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  ).02�213قرآن كريم،. (دودنمردم در آغاز امت واحد ب .امه واحده كان الناس

 

 صلح؛ زيبا،. است“ عارضي وضع”و جنگ “ وضع اولي ”تمدن بشر، صلح تاريخ در

 متاسفانه جنگ،  . اما جنگ؛ وحشتناك، بي رحم و ويرانگر است مهربان و سازنده،

همچنان  . است21قرن بيستم و نماد آغاز دهه اول قرن  شاكله بخش مهمي از تاريخ
 آسياي  ونشان داده، به خصوص در خاورميانه تاريخ معاصر روابط بين المللكه 

استمرار  مشكل آفرين، ريشه ، جنگ مشكل گشا و سازنده نيست؛ بلكهمركزي
  .و نا امني است خشونت، بي ثباتي

 

  به مبتني بر عدالت مي توان حل اختالفات دولتها و ملتها نيست؛ با صلح راه جنگ،

گرفتن  سازنده با در نظر  و گفتگوهايديپلماسي. اختالفات دست يافت حل پايدار
. جهاني است طريق دست يابي به برقراري صلح، ثبات و امنيت حقوق طرفين، تنها

  .است صلح عادالنه تها بر اساسبا مشاركت فعال مل هدف ما، تغيير روابط بين الملل
 

  ).03�104  كريم،قران ( الخيرمنكم امه يدعون الي ولتكن“

 

 به ايفاي نقش مهم و سازنده جهت عنوان بخشي از شبكه جهاني نخبگان، قادر ما به

از  آن داريم كه مستقل گفتگو و كاهش مشكالت جهاني هستيم و قصد ايجاد تفاهم،
گفتگوهاي صادقانه،  از طريق ه ملتها و دولتها از يكديگر،واقع بينان  دولتها، با درك



بين ملتهاي جهان  عادالنه راهكارهايي جهت همكاري هاي مثبت و سازنده و روشن،
  . تعاليم متعالي اسالم ناب محمدي  اصول جهان بيني وانديشه ما مي باشد.فراهم آيد

 

  :  پايدارصلح اصول برقراري

 

 .ورهاي جنوب و شمالبين كش  عدالت .1

 .متقابل فيما بين ملتها و دولتها و دولتها احترام .2

 .منافع مشروع طرفين ذينفع رعايت .3

 .گرايي افراطي المللي انديشيدن و عمل كردن در مقابل ملي بين .4

 .عيني از واقعيت هاي جهان فهم .5

  . واصول دمكراسيكردن حقوق بشر رعايت .6

دسته جمعي در  ن بسوي نابود كردن سالح هاي كشتارو حركت كرد پذيرفتن .7
  .جهان

 

 مناطق بحران خيز جهان، نظير ما در شرايط فعلي، بررسي مسائل و مشكالت الويتهاي

  .است خليج فارس و آسياي مركزي ،خاورميانه
 

   :د از جهاني عبارتنما براي كمك به صلح ابزار
 

 .به گفتگوي نخبگان جهاني با يكديگر دعوت .1

 .نخبگان و سازمانهاي بين المللي گفتگوي .2

  ملتها و طرفين مذاكره، بين سازي براي گفتگوهايي براساس رعايت احترام زمينه .3
 .دولتهاي معارض و رقيب

اي و جهاني و راه حلهاي  كنفرانسهاي علمي پيرامون مشكالت منطقه برگزاري .4
 .آن



 و وب  مجله،  در قالب كتاب و امنيتتحقيقات علمي مطالعات صلح ارانتش .5
 .سايت

، اسالم ناب عدالت، آزادي  فرهنگ گفتگو، تفاهم، مصالحه، بين المللي تعليم .6
  . و معنويتمحمدي

 

 واقع  و اروپادفاتر ما در خاورميانه .سازماني غير دولتي و غير انتفاعي هستيم ما
  .است

  
 سيد سلمان صفوي

  رئيس مركز بين المللي مطالعات صلح

www.peace-ipsc.org





  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

 

وضعيت، تحوالت و بررسي  به تحليل "2011 ، آسياي مركز و قفقازخاورميانه"كتاب 
كتاب اين . زدپردامي  نظامي  مناطق مذكور –قتصادي و امنيتي و دورنماي سياسي، ا

  توسط مقاالت و و قفقار استسه بخش خاورميانه، آسياي مركزيبر مشتمل 
در . استبه نگارش درآمده ) IPSC( كارشناسان مركز بين المللي مطالعات صلح
، ، مصر، عراق، عربستان، اروپا، آمريكابخش خاورميانه سياست كشورهاي ايران

، در بخش آسياي مركزي وضعيت  كشورهاي پاكستان، ، فلسطين و يمنتونس
 و ، آذربايجان كشورهاي گرجستاننيز اوضاع و در بخش قفقاز  و قزاقستانافغانستان

  . گزارش شده استتركيه
  

 شاهد گشايش فصل جديدي در تاريخ سياسي خود بود كه 2011 در سال خاورميانه
 به ثمر نشستن بخشي ، فصلفصل جديد. شتپي آمدهاي آن تا سالها ادامه خواهد دا

 ، در تونس"بن علي"سقوط .  در خاورميانه استهاي جنبش بيداري اسالمين از آرما
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ز اولين  و پيروزي اسالم گرايان در انتخابات تونس و مصر ا در مصر"حسني مبارك"
بن " در خاورميانه با سقوط سقوط هژموني آمريكا. بودنتايج عيني جنبش مذكور 

 قدرت اسالم  افزايش و و فرار نظاميان آمريكايي از خاك عراق"مبارك" و "علي
 - شدت گرفتن رويارويي هاي سياسي. گرايان پديده هاي مهم ديگر اين سال است

 دنبال شكست مذاكرات پيرامون برنامه هسته ايه  ب با ايران امنيتي غرب-اقتصادي 
 تحول مهم ، رشد قدرت و نفوذ ايران در خاورميانه جديدزايران و هراس غرب ا

 2011ترين بازنده تحوالت سياسي خاورميانه در سال  مهم. اين سال بوددر ديگر 
سال تداوم رشد اسالم گرايي، نيز  2012سال به نظر مي رسد .  بودتل آويورژيم 

تضعيف موقعيت آمريكا در خاورميانه و رشد خطرناك رويارويي غرب با ايران 
  .د نفت و بانك مركزي ايران باشباالخص در حوزه تحريم

  
در پي ادامه حمالت نظامي آمريكا به مناطق مرزي  و پاكستان تنش بين آمريكا

 و كشته  او و حمله به محل زندگي اسامه بن الدن و ادعاي كشتنپاكستان و افغانستان
.  به اوج خود رسيد سرباز پاكستاني توسط هواپيماهاي بدون سرنشين ناتو24شدن 

 كه پيش بيني مي  بروز كردپاكستانن و دولت  نظامياهايي بينتنش  2011طي سال 
  .دو تشديد ش2012 در سال شود

  
 به  حضور نظامي غرب مخالفهاي مقاومت  سركوب طالبان و گروهدر افغانستان

ون  بد،ندرا آغاز كرد با طالبان هناچار مذاكربه د و انجامي شكست ه بسركردگي ناتو
 "كنفرانس بن دوم"برگزاري . حاصل شوداز اين مذاكرات كه پيشرفت ملموسي اين 

  .ترين رويدادهاي ديپلماتيك مربوط به افغانستان بود از مهم



�
��
 ■ � 

____________________________________________ 

 

 افزايش عمليات تروريستي بود ترين تحوالت سياسي در كشور قزاقستان يكي از مهم
هاي ديگر جنبهاز .  شداين كشورلت كه منجر به اخد تصميمات جدي از سوي دو

در اين . بودالمللي ن  افزايش سطح تعامالت بيقزاقستان،چشمگير حوزه سياست در 
  . قابل توجه استبا ايراناين كشور   هاي توسعه همكاريراستا

  
سر سال نسبتاً پرتالطمي را پشت  در حوزه سياست داخلي و خارجي گرجستان

 سال "انقالب گل رز"ين رهبران برآمده از بدر عرصه داخلي كشمكش . گذاشت
ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان با احزاب رويارويي ويژه ه  ب2004

 گرجستان  نيزدر عرصه سياست خارجي. هاي گذشته تداوم يافتمانند سالهمخالف 
 همچونخارجي گرجستان ترين چالش سياست  مهم. تجربه كردسال پرتحركي را 

طلبي در دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي  تداوم بحران جدايي، سال گذشته20
  .بود
  

 هاي مخالف دولت در دو گروه احزاب سياسي غرب بروز تجمعات و مخالفت گروه
روابط  . بودترين پديده سياسي اوضاع داخلي آذربايجان گرا  مهم گرا و اسالم

 داراي فراز و نشيب هايي بود كه به 2011 و آذربايجان طي سال ديپلماتيك ايران
در حالي .  شد منجرن دو كشورمسئوالاز  برخي تندو اظهارات طرفين سردي روابط 

ن از سوي ديگر فروش هواپيماهاي بدو.  با آذربايجان گسترش يافت روابط تركيهكه
هاي دو كشور در زمينه امور  همكاري  وسرنشين به آذربايجان از سوي اسرائيل

 .است اسرائيل با روابط نظامي رو به گسترش آذربايجان  حاكي ازنظامي لجستيكي
ترين اهداف اسرائيل براي  گسترش روابط  ممانعت از گسترش نفوذ ايران از مهم

   . استنظامي با آذربايجان
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هاي قومي و مذهبي، مداخله نظاميان در   داخلي با استمرار شكافدر جبهه تركيه
در سياست . ها از جمله كردها مواجه بود  ناديده گرفتن حقوق اقليت وسياست

افزايش ين تركيه و اسرائيل، تيرگي روابط با سوريه، بتنش بروز  نيزخارجي 
 به دليل ط تركيه و اتحاديه اروپااختالفات سياسي با ارمنستان، به سردي گراييدن رواب

 بر سر تنش شديد بين تركيه و فرانسه عدم پذيرش عضويت تركيه در اين اتحاديه و
هاي اساسي تركيه   در مجلس فرانسه گوياي چالشمصوبه مجازات انكار كشتار ارامنه

 يا "بهار عربي" تحت تاثير ة خاورميان صحنه جديدپيروزِتركيه، .  بود2011در سال 
 به تالش همچنان 2012تركيه در سال .  بود2011 در سال "جنبش بيداري اسالمي"

 هاي خود جهت بهره برداري از جنبش اسالمي و جهت دهي به آن در خاورميانه
  .خواهد دادادامه 

  
از همكاران و نويسندگان اين كتاب سيد حمزه صفوي، طهمورث غالمي، نجميه 
پوراسمعيلي، كامران كرمي، اردشير پشنگ، اباذر براري، معصومه طالبي، سيد مهدي 

گر كالجي، مهري خيري،  سوري، سميه پسنديده، ولي كوزهرمدني، فرزاد رمضاني، امي
  .شود  صميمانه تشكر ميمحمد بهرامي، سيد محمدعلي علوي و حسن فتحي

  
  سيد سلمان صفوي

  رئيس مركز بين المللي مطالعات صلح

 



 

   
   

  
   
   
   
 
 
 
 
 
 

   
   
   

    

  2011 در سال  عليه انقالب اسالمي ايران فشارهاي غرب1مخَمس

  

  دكتر سيد سلمان صفوي

  
  مقدمه

  

 اين ا است زيراين گزارش نقطه ثقل له هسته ايأ و باالخص مسغرب و روابط ايران
 داراي تأثير اساسيموضوع در موقعيت امنيتي، ديپلماتيك و اقتصاد سياسي ايران 

ط با يكديگر ابرترويدادهاي متعدد در ااوال از جهت نظري كوشش شده . است
-The Hermeneutic ر چارچوب روش هرمنيوتيك ديالكتيكدثانيا . ادار شوندمعن
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Dialectic (HD) جامع فهم  يك (Synoptic)مرتبط و منسجم ، 

(Coherence)  در نهايت به پيش بيني .شود  ارائه 2011از رويدادهاي سال 
  . مي پردازيم2012 در سال Possible Consequences احتمالي  مدهاياپي
  :2011  سالي رويدادهامــبيان  اه -1

  
 پرونده : عبارتند از2011 در سال  عليه انقالب اسالمي ايرانمخمس فشارهاي غرب

،  دن ايران به حمايت از تروريسمكر در ايران، متهم له حقوق بشرأ ايران، مسهسته اي
 سياسي عليه ايران، جنگ جاسوسي و عمليات - نظامي - هاي اقتصادي تحريم

  .انهخرابكار
  

 عملياتي  در غرب چندين رويداد جديد عليه جمهوري اسالمي ايران2011طي سال 
شد و در اين راستا فضاسازي گسترده اي توسط رسانه هاي امپرياليستي و ارتجاع 

 احتمال درباره گزارش كنگره آمريكا: ن صورت گرفت كه عبارتند ازعرب عليه ايرا
، )هما(رابطه سپاه با القاعده، تعليق همكاري ياتا با هواپيمايي جمموري اسالمي ايران 

ديد ، تحريم ج"ناقض حقوق بشر" مقام ايرانيِ به ادعاي آنها 29 اروپايي  تحريم
،  درباره وضعيت حقوق بشر در ايرانگزارش احمد شهيد به سازمان ملل، ژاپن

 عليه ايران، طرح اتهام واهي طراحي عمليات ترور گزارش جديد آژانس هسته اي
 - سي  توسط عالي ترين مقامات سياس نيروي قدسفير سعودي در واشنگتن به وسيله

 سازمان ملل ، شكايت سعودي عليه ايران به شوراي امنيت) اكتبر11(امنيتي آمريكا 
، شكار تان،  تحريم بانك مركزي ايران از سوي دولت ائتالفي انگلس) اكتبر15(متحد 

، توافق )دسامبر 4(هواپيماي بدون سرنشين جاسوسي پيشرفته آمريكا در ايران 
نمايندگان آمريكا، اعضاي اتحاديه  توسط  افزايش فشار بر ايرانرايب در رم يكديپلمات
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، كانادا، استراليا، ژاپن، كره جنوبي و برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس اروپا
مصوبه كنگره آمريكا براي تحريم بانك مركزي ايران و امضاي آن ، ) دسامبر21(

  .)مبر دسا31(رئيس جمهور آمريكا  اوباما باراك توسط

  :دادهاــل رويــتحلي -2

   رخدادها "ادارمعن"  هم زماني و هم سنخي -2-1

  :به مثابه يك پروژه و فاز جديد
  

 نقش مهمي در  عليه ايران اقتصادي غرب-هم زماني و هم سنخي عمليات سياسي 
دادهاي مذكور امور بدون ويبدين معنا كه ر. ور داردمعنادار كردن رخدادهاي مذك

ارتباط و جدا از همديگر نيستند بلكه تمامي اين رخدادها مي بايست در چارچوب 
هماهنگي . پروژه جديد غرب و صهيونيسم جهاني عليه ايران  قلمداد و تحليل شوند

دادهاي فوق بيانگر طراحي از وي در اجراي ر و ارتجاع عرب، اروپاعملياتي آمريكا
 مركز ثقل ، در اروپا و فرانسهستانانگل 2011در سال . قبل هماهنگ شده آنهاست

 سعودي در جهان عرب و  تل آويو عربستان. هاي اقتصادي عليه ايران بودند تحريم
 .فشار اردوگاه غرب به رهبري آمريكا عليه ايران بودندديگر    اضالعنيز

  
   : اليه هاي چندگانه فاز جديد-2-1-1
   

 –  سياسي–  داراي ابعاد اقتصادي عليه ايرانغربفاز جديد فشارهاي چند جانبه 
ه ايران   حقوقي است كه با هدف تحريك افكار داخلي و خارجي و فشار ب- امنيتي

 .ط نظام طراحي شده استوبراي تغيير رفتار يا سق
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   :مــ سالح تحري؛د اقتصاديـ بع-2-1-1-1
   

 عليه  سازمان ملل از سوي شوراي امنيتدر پنج سال اخير چهار دور تحريم
ن ايعالوه بر . وضع شده است رونده هسته اي پ در رابطه باايرانجمهوري اسالمي 

  ژاپن و شامل امريكا، اتحاديه اروپااردوگاه غربتوسط  يفعهاي مضا تحريمايران با 
 و تانتحريم بانك مركزي ايران از سوي انگلس با 2011در سال .  شده استمواجه

اين جنگ .  اعالن جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ايران صورت گرفت،مريكاسپس آ
  اشاره ميهانه آطور فشرده به است كه بمتعددي ش زمينه هاي يخطرناك داراي پ

 جانبسه دسته تحريم  از ، در دوره حكومت اصول گرايان طي پنج سال اخير .دشو
 خاطر فعاليته  ب و اتحاديه اروپا امريكا دهشوراي امنيت سازمان ملل، اياالت متح

  .ه استوضع شدعليه ايران اتمي  آميز صلحهاي 
  

  :لــهاي سازمان مل  تحريم-الف

  
 تصويب شده كه عليه ايرانشش قطعنامه   سازمان مللكنون در شوراي امنيت تا

سسه و ؤ سازمان، شركت يا م75مجموعا . حاوي چهار مجموعه مجازات بوده است
هاي بين المللي   فرد مرتبط با برنامه اتمي و موشكي ايران مشمول اين تحريم41

  .شده اند
 

  :2006در سال  اول تحريم

  
 ا اكثريت قاطع آرا در شوراي امنيت ب1737 قطعنامه 2006 دسامبر 23تاريخ در 

هاي بين المللي   بدين ترتيب اولين دسته از تحريم ودرسيصويب  به تسازمان ملل
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نده  خوابندي به تعهدات در زمينه مسائل هسته اي خاطر آنچه عدم پايه  بعليه ايران
اين قطعنامه از همه اعضاي سازمان ملل مي خواست مانع از عرضه،  .دگرديشد وضع 

. به ايران شوندبا كاربرد نظامي احتمالي فروش يا انتقال هر گونه مواد و تجهيزات 
 شركت و فرد مرتبط با برنامه اتمي ايران 22همچنين اعضا ملزم به توقيف دارايي 

خواست در مورد سفر افراد مي  اعضاي سازمان ملل  همچنين از1737قطعنامه . شدند
  . باشند"هوشيار" برنامه اتمي و موشكي ايران به خاك خود با مرتبط

 

  :2007در سال  دوم تحريم
   

 دومين 1747قطعنامه صدور  با  سازمان ملل شوراي امنيت2007 مارس 24تاريخ در 
اين قطعنامه اعضاي سازمان ملل را از خريد  . وضع كرد راها عليه ايران تحريمدور 

خواست براي فروش چنين مي  از آنها  ه،جنگ افزارهاي تهاجمي از ايران منع كرد
سسات ؤهمچنين از اعضا و م . باشند"دار هوشيار و خويشتن"تجهيزاتي به ايران 

 جز موارد بشردوستانه  به با ايرانجديد شد از هر گونه تعهد مالي هستمالي جهان خوا
 شركت، فرد و بانك مرتبط با 18در اين قطعنامه اسامي  .يا توسعه انساني پرهيز كنند

اسامي هفت نفر از  .پرونده اتمي و برنامه موشكي ايران به فهرست سياه اضافه شد
 با تشديد منع سفر تحريم 1747نامه قطع . تحريم شدگان بودجزوفرماندهان سپاه 

موشكي   از افراد مرتبط با برنامه اتمي ويك اعضا را مكلف مي كرد سفر هر،شدگان
  . را به سازمان ملل گزارش دهند خودايران به خاك

 

  :2008  در سال سومتحريم

  
 براي 1803تصويب قطعنامه  با  سازمان مللشوراي امنيت 2008 مارس 3تاريخ در 

 مجازاتاين  اكثر  البتهاتمي تنبيه كرد، آميز صلحخاطر برنامه ه  را بسومين بار ايران
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 دراين قطعنامه از اعضا مي خواست  .پيشنهادي بود تا الزاميبراي كشورهاي عضو ها 
.  هوشيار باشنديهاي ايران يمه نامه براي شركتارائه ضمانت نامه، اعتبارنامه يا ب

فعال هاي  شد فعاليت كشورهاي عضو سازمان ملل با بانكمي همچنين درخواست 
  ".داوطلبانه محدود شود"ايراني در خاكشان 

  
هاي ملي و صادرات   اعضا را مكلف مي كرد همكاري خود با بانك1803 قطعنامه

برنامه اتمي و موشكي ايران و براي  مالي تتسهيالايجاد ه را به دليل آنچ ايران
 اين  هاي مذكور بانك. هاي تروريستي منطقه خوانده مي شد قطع كنند سازمان

 شركت ايراني مشمول 12 و د فر13 به موجب اين قطعنامه . را رد كردنداتاتهام
ه مي داد در اين قطعنامه به اعضا اجاز در نهايت .توقيف دارايي و منع سفر شدند

 محموله هاي هوايي و دريايي را كه مقصد يا مبدا آنها "دليل معقول"صورت داشتن 
  .قرار دهند بازرسي  موردايران بوده

 

  :2010  در سال چهارمتحريم

  
 فرد ايراني مرتبط با برنامه 41سسه و ؤ سازمان، شركت يا م75مجموعا  2010  سالتا

 تاريخ در.  شدند سازمان مللهاي شوراي امنيت  مشمول تحريماتمي و موشكي ايران
 پس از ماهها رايزني پرتنش در شوراي امنيت سازمان 1929 قطعنامه 2010 ژوئن 9

هاي پيشين از اعضا مي  اين قطعنامه ضمن تشديد مجازات .درسيتصويب به 
همچنين فروش مواد . وري موشكي به ايران شوند آفنهر گونه ت مانع انتقال خواس

مشخصا سپاه  در اين قطعنامه .ممنوع شدايران و تجهيزات اتمي به جمهوري اسالمي 
 . قرار گرفتندجديدهاي  پاسداران و شركت كشتيراني جمهوري اسالمي هدف تحريم

هاي   بانكجديد ندهند شعب در نهايت اين قطعنامه از اعضا مي خواست اجازه
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 در خاكمستقر سسات مالي فعال ؤها و م شان داير شود يا بانك ايراني در سرزمين
  . با ايران معامله كننداين كشورها

  
  :هاي آمريكا  تحريم-ب

  
سپاه پاسداران و  ،ملي، ملت و صادراتهاي  بانك  آمريكا2007  اكتبر25تاريخ در 

 "مشاركت در تكثير جنگ افزارهاي كشتار جمعي" را به دليل وزارت دفاع ايران
هاي  بانكتعداد بيشتري از از آن زمان تاكنون وزارت خزانه داري آمريكا .  كردتحريم

 تا يخ مذكورتاراين وزارتخانه از  .ده استضافه كرايراني را به اين فهرست سياه ا
 شركت نفتي و پتروشيمي ايران آنها را مشمول 20همچنين با دولتي خواندن كنون 
هاي آمريكايي را از سرمايه گذاري در بخش   شركتود نمو 1995هاي سال  تحريم

  .كردانرژي ايران منع 
  

 ي عليه بخشجديدبه جان هاي يك  تحريم كنگره آمريكا2010 ژوئن 24تاريخ در 
هاي  اين قطعنامه شركت. تصويب كرد ايرانهاي بانكي و انرژي جمهوري اسالمي 

هايي  اين قانون شركت براساس .داخارجي طرف معامله با ايران را نيز هدف قرار د
ورده نفتي پااليش شده در اختيار ايران آ ميليون دالر فر5كه طي يك سال بيش از 

هاي ايران يا  هاي خارجي با بانك عالوه اگر شركته ب.  شوندد مجازات ميگذارنب
ند عمال از دسترسي به نظام مالي آمريكا  داشته باشفعاليت تجاريپاسداران سپاه 

  .محروم خواهند شد
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بيست و يكمين بانك بانك صنعت و معدن را به عنوان   آمريكا2011 يدر ماه م
بانك (بنك   شده ملت و هاندلزدو بانك تحريمبا ر انجام معامالت به خاط ايراني

محمود بهمني رئيس كل بانك  .اضافه كرد فهرست سياه به)  و اروپامشترك ايران
 تحريم هاي اعمال شده  و تحريم بانك مركزيدرمصوبه كنگره آمريكا مركزي ايران 

شرايط تحريمي، شرايطي به ":  توصيف كرد"جنگ تمام عيار اقتصادي" را عليه ايران
  ".ايجاد كرده است مراتب سخت تر از يك جنگ فيزيكي

  

  :هاي اتحاديه اروپا  تحريم-ج

  
  شوراي امنيت1737سو با قطعنامه   هم اتحاديه اروپا2007 آوريل 19تاريخ در 

 براي صادرات و واردات تجهيزات غني سازي اورانيوم  همكاري با ايران،سازمان ملل
ع كرد و شماري از افراد و ونم مي خود را براي اعضاو ساخت جنگ افزار هسته اي

اتمي و موشكي جمهوري اسالمي را مشمول  برنامه مرتبط باهاي ايراني  شركت
  .دنمو توقيف دارايي و منع سفر به اتحاديه اروپا

  
علي اكبر صالحي رئيس وقت دكتر  مقام ايراني از جمله ين چند2009در نوامبر 

ه كشورهاي عضو  از سفر بهاي هسته اي  به دليل فعاليتسازمان انرژي اتمي ايران
 وزير خارجه اين عنوان صالحي به دكترالبته پس از انتصاب .  منع شدنداتحاديه اروپا

  . لغو شدات انتقادعليرغم برخي 2011ممنوعيت در فوريه 
  

 را تشديد كرد، از ايرانعليه هاي  مجازات اتحاديه اروپا 2010 ژوئيه 26تاريخ در 
 ايران منع أ مقصد يا مبدباجمله فرودگاه هاي اروپايي از پذيرش پروازهاي باري 
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هاي اروپايي از سرمايه گذاري مشترك با   شركت2010 اوت 12تاريخ در  .شدند
ارائه خدمات بيمه به دولت   وهاي ايراني در صنايع نفت و گاز ايران منع شدند طرف

همچنين خريد و فروش، كارگزاري يا . ممنوع شد ي اتحاديه اروپااعضاايران توسط 
هاي ايراني براي  مساعدت در صدور اوراق قرضه دولت، بانك مركزي يا بانك

  .اتحاديه ممنوع شداين سسات مالي ؤم
  

نيوم  براي واردات و صادرات تسليحات و تجهيزات غني سازي اوراهمكاري با ايران
 يا داراي كاربرد دوگانه نظامي و غيرنظامي همراه با فروش و انتقال تجهيزات و فن

نيز ايران وري مخصوص پااليش نفت يا مايع كردن گاز طبيعي به جمهوري اسالمي آ
  دامنه تحريم وزراي خارجه اتحاديه اروپا2011 مه 23 تاريخ در .ممنوع اعالم شد

صد فرد يا شركت از جمله   ايران را گسترش دادند و بيش از يكي اتمي عليهها
 .دندنموهاي ضد برنامه اتمي ايران  كشتيراني جمهوري اسالمي را مشمول تحريم

 29 و تحريم اروپايي )هما(واپيمايي جمهوري اسالمي ايران تعليق همكاري ياتا با ه
 عليه ايران  ژاپنجديدهاي  تحريم . است2011ل از جمله تحريم هاي سامقام ايراني 

 اضافه بود كه با)  دسامبر9(  بانك ايراني3 فرد و 1 شركت و سازمان، 106شامل 
بانك ايراني در  20  فرد و66 شركت، 267 در مجموع جديدهاي  شدن تحريم

 .هاي ژاپن قرار گرفتند فهرست تحريم

  
2-1-1-2-د حقوقيـع ب:  

  
 تحريكي –بعد حقوقي داراي   در ايرانش احمد شهيد عليه وضعيت حقوق بشرگزار
 در پي گيري با توجه به حساس بودن افكار عمومي نسبت به حقوق بشر، غرب. بود
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دنبال همراه سازي افكار داخلي ايرانيان و اذهان ه وضعيت حقوق بشر در ايران ب
هاي ديگر خود عليه ايران را فعاليت معه بين المللي عليه ايران است تا مقدمات جا

 .موجه سازد

2-1-1-3-امنيتي-د سياسي ـع ب :  
  

 و متهم نمودن ايران به امكان  گزارش جديد آژانس انرژي اتمي عليه ايران-الف
  .تالش براي دستيابي به سالح هسته اي

  .  به شوراي امنيت  اتهام واهي ترور به نيروي قدس و شكايت سعودي عليه ايران-ب
 و  افغانستان و  اتهام حمايت نيروي قدس از جنبش مقاومت در فلسطين، لبنان-ج

طي گزارش بي بي سي . كا گزارش كنگره آمريبراساس ارتباط بين القاعده  و ايران

 كنگره آمريكا نيروي قدس سپاه پاسداران ايران  دركميتهبر طبق گزارش يك  2فارسي

ده شو به عنوان تهديد جدي عليه آمريكا توصيف شده به ارتباط با القاعده متهم 
سال گذشته با حمايت و كمك به ايمن   اين گزارش ايران طي دهبراساس .است
 امكان حمالت بيشتر ،اهري از رهبران القاعده و سيف العدل پسر اسامه بن الدنالظو

 . استبراي اين گروه فراهم كردهبه آمريكا و متحدانش را 

  
  

سال   و القاعده طي ده رابطه ايرانه اين گزارشمايكل اسميت تهيه كنندبه گفته 
 به ظهور به آرامي رابطه كاري قدرتي رو"گذشته بيشتر شده و ايران به عنوان 

ادثه از حپس  اين گزارش طبق ".مستحكم با هسته رهبري القاعده ايجاد كرده است
اين چنانچه  سپتامبر تاكنون ايران به صدها تن از رهبران القاعده پناه داده و 11
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واهد  و متحدانش خهزينه گزافي براي آمريكا"همكاري مورد توجه قرار نگيرد 
 ".داشت

    

 و فرمانده پيشين نيروي قدس متهم در اين گزارش احمد وحيدي وزير دفاع ايران
شده است براي رهبران القاعده همچون ابومصعب زرقاوي در داخل كشور پناهگاه 
 فراهم كرده و اين گروه با اين حمايت ها توانسته است حمالت خود از جمله بمب

ضمن معرفي  مذكورگزارش  . دهدترتيب سعودي را  در عربستان2007گذاري سال 
 يكي از حلقه هاي اصلي به عنوان گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسالمي افغانستان

 و تهران ه وحيدي به او نيز در كشور پناه داداحمد :ارتباط ايران با القاعده مي نويسد
ه فراهم كردرا كره شمالي براي جلب كمك پيونگ يانگ به القاعده زمينه سفر او به 

 .است

    

رضا ذاكري از اعضاي پيشين دستگاه طبق گفته  :در ادامه اين گزارش آمده است
 سپتامبر به 11 از حمالت قبل ماه 2 ايران ؛ به مقام هاي آمريكايياطالعاتي ايران

 براي مالقات است تا ه اين عمليات كمك كردرمزي بن الشيبه از اعضاي كليدي
   .نهايي با محمد عطا عامل اين عمليات به اسپانيا برود

    

 شيعه كيد مي كند كه تفاوت هاي مذهبي بين القاعده سني و ايرانِأاين گزارش ت
  .شته استثيري در همكاري اين دو نداأت
    

د ـعدر اين ب. است يه ايرانعل امنيتي فاز جديد - ابعاد سياسي ،اين اتهامات واهي
  و امنيتصلحبراي تهديد جدي و خطرناك يك د حكومت ايران را تالش دار غرب

 بعدي خود عليه ايران شديد راه را براي اقدامات و بدين ترتيبجهاني معرفي كند 
 .زدهموار سا
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  :انهمليات خرابكار جنگ جاسوسي و ع-2-1-1-4
    

 اقدام به جاسوسي با ،وسيله اشخاصه  بر عمليات جاسوسي فشرده به عالوآمريكا
هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفته نمود كه با هوشياري نيروهاي وزارت اطالعات و 

.  دستگير شدند آنهاو جاسوسانشده خنثي آنها  تنيروهاي نظامي بخشي از عمليا
 بهت و حيرت كارشناسان خارجي را موجبات آمريكا هواپيماي جاسوسي شكار

بخشي از عمليات خرابكاري نيز   ايرانعمليات پژاك در شمال غرب. دآورفراهم 
  .ه استداز سوي سپاه پاسداران مهار شتا كنون  كه استغرب در ايران 

  
    : سعودي عليه ايران-  اروپا-  افشاي همكاري مثلث آمريكا-2-2
  

 اما سعودي همواره سعي  است آشكار بوده عليه ايران و آمريكاتا كنون همكاري اروپا
د را داشته نقش خود در پروژه ايران هراسي و تضعيف ايران با همكاران غربي خو

 در پيشبرد جنگ سرد كارشناسان روش كار دولت عربستانبه اعتقاد . مخفيانه ايفا كند
  . به صورت اقدامات و يارگيري هاي پشت صحنه بوده استهمواره با ايران 

  
هاي وابسته به خود   اعطاي كمك هاي مالي بيشتر به متحدان و گروهروش عربستان

 اما در اين مقطع موضع 3. و اقمار آن مقابله كنده تا بدين وسيله با نفوذ ايرانبود

 به افشاي گيري آشكار و نسنجيده مقامات ارشد سعودي عليه ايران در سازمان ملل
 و چنانچه اين افشاگري عامدانه صورت گرفته باشد ههمكاري اين مثلث منجر شد

  . پيام سنگين تري براي ايران استحامل 
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    : نقش عنصر زمان و مكان در طراحي فاز جديد عليه ايران-2-3
  

 دو متحد "مبارك" و "بن علي" و سقوط  موج جديد بيداري اسالمي در خاورميانه
 ، و سعودي و همچنين ابهام در مورد آينده سياسي ليبي و يمنيو، تل آومهم آمريكا

 رقم زده و  و ارتجاع عرب و به سود ايرانشرايط جديدي را به زيان اردوگاه غرب
، از سوي ديگر پيشرفت هاي هسته اي. موجبات وحشت آنها را فراهم ساخته است

موشكي و دريايي ايران سبب شده براي جلوگيري از پيروزي ايران در صحنه جديد 
د و بدين زنن عليه ايران كليد ب رامنطقه خاورميانه فاز جديد عمليات چند جانبه اي

سعودي نيز كه از . وسيله از سعودي كه اخيرا  از آمريكا دلخور شده نيز دلجويي كنند
نگران است هماهنگ با . . .  و ده ايران در فلسطين، لبنان، عراقنقش و نفوذ فزاين

  .طرح غرب آمادگي خود را براي مقابله با ايران علني ساخته است
 

  :هـسطح مناقشيافتن  تصاعد -2-4
  

اهي عليه  به ادعاهاي و، سعودي و ايرانورود عالي ترين مقامات حكومتي آمريكا
 حقوقي است، بيانگر تصاعد - سياسي -نيروي قدس كه داراي پيامدهاي امنيتي 

 و  و ايران و همچنين زنگ خطري براي امنيتيافتن سطح مناقشات اردوگاه غرب
توطئه تضعيف نيروي قدس سازماني قانوني از اركان سپاه .  جهاني استصلح
ران انقالب اسالمي كه در چارچوب قانون اساسي ايران در جهت اراده ملت پاسدا

چنان كه . ايران براي دفاع از منافع امت اسالمي فعاليت مي كند از ديگر توطئه هاست
طي دوسال گذشته به طور مداوم با تخريب اين نيرو در سطح افكار عمومي جهان 

در .  و صلح جهاني وانمود كرده اندتوسط رسانه هاي امپرياليستي آن را مخل امنيت
حالي كه كارشناسان خارجي و نيروهاي نظامي نوع  و روش فعاليت هاي اين نيرو را 
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 برخي از كارشناسان و مقامات سابق امنيتي  وبا ادعاهاي آمريكا در تعارض مي دانند

4 سياسي آمريكا نظير گري سيك-

 عضو سابق شوراي امنيت آمريكا نيز با اين ادعا 

بخشي از جزئيات "  امريكا"سي بي اس"شبكه خبري به گزارش . مخالفت كرده اند
اعالم شده اين طرح كه حتي از داستان هاي تخيلي نيز عجيب تر به نظر مي رسد اين 
است كه مقامات آمريكا ادعا مي كنند فرماندهان سپاه پاسداران و نيروي قدس اين 

ه جزئيات ماجرا غيرحرفه اي تر از عمليات در صورتي ك. عمليات را تأييد كرده اند

".يك واحد زبده و برون مرزي مثل سپاه قدس است
5   

  
  به رياست ديويد كامرونتانوسيله دولت ائتالفي انگلسه  ب بانك مركزي ايرانتحريم

ممكن است كه  .مل برانگيز استأ اقدامي بسيار ت، و بدون همراهي اروپاقبل از آمريكا
درصدد  طي قول و قرارهاي پنهاني با ارتجاع عرب و صهيونيسم جهاني تانانگلس
 سهم ادعورد ا پرچم مقابله با ايران را در دست خود بگيرد تا از غنايم بعدي مباشد

موقعيت ممتاز ام عجوالنه با اين اقد تان شك انگلسدونبلبته ا. دبه دست آوربيشتري 
 و به هين بردب از  غرب- يا ايران  و آمريكا–گوهاي ايران ت پل گفه عنوانبرا خود 

  . ه استجايگاهش در ايران آسيب رساند
  

است،   در ايرانتانبيشتر به زيان موقعيت ديپلماتيك انگلسدر كوتاه مدت اين اقدام 
 را كاهش داد و در ين كشوران سطح روابط ديپلماتيك ايران با اكه مجلس اير چنان

 ين كشور دولت اتان،پي حمله تعدادي از دانشجويان ايراني به سفارت انگلس
 تانهاي ايراني در انگلس هاي خود را از ايران خارج كرد و متقابال ديپلمات ديپلمات

 كنسولي آنها در خاك حتي بخشو را اخراج نمود و عمال سفارتخانه هاي دو كشور 
  .دو كشور تعطيل شد
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  : و سعودي با ايران و مناقشات اخير غرب تل آويو-2-5
  

 هبازنده اصلي موج جديد بيداري اسالمي در خاورميان رژيم تل آويوبدون شك 
 در مناقشات م جهاني در تالش است با درگير كردن ايراناز اين رو صهيونيس. است

منطقه اي و بين المللي بزرگ ترين دشمن خود را با هزينه كشورهاي ديگر تضعيف 
لذا احتمال دارد ماجراي واهي طرح ترور ادعايي سفير سعودي در واشنگتن نيز . كند

كم تجربه و سعودي مبهوت از  بدين ترتيب اوباماي وطراحي صهيونيست ها باشد 
با از جانب ديگر تل آويو . تحوالت منطقه نيز بازيچه نقشه هاي آنها شده باشند

طرح حمله ارائه باالترين سطح تهديدهاي لفظي عليه ايران و طراحي و سازمان دهي 
  تشديدموجب  و گرفت امتيازاتي از آمريكا،جانبه صورت يكه نظامي به ايران حتي ب

  .دي عليه ايران گرديها تحريم
    
  :2012  سال و پي آمدهاي آن در2011  سالدورنماي رويداد هاي -3

  : بانك مركزي ايران پيامد تحريم-3-1

    
اردها دالر درآمدهاي ، توقف دريافت ميلي بانك مركزي ايرانكم ترين پيامد تحريم

 . و وارد شدن يكي از شوك هاي اصلي به نظام اقتصادي ايران خواهد بودنفت

    
   : تعليق همكاري ياتا با هما-3-2

    
تعليق مذكور بر سرويس دهي هما تأثير خواهد گذاشت، هرچند فضاسازي صحيح 

 كه با ملت ايران مسئولين مي تواند مخالفت امپرياليسم را نـه تنها با حكومت ايران
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 ها صرفا موجب وارد آمدن فشار بر زيرا اين گونه تحريم. بيش از پيش آشكار سازد
ملت ايران مي شود و به هيچ وجه منجر به تغيير رفتار حكومت ايران و يا تضعيف 

 .آن نخواهد شد

    
    : مسأله حقوق بشر-3-3

  
 به عنوان يك اهرم فشار و با هدف  در ايرانبشر بت به وضعيت حقوقهشدار نس

فضاسازي داخلي و بين المللي همچنان ادامه خواهد يافت و در گام بعدي احتمال 
اما چنانچه مسئولين . ارسال پرونده حقوق بشر ايران به دادگاه بين المللي وجود دارد

ان هوشيارانه عمل كنند و مانع تخلفات برخي از رده هاي مياني و پائين عالي رتبه اير
 ملي ايران از منظر استراتژيك بنگرند و در برخي موارد شوند و به منافع كالن امنيت

 .بازنگري كنند از بهانه هاي دشمن كاسته خواهد شد

  
  
   : و سعودي روابط ايران-3-4

  
ناسبات دو كشور حداقل در كوتاه مدت تنش آميز خواهد بود، اما مسئولين مسلما م

 همچنان كه تا كنون عمل كرده اند مي توانند با حفظ متانت سعودي را متوجه ايران
نمايند و از شدت گرفتن تنش ها ب عليه دو ملت نقشه هاي پنهان صهيونيسم و غرب

ته چنانچه سعودي با توسل به ادعاهاي جديد در انديشه منزوي الب. جلوگيري كنند
 امكان وخيم شدن روابط دوجانبه وجود دارد كه در اين صورت ،كردن ايران باشد

  .مسلما به زيان طرفين خواهد بود
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   : ايران پرونده هسته اي-3-5

  
نه تنها به مصالحه نزديك نخواهد   عليه ايران غربطي سال آينده مناقشه هسته اي

 كه به زيان - بلكه زياده خواهي هاي غرب و رشد توانايي هاي هسته اي ايران ،شد
 منجر به رشد بيشتر مناقشات غرب و ايران خواهد – است منافع غرب و تل آويو

 .شد

    

  : و امريكاايران روابط - 3-6
    

 و دوره پاياني رياست جمهوري احمدي نژاد، در دوره اول رياست جمهوري اوباما
 روابط دو كشور بنا به مصالح  و مناقشات داخلي طرفين و زياده خواهي هاي آمريكا

، پايان يافتن هژموني ورميانهبهبود نخواهد يافت، بلكه رشد بيداري اسالمي در خا
انه  و رهبري مقاوم و حكيم رشد طبيعي نفوذ و موقعيت ايران،آمريكا در اين منطقه

 در خاورميانه اسباب  در مقابل زياده طلبي هاي غربحضرت آيت اهللا خامنه اي 
 جديد عليه انقالب اسالمي ايران ناخرسندي اردوگاه غرب و طراحي ئوطئه هاي

 .خواهد شد

    

  :  پرونده جديد امنيتي عليه ايران-3-7
    

 و طرح واهي ترور نسبت  با توسل به گزارش جديد آژانس عليه ايراناردوگاه غرب
 متحد عليه للداده شده به سپاه قدس و گشودن پرونده امنيتي جديدي در سازمان م

 جهاني دارد تا بدين  و صلحايران، سعي در معرفي ايران به عنوان خطري براي امنيت
 .وسيله مقدمات گام هاي بعدي عليه ايران را فراهم كند
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   : رمز مقاومت و استمرار انقالب اسالمي-3-8
    

مسئولين سياست توسط وحدت داخلي تقويت ي و خرد جمعبا به كار گرفتن 
 بار ديگر با "حفظ وحدت ملي" مي تواند همچون گذشته با  ايراني،خارجي و امنيت

هاي صهيونيسم بين المللي، استكبار جهاني و ارتجاع منطقه  موفقيت موج جديد طرح
 .را از سر بگذراند

    

  :2011 شمار هسته اي گاه -4

    

  با غربترين چالش ديپلماتيك و امنيتي ايران  مهمله هسته ايأمس 2011در سال 
  .بوده است

  

  

    

 : عبارتند ازرويدادهااين شمار اهم  گاه

    

   :2011 ژانويه

از .  آغار كردندبول تركيهمذاكرات دو روزه خود را در استان 1+5 و گروه ايران -
 ملي ايران در اين مذاكرات شركت سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيتدكتر ايران 
 .داشت

 كرم كامپيوتري استاكس نت پروژه مشترك :گزارش دادروزنامه نيويورك تايمز  -
  . بوده استنامه غني سازي اورانيوم ايران و اسرائيل براي از كار انداختن برآمريكا

 در استانبول از سوي كشورهاي غربي 1+5 و گروه آخرين دور مذاكرات ايران -
 .نااميد كننده توصيف شد
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   :2011 فوريه
ت  هاي سخوزير امور خارجه بريتانيا در جريان سفر به ابوظبي خواستار تحريم -

 انجام مذاكرات بيشتر غيرممكن است مگر :او گفت.  شد ايرانتر عليه برنامه هسته اي
 .اين كه ايران از شروطش صرف نظر كند

 قصد دارد سوخت نيروگاه اتمي بوشهر آژانس اتمي ايرانطبق آخرين گزارش  -
 .كتور آن تخليه كندآرا از قلب ر

 در آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش علي اصغر سلطانيه نماينده ايرانكتر د -
 .ييد كردأ بوشهر را تمربوط به تخليه سوخت نيروگاه هسته اي

  در موردهاي ايران  مقامهاي اطالعاتي آمريكا بنابر گزارش محرمانه سازمان -
 4اي از ارزيابي  اين گزارش نسخه به روز شده. ساخت بمب اتمي اختالف نظر دارند

 . اطالعات ملي آمريكاستقبلسال 

  

   :2011 مارس
 اين سازمان در سال : گفتفريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي ايراندكتر  -

 .ست آسيب ديده ا"ناحيه مديريت و منابع انساني "هاي اخير از 

 ها مانع از است كه اگر تحريماز اين حاكي  "صندوق مارشال"نظرسنجي  -
 و گذاران در اتحاديه اروپا  به سالح اتمي نشود، اكثريت سياستدستيابي ايران

 .ن كشور حمايت نخواهند كرداي از حمله نظامي به ،آمريكا

  :2011 هم

 نامه سعيد جليلي : گفت مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاكاترين اشتون -
 .نكات جديدي ندارد و نياز به مالقات ديگري را توجيه نمي كند
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وزراي .  وضع كردنديدي عليه ايران هاي جد تحريم و آمريكااتحاديه اروپا -
هاي ايراني را   و شركتت در نشست بروكسل شماري از مقاماخارجه اتحاديه اروپا

ها شامل مسدود  اين تحريم. اي اين كشور تحريم كردند به ظن ارتباط با برنامه هسته
 وزراي 2011 مه 23تاريخ در  .ها و ممنوعيت سفر براي افراد مي شود كردن دارايي

 هاي اتمي ايران را گسترش دادند و بيش از يك خارجه اتحاديه اروپا دامنه تحريم
هاي ضد  صد فرد يا شركت از جمله كشتيراني جمهوري اسالمي را مشمول تحريم

 .برنامه اتمي ايران كردند

 آژانس بين المللي :فت گفريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي ايراندكتر  -
ي از كنفرانس رخ شركت متخصصان ايراني در بمانع متحد انرژي اتمي سازمان ملل

 .ه استشدها و كارگاه ها 

  

   :2011ژوئيــه 
 از نصب سانتريفوژهاي جديد خبر داد كه كه با كيفيت و سرعت بيشتر در ايران -

 .دنبرد دارغني سازي اورانيوم كار

اي   برنامه هسته:خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از منابع ديپلماتيك خبر داد -
 . در مركز فردو از برنامه زماني تعيين شده عقب افتاده استايران

  

   :2011اوت 
 . از انتقال سانتريفوژها از سايت نطنز به سايت فردو در قم خبر دادايران -

رويكرد گام به " طرحي را شامل  الوروف وزير امور خارجه روسيهسرگئي -
 مطرح كرد كه براساس آن متناسب با هرگام ايران  نسبت به پرونده اتمي ايران"گام
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 هاي وضع شده بين المللي عليه در برآورده كردن خواسته هاي جامعه جهاني، تحريم
 .ر كاهش يابداين كشو

علي اكبر صالحي وزير خارجه ايران دكتر .  استقبال كرد از طرح روسيهايران -
 .خواستار دريافت جزئيات پيشنهاد روسيه شد

 : گفتفريدون عباسي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرزي اتمي ايران -
 يا مبادله آن با كشورهاي ديگر مذاكره د سوخت هسته ايتهران ديگر درباره عدم تولي

 .نخواهد كرد

بلند پروازي هاي اتمي و " : هشدار داد رئيس جمهوري فرانسهنيكال ساركوزي -
 .تواند به حمله پيشگيرانه عليه اين كشور منجر شود  مي"موشكي ايران

  

  :2011 سپتامبر

 به سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي از احتمال انحراف برنامه اتمي ايران -
 .اهداف نظامي ابراز نگراني كرد

 4 ايران بيش از 2007از فوريه  ايران :اعالم كردبين المللي انرژي اتمي آژانس  -
 .سايت نطنز توليد كرده است كيلوگرم اورانيوم غني شده در 500هزار و 

 شدن ايران  كشورهاي مخالف هسته اي: گفترئيس سازمان انرژي اتمي ايران -
از طريق ويروس يا فروش "سيسات هسته اي أمرتب در حال آسيب زدن به ت

 . هستند"تجهيزات معيوب

 دقيقه 29 و 23عت سا مگاوات 660با قدرت شبكه برق نيروگاه اتمي بوشهر  -
 . به شبكه سراسري برق وصل شد سپتامبر3شنبه 

 در  براي توقف غني سازي هسته اياحمدي نژاد از آمادگي دولت ايراندكتر  -
  . درصد خبر داد20صورت دريافت اورانيوم غني شده با غلظت 
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 مبني بر واگذاري اورانيوم غني شده با خلوص پايين به اين  پيشنهاد ايرانآمريكا -
 .كشور را رد كرد

 در آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهان افزايش چنگ جينگيه سفير چين -
 . شدتحركات ديپلماتيك براي پايان دادن به مناقشه اتمي ايران

 با  براي از سرگيري گفتگوهاي هسته ايايران جديداياالت متحده با رد پيشنهاد  -
 آن را مانور تبليغاتي دانست و اين كشور را به بي توجهي به تعهدات بين 1+5گروه 

 .المللي خود متهم كرد

  

   :2011 اكتبر
 اگر تهران براي : گفت رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپاكاترين اشتون -

 با اين كشور را از سر خواهد  مذاكرات هسته ايگفتگوهاي مفيد آماده باشد غرب
 .گرفت

  رئيس جمهور اسرائيل درباره افزايش احتمال حمله نظامي به ايرانشيمون پرز -
 .هشدار داد

  

  :2011 نوامبر

آميز توام با    رويكرد تبعيض: متحد گفت در سازمان مللر نمايندگي ايراندفت -
پيمان (تي   پي   شده عضويت در انسببيافته   هاي سياسي كشورهاي توسعه انگيزه

المللي انرژي اتمي نه  هاي آژانس بين و موافقتنامه) اي منع گسترش تسليحات هسته
 .دوهايي ش اي را تسهيل نكند، بلكه مانع چنين همكاري هاي هسته كاريتنها هم
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اياالت متحده با :  گفتويكتوريا نوالند سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا -
اسرائيل درباره گزارش هاي منتشر شده مبني بر امكان حمله نظامي اسرائيل به 

 .ي هايي داشته است رايزنسيسات اتمي ايرانĤت

 بايد به تعهداتي كه در  ايران: گفت رئيس جمهوري روسيهدميتري مدودف -
 آميز برنامه برابر جامعه بين المللي بر عهده گرفته از جمله در زمينه اهداف صلح

 . خود عمل كندهسته اي

هاي اخير در مورد قصد  ها و گمانه زني اراك وزير دفاع اسرائيل گزارشايهود ب -
  . را رد كرداسرائيل براي حمله نظامي عليه تأسيسات اتمي ايران

روزنامه واشنگتن پست شامگاه يكشنبه طي مقاله اي به نقل از كارشناسان اتمي  -
ي انرژي اتمي نشان مي دهد گزارش آژانس بين الملل: و ديپلمات هاي غربي نوشت

 به كمك دانشمندان خارجي توانسته است موانع فني را برطرف كند و به آستانه ايران
 .توانايي اتمي برسد

 كشورش و ديگر دولت هاي درگير در مذاكرات : در تهران گفتسفير فرانسه -
 اطالع "طرح گام به گام" به ايران موسوم به مي روسيه، از پيشنهاد اتاتمي با ايران

  .دنداشته ان

 اگر آژانس اطالعاتي درباره برنامه اتمي كشورش دارد : گفتوزير خارجه ايران -
  مرگ يك"كه در گذشته هم به نوعي مطرح شده، همه موارد را بگويد و به گفته وي 

 ".بار  بار، شيون يك

  در آستانه انتشار گزارش تازه يوكيا آمانواحمدي نژاد رئيس جمهور ايراندكتر  -
المللي انرژي اتمي در مورد برنامه اتمي ايران به شدت از او انتقاد  دبيركل آژانس بين

  . كند را تكرار ميهاي آمريكا  آمانو اختياري ندارد و حرف: گفت وكرد
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ابعاد "المللي انرژي اتمي در گزارش جديد خود   مديركل آژانس بينيوكيا آمانو -
 را براي اعضاي هيات حكام اين نهاد تشريح  ايران برنامه هسته اي"نظامي احتمالي

  .ران بوده است اين گزارش تندترين گزارش تا كنون عليه برنامه هسته اي اي.كرد
 در آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين علي اصغر سلطانيه نماينده ايراندكتر  -

 با ، سوال مطرح كرده20 كه ، مديركل اين نهاددر رابطه با گزارش تازه يوكيو آمانو
 را تمالي هسته ايپاسخ به آنها اتهامات وارده به ايران مبني بر فعاليت هاي نظامي اح

  .خواندبي اساس 
آقاي مديركل برخالف اساسنامه اقدام كرده و با مسموم ": گفتسلطانيه  دكتر  -

كردن فضاي همكاري زمينه تقابل ميان اعضا و دبيرخانه را فراهم آورده است و 
  ".وليت كامل عواقب چنين اشتباه تاريخي تنها متوجه اوستئمس
 صادر اي در مورد ايران آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامهشوراي حكام  -

  .ده است شهاي اتمي اين كشور اشاره  در آن به نگراني فزاينده از فعاليتكهكرد 
  .ند هست تازه عليه ايران مخالف تحريم:نداعالم كرد  و روسيهچين -
 رويكرد آژانس را  ايران: گفت شورا اسالميعلي الريجاني رئيس مجلسدكتر  -

 . مي داند"ها و دستورهاي رژيم صهيونيستي و آمريكا سياست"سو با  خصمانه و هم
 الريجاني مجلس بازنگري در همكاري با آژانس را ضروري مي داند، دكتربه گفته 

 ملي  او از كميسيون امنيت. تصميمهايي نامنصفانه مي گيرداد سازمان مللزيرا اين نه
  .خواست اين موضوع را بررسي كند و نتايج تحقيقش را به هيات رئيسه بدهد

 در گفتگو با مجله آلماني اشپيگل علي اكبر صالحي وزير خارجه ايراندكتر  -
او  . بدهد كشورش ديگر نمي تواند بر سر پرونده اتمي امتيازي به غرب:رداعالم ك

  ".هر وسيله استه مساله اتمي تنها بهانه اي براي تضعيف ما ب": گفت
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 در مصاحبه با شبكه تلويزيوني بين المللي انرژي اتمي در آژانس نماينده ايران -
آمانو در ":  مديركل آژانس بين المللي را به دروغگويي متهم كردالعالم يوكيا آمانو

  ".پيشنهاد اخيرش درباره اعزام هياتي به ايران دروغ گفت
 در آژانس بين المللي انرژي اتمي مديركل علي اصغر سلطانيه نماينده ايراندكتر  -

  ايران امنيتتخصصان هسته ايآژانس را متهم كرد كه با انتشار اسامي دانشمندان و م
  .اين افراد را به مخاطره انداخته است

اين نخستين بار است كه بريتانيا .  كرد را تحريمبريتانيا بانك مركزي ايران -
آزبورن وزير به گفته جورج  كند  تبادالت مالي با يك كشور را به طور كامل قطع مي

سسه ها ؤدارايي بريتانيا توقف همكاري مالي با بانك هاي ايران به علت نقش اين م
  .ايران صورت گرفته است "در توسعه برنامه اتمي نظامي"
  

  :2011 دسامبر

اتحاديه .  كرد فرد ايراني را مشمول تحريم39 شركت و 141 اروپااتحاديه  -
 ارتباط شامل تحريم هاي تازه شده اند با برنامه اتمي ايرانكه  افرادي :اعالم كرد اروپا

اين اتحاديه همچنين شركت  . نقض كرده اند رادارند يا قطعنامه هاي شوراي امنيت
هايي را مشمول تحريم هاي تازه كرده است كه از جمله با شركت كشتيراني 

  .جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران ارتباط داشته اند
ار جدي براي همه ما  بسيي تهديدايران":  گفت وزير دفاع آمريكالئون پانه تا -
:  ايران گفتاو با اشاره به برنامه هاي هسته اي ".تلقي مي شود) كشورهاي جهان(
  باراك اوباما. جدي تر از ظهور يك ايران اتمي نيستهيچ تهديدي در خاورميانه"

ه برنامه هسته اي ايران را از مد نظر رئيس جمهوري آمريكا هيچگاه گزينه نظامي علي
دور نكرده اما براي به كارگيري اين گزينه يا هرگونه حمله احتمالي عليه مراكز هسته 
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حمله نظامي به مراكز هسته اي ايران  .اي ايران بايد تمام جوانب به دقت بررسي شود
خير خواهد أتدر بهترين حالت تنها يك يا دو سال برنامه هاي اتمي اين كشور را به 

 ". ما بايد درباره تمامي پيامدهاي احتمالي چنين اقدامي به دقت فكر كنيم.انداخت
وزير دفاع آمريكا تبعات اقتصادي، سياسي و منطقه اي حمله به ايران را چنين 

 هرگونه حمله نظامي به ايران احتماال حمايت هاي منطقه اي از حكومت اين :برشمرد
ثير خواهد گذاشت و أ بر اقتصاد جهان و منطقه ت وادكشور را افزايش خواهد د

احتماال ايران را براي آسيب رساندن به پايگاه ها و منافع آمريكا در كشورهاي 
  .خاورميانه تحريك خواهد كرد

.  كرد بانك مركزي ايران را تحريمن ايراخاطر برنامه هسته ايه بسناي امريكا  -
 محدويت هاي جديد :ويكتوريا نوالند سخنگوي وزارت خارجه اياالت متحده گفت

حداكثر فشار را بر اين كشور و حداقل مشكل را "به گونه اي اعمال مي شود كه 
  . ايجاد كند"براي دوستان و متحدان آمريكا

پيشنهاد انجام دور از  اي ايران مذاكره كننده ارشد هستهسعيد جليلي دكتر  -
اند از مذاكرات  مقامات اروپايي گفته.  خبر داد1+5جديدي از مذاكرات با گروه 

  .كنند معنادار و بدون پيش شرط با ايران استقبال مي
سازمان انرژي اتمي اعالم كرد  : توليد ايراناولين ميله سوخت هسته ايآزمايش  -
مونه ساخته شده ميله سوخت پس از گذراندن كليه آزمايش هاي فيزيكي و ابعادي ن"

به منظور بررسي عملكرد در شرايط عملياتي به داخل قلب راكتور تحقيقاتي تهران 
 1500"بنابر گزارش سازمان انرژي اتمي ايران اين ميله سوخت بعد از  ".منتقل شد

 را "عدم نشت مواد هسته اي" به  آزمايش هاي مربوط"مگاوات ساعت پرتو دهي
بررسي در شرايط طوالني مدت در قلب راكتور "پشت سر گذاشته و اكنون براي 
  ".دتحقيقاتي تهران پرتو دهي مي شو
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  منابع خبري
  ايرنا -
  بي بي سي -
  فارس -
 

 پي نوشت ها

  
 

 معموالً  ومصرع هستند قافيه  اول آن هم گويند كه چهار مصراع را مصراعي   پنج  مسمط،مخمس 1

  ايران قدرت هسته اي، غزل مخمس غرب.مشهور است از يك غزل دو مصراع آخر مخمس تضميني

 .است

2 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110505_u03_congress_sepah_ 
alqaeda.shtml 
3 See: Time, October 24, 2011, p28-29. 
4 http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30611810. 
5 http://www.radiofarda.com/content/f5_cbs_report_on_iran_possible_ 

hands_in_terror_plot/24359113.html 
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  خبرها و روندها: 2011 در سال  و خاورميانهاتحاديه اروپا

  

 نجميه پوراسمعيلي

  

 مقدمه

  
 و شمال آفريقا است فذ فرامنطقه اي در خاورميانهمتن يكي از بازيگران اتحاديه اروپا

 و وجود ثبات و كه منافع خود را در اين منطقه بيشتر در ارتباط با جريان آزاد انرژي
 تالش  اتحاديه اروپا2011در سال .  در مناطق پيراموني خود تعريف كرده استامنيت

. كرد با تكيه بر اين دو اصل مهم منافع خود را در خاورميانه و شاخ آفريقا دنبال كند
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شرايط و محيط منطقه تغيير  موجب  تحوالت معروف به بهار عربي2011اما در سال 
اتحاديه اروپا نيز در راستاي تأمين منافع اتحاديه، به تغيير كامل در برخي سياست . دش

 و در مواردي تطبيق سياست هاي خود با يانههاي گذشته خود نسبت به خاورم
، ادامه داشتنيز كماكان  2011بحران اقتصادي اروپا در سال . شرايط جديد پرداخت

 شد بخشي از دغدغه هاي اتحاديه اروپا به مسائل داخلي اتحاديه ن موضوع سبباي
ين بحران اقتصادي اروپا و وضعيت آينده انرژي با باتحاديه اروپا قائل به ارتباط . باشد

  . است يانهتوجه به تحوالت خاورم
  

 و مشخصاً شمال يانهخاورمند كه كم و كيف تحوالت ه ا دريافتسران اتحاديه اروپا
 آنها را در معرض چالش و تهديد قرار دهد، بلكه قادر  نه تنها مي تواند امنيت،آفريقا

 جايگاه ويژه اي دارد است مقوله انرژي را نيز كه در سياست خارجي اتحاديه اروپا
قتصادي اروپا عامل ديگري بود كه اين اتحاديه را لذا بحران ا. تحت تأثير قرار دهد

  . انه حساس باشديتشويق كرد بيش از پيش نسبت به تحوالت خاورم
  

مي در ادامه در ابتدا به بحران اقتصادي اروپا، تأثيرات، پيامدها و ريشه هاي آن 
 در خاورميانه به در گام دوم همراهي اتحاديه اروپا با سياست هاي آمريكا. زيمپردا

در بخش سوم .  به طور خاص مورد بررسي و تحليل قرار مي گيردطور عام و ايران
 مورد بررسي قرار مي گيرد و سياست هاي اتحاديه اروپا نسبت به مسائل افغانستان

در . دشوا به آن بررسي و تحليل مي  و نوع نگاه اتحاديه اروپدر بخش بعد بهار عربي
طرح انه و شمال آفريقا يپايان اهم خبرهاي مربوط به اتحاديه اروپا در رابطه با خاورم

  .مي شود
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 : و بحران اقتصادياتحاديه اروپا

  
هاي شديد مالي  كشورهاي عضو منطقه يورو با بحراناز بيش از يك سال است برخي 

كشورهايي مانند يونان، پرتغال، اسپانيا، ايرلند و اخيراً ايتاليا . كنند جه نرم ميدست و پن
ند و براي جلوگيري از ورشكستگي نيازمند شده اها مواجه  با بار سنگين بدهي

 نيز براي مقابله با اين بحران كه اتحاديه اروپا. اند هاي عظيم مالي شده كمك
كند تدابيري  واحد اروپايي و نيز حتي همگرايي اروپايي را تهديد ميموجوديت پول 

 توان به ارائه تسهيالت براي حفظ ثبات مالي در اروپا ترين آنها مي انديشيده كه از مهم
)EFSF ( و ساز و كار ثبات اروپايي)ESM (اتحاديه اروپا همراه با . اشاره كرد

 نجات يونان، پرتغال و ايرلند وارد عمل شدند و با المللي پول براي صندوق بين
با اين حال هنوز . هاي هنگفت به اين كشورها درصدد رفع بحران برآمدند اعطاي وام

تواند اين كشورها را از بحران خارج كند شك و  ها مي در اين زمينه كه آيا اين كمك
  .ترديدهايي وجود دارد

  
ان مالي و اقتصادي به وجود آمده در اتحاديه بسياري از ناظران مسائل اقتصادي بحر

 2008هاي   بحران اقتصاد جهاني سالدر ادامه را ناشي از ركود اقتصاد جهاني و اروپا
به اعتقاد آنان كشورهايي مانند يونان، پرتغال، . دانند انضباطي مالي مي  و بي2009و 

هاي  ش از امكانات و توان خود متقبل هزينهايرلند و اسپانيا در طي دهه اخير بي
برخي ديگر از كارشناسان معتقدند بحران منطقه يورو ناشي از برخي . اند عمومي شده

ها نظير شتاب زياد براي پذيرفتن اعضاي جديد با اقتصاد ضعيف در منطقه  نارسايي
ايجاد . استيورو در اجراي پيمان ماستريخت در زمينه ايجاد پول واحد اروپايي بوده 

اتحاديه پولي و به جريان افتادن واحد پول اروپايي نقطه اوج همگرايي اقتصادي در 
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شد و در فرايند  ساز همگرايي سياسي بيشتر محسوب مي  بود كه زمينهاتحاديه اروپا
رو در اين مقطع به رغم  از اين. رفت تعميق همگرايي گامي اساسي به شمار مي

هاي ناسيوناليستي در كشورهاي اروپايي هنوز تنها راه حفظ جايگاه  شتقويت گراي
بر همين اساس نجات يورو و . المللي تقويت همگرايي است اروپا در معادالت بين

هاي كشورهاي بزرگ اتحاديه  جلوگيري از تضعيف آن همچنان از جمله اولويت
 همگرايي به عقب و اروپاست و هرگونه ناكامي در اين زمينه سبب بازگشت فرايند

  .دشتضعيف اروپا در عرصه سياست جهاني خواهد 
  

 : ايران در اعمال فشار عليه جمهوري اسالمي وهمراهي با آمريكا  اتحاديه اروپا

 

 به وضع  برخالف مواضع پيشين خود با دنباله روي از آمريكاچرا اتحاديه اروپا
رخ اي ايران   پرداخته است؟ تحوالتي كه در روند مسئله هستهعليه ايران هايي تحريم

 آمريكا مبني بر همكاري و تعامل با سو و تحول در رويكرد دولت   از يكداد
المللي از سوي ديگر در همراهي اتحاديه  هاي بزرگ بر سر موضوعات مهم بين قدرت
  . با آمريكا تأثيرگذار بوده استاروپا

 

ي ا  ضمن ابراز نگراني عميق نسبت به برنامه هستهدر اين راستا شوراي اتحاديه اروپا
  سازمان مللهاي وضع شده توسط شوراي امنيت  و تأكيد بر اجراي مفاد تحريمايران

. متحد تدابير محدود كننده بيشتري را در روابط خود با ايران به تصويب رساند
گيرانه بازگرداندن ايران به ميز   ت هدف از اين تدابير سخ اتحاديه اروپا اعالمبراساس

ها  اين تحريم. بوده استاي ايران  آميز پرونده هسته مذاكره براي حل و فصل مسالمت
هاي  تجارت و بخشو بر  است هاي مشمول تحريم شامل نام افراد، نهادها و شركت

 ها اين تحريمدر نتيجة  .ده استشتمركز محمل و نقل و صنايع نفت و گاز  مالي، 
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هاي شديد قرار  هاي مالي و بانكي، نفت، گاز و حمل و نقل تحت محدوديت بخش
هاي اتحاديه اروپا عليه ايران را در  توان تحريم تر مي به طور مشخص. خواهند گرفت

  :سه بخش خالصه كرد
  
ممنوعيت هرگونه رابطه بانكي با نهادهاي مالي  :بخش مالي و بانكي شامل -1

 در كشورهاي عضو هاي ايران عيت تأسيس شعب جديد توسط بانكممنو ايراني،
 .اي به نهادهاي دولتي ايران ممنوعيت ارائه خدمات بيمه اتحاديه،

ممنوعيت فروش هرگونه تجهيزات و   در بخش نفت و گاز اعمال تحريم -2
  . گاز طبيعي مايعتكنولوژي مورد استفاده در پااليش، اكتشاف و توليد نفت و

هاي مظنون به حمل  بازرسي كشتي ،در بخش بخش حمل و نقل اعمال تحريم -3
اقالم ممنوعه در بنادر كشورهاي عضو اتحاديه و بازرسي با اجازه دولتي كه پرچم آن 

ها بر روي پروازهاي باري  بستن فرودگاه هاي آزاد و بر روي كشتي نصب شده در آب
 .ايران

  
ها   كه برداشت اروپايياستكي از اين اها در اين مقطع زماني ح تصويب اين تحريم

هاي يك جانبه را  اي تقويت شده كه آنها وضع تحريم  به اندازهاز تهديد ايران
 بيشترين هم جديد با اين خط مشي از سوي ديگر اتحاديه اروپا. اند ضروري دانسته

در اين البته  . نشان داده استگرايانه دولت آمريكا هاي چندجانبه سويي را با سياست
اي و چه در  وقايع و رويدادهاي يك سال اخير چه در عرصه مذاكرات هستهزمينه 

  . نبايد از نظر دور داشت را عرصه تحوالت داخلي ايران
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اي و توافق با   در زمينه مبادله سوخت هستهي مذاكره با برزيل و تركيه برااقدام ايران
اين دو كشور در اين خصوص پس از عدم پاسخ مثبت به پيشنهادهاي گروه وين در 

از جمله  نمود الوقوع مي  قريبشرايطي كه صدور قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت
 براي استقرار سپر موشكي در تصميم اخير ناتو در هر حال.  بودعوامل تاثيرگذار

ها با  سويي و همبستگي اروپايي  از همحاكي و امريكاي شمالي تركيه و سراسر اروپا
 و با توجه به هدف اعالمي اين طرح يعني مقابله با تهديدات موشكي است آمريكا
هاي  ين همراهي گام ديگري از همراهي اروپا با امريكا پس از تصويب تحريمايران، ا

 به عبارت ديگر همكاري بين دو سوي آتالنتيك نه. شوراي امنيت عليه ايران است
، بلكه همكاري در امور نظامي را نيز در  مي شود ايرانتنها شامل همكاري در تحريم 

   .بر خواهد گرفت
  
  

 به عنوان  تالش شده ايرانهاي اخير در محافل سياسي و امنيتي غرب  سالطي
مفهوم استراتژيك نوين "در گزارش گروه كارشناسان . ترين تهديد قلمداد شود مهم
 از توانايي ايران براي حمله موشكي به متحدان اروپايي عضو ناتو ابراز نگراني "ناتو

كه با توسعه توان موشكي ايران اين كشور  در اين گزارش با اشاره به اين. استشده 
 را در تيررس داشته باشد هايي از خاك اروپا  قادر خواهد بود بخش2020تا سال 

 خود بايد دفاع همه جانبه در برابر تهديدات 5اشاره شده راهبرد ناتو طبق بند 
هاي  توسعه توانايي موشك.  اعضاي اين پيمان باشدموشكي ايران عليه هر يك از

ساحل به درياي ايران در منطقه خليج فارس و درياي عمان به عنوان تهديدي جدي 
از اين رو . هاي نفتي در اين منطقه تلقي شده است  عبور و مرور كشتيبراي امنيت
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يد بر استقرار طرح دفاع  ضمن تأك"مفهوم نوين استراتژيك ناتو"كارشناسان گروه 
  .اند  دانسته موفقيت اين طرح را در گرو مشاركت همه اعضاء ناتو و روسيه،موشكي

  

   : و افغانستاناتحاديه اروپا

  
شور و اشغال آن  پس از حمله آمريكا به اين كامنيتي افغانستان تحوالت سياسي 

اي و  هاي منطقه ترين چالش ترين و پيچيده توسط نيروهاي ائتالف يكي از مهم
اين مسئله تحت تأثير عواملي مانند .  دهه گذشته بوده استكالمللي در خالل ي بين

هاي متفاوت و در مواردي متعارض بازيگران  رويكردها، منافع، اهداف و سياست
نكته مهمي كه در جريان كنفرانس بن . استقبال افغانستان اي در  اي و فرامنطقه منطقه

 طرح و آمريكا)  هستندكه بيشتر اعضاي آن عضو اتحاديه اروپا (در قالب نظرات ناتو
طي اين .  بودهاي امنيتي تا سه سال ديگر به دولت اين كشور  مسئوليتواگذاريشد 
ين نخست.  را به اين كشور بازگرداند امنيتجه شد كه مي تواند نكاتي توبهرانس كنف

در اين باره چند چالش عمده  .ها بود هاي امنيتي به افغان وليتئ واگذاري مس مسئله
  :وجود دارد

  
  
هاي امنيتي مستلزم تربيت نيروهاي امنيتي كارآمدي است كه  وليتئواگذاري مس -1

 . خورد  به چشم نميينه پيشرفت محسوسي در افغانستاندر اين زم

، با مشكل هاي نظارتي در افغانستان المللي همواره به دليل ضعف هاي بين كمك -2
  .مواجه بوده است
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يه اهميت انرژي و محيط پيراموني براي اتحاد: نگاهي به تحوالت بهار عربي

   :اروپا
  

 مانند شمال آفريقا عامل اساسي شكل دهنده به اهميت انرژي و مناطق پيراموني اروپا
  . بود در قبال بهار عربيسياست هاي اتحاديه اروپا

  :انرژي و اتحاديه اروپا

  
المللي و به  با توجه به نقش مهم انرژي خليج فارس در اقتصاد و سياست بين

هاي بزرگ و نوظهور به منابع انرژي اين منطقه، انرژي  خصوص وابستگي قدرت
رشد تقاضاي انرژي . ها دارد  اي اين قدرتهاي خاورميانه نقشي اساسي در سياست

هاي   را نيز همانند ديگر قدرت اروپاه در آسيا، اتحاديدر مناطق مختلف جهان به ويژه
عالوه بر . كننده انرژي سوق داده است بزرگ اقتصادي به رقابت با ساير رقباي مصرف

يابي  د و  دستكنكنندة انرژي را حفظ  كند منابع موجود تامين اين اتحاديه تالش مي
  . هاي خود قرار داده است برنامهدستور كار  درنيز به تأمين كنندگان جديد انرژي را 

، تا 2006 مصوب سال  كميسيون اروپا  سند سبز"هاي مندرج در  براساس پيش بيني
 درصد 70 درصد به 50هاي فسيلي از   نياز وارداتي اتحاديه اروپا به انرژي2030سال 

 درصد گاز طبيعي 50ت و  درصد نف76هم اكنون اين اتحاديه . يافتافزايش خواهد 
د در طول سه دهه آينده توليد انرژي اتحادية وشمي پيش بيني  .د كن خود را وارد مي

كاهش ذخاير داخلي انرژي اروپا در شرايطي . ه باشدتداش درصد كاهش 17اروپا 
 درصد 15 اروپا در طول اين سه دهه هپذيرد كه انرژي وارداتي اتحادي صورت مي

به  درصد و 90 وابستگي خارجي اتحاديه به نفت ،از اين ميزان.  خواهد داشترشد
  .دبو درصد خواهد 80گاز طبيعي 
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 روسيه و خاورميانه متكـي      ه انرژي نفت و گاز عمدتاً ب      ه در زمين   اروپا هواردات اتحادي 
.  جهاني نفت و گاز را در اختيار دارنـد         ه درصد عرض  70اين دو منطقه مجموعاً     . است

در ايـن  . اسـت  نفت و محصوالت وابسته بـه آن  هترين وارد كنند   اروپا بزرگ  هادياتح
بينـد، زيـرا واردات       پذير و شكننده مـي       خود را در وضعيتي آسيب      اروپا هرابطه اتحادي 

پـذيرد كـه اساسـاً فاقـد عناصـري       انرژي اين اتحاديه عمدتاً از منـاطقي صـورت مـي       
 بـه   خاورميانـه . اطمينان و اعتماد در فرآيند صـدور انـرژي هـستند          همچون پايداري،   

 به عنـوان كـشوري كـه از صـدور           المللي و روسيه    هاي بين   عنوان كانون اصلي بحران   
نمايد دو نمونـه      گيري سياسي و امنيتي مي      انرژي خود به بازارهاي مصرف انرژي بهره      

  . ندامهم در اين رابطه 
  

بر همين  . است از اهميت زيادي برخوردار       انرژي براي اتحاديه اروپا    رو امنيت   ينااز  
 و مشخـصاً در      همواره توجه خاصي به منابع انـرژي در خاورميانـه          مبنا اتحاديه اروپا  

  . درشمال آفريقا و خليج فارس دا
  
  

 تالش كرد به گونه اي اقـدام كنـد كـه بتوانـد تـأمين                 اتحاديه اروپا  با آغاز بهار عربي   
لذا اين اتحاديه به اين نتيجه رسيد كه با مداخله          . انرژي مورد نياز خود را تضمين كند      

چـون  . ريقـا را تـأمين كنـد      در ليبي بهتر خواهد توانست نياز خود به انرژي شـمال آف           
 را در تداوم نا امني و بي ثباتي در ليبي مي توانست يكي از منـابع مهـم انـرژي اروپـا                   

اما در رابطه با خليج فارس، اتحاديه اروپا نسبت به تحـوالت            . معرض خطر قرار دهد   
ي شوراي  زيرا مالحظات شش عضو دارنده  منابع انرژ       . بحرين با احتياط برخورد كرد    
اگر اتحاديـه اروپـا     .  است  در بحرين  بر عدم وقوع تحول   همكاري خليج فارس مبتني     
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 تصميم مي گرفت، بـه    خالف اين خواست شوراي همكاري خليج فارس و  عربستان         
يكي از داليل همراهـي     بدين ترتيب   .  انرژي خود را به خطر مي انداخت       نوعي امنيت 

  . مبحث انرژي است عليه ايرانه اروپا با آمريكااتحادي
  

 : شمال آفريقا؛اهميت مناطق پيراموني

  
 اين اتحاديـه     قائل به تهديدات جدي براي امنيت       اتحاديه اروپا  ،عالوه بر عامل انرژي   

بـه ايـن    ابتـدا بايـد      بر اين بائر است كـه      و   استك  در مناطق نزديك به قلمرو اتالنتي     
گـسترش تـسليحات كـشتار جمعـي،        ،تهديدات ناشي از تروريسم    .مناطق توجه شود  

 كه در مناطق پيراموني     مي شود دولت هاي ورشكسته و غيره زماني جدي و خطرناك          
طرح عمل سياست   " اموني خود در قالب   توجه اتحاديه اروپا به مناطق پير     .  باشد اروپا

 ي همكـار درصددبر مبناي اين طرح اتحاديه اروپا    .  نمود يافته است   "همسايگان اروپا 
. تالنتيك چه به صورت فردي و چه بـه صـورت جمعـي اسـت              آبا همسايگان منطقه    

 همگرايي هاي اقتـصادي و      بامبناي توجيه كننده اين طرح اين است كه اتحاديه اروپا           
 بـا ايجـاد منـاطق امـن در          با همسايگان خـود،    همكاري هاي سياسي و امنيتي       تعميق

به عبـارت ديگـر در اثـر تعامـل بـا            . را تأمين كند   خود   مي تواند امنيت  پيرامون خود،   
همسايگان و كمك به توسعه و پيشرفت آنها ارزش هاي مشتركي شكل مي گيرد كـه                

ه تهديد بـراي اتحاديـه اروپـا مـي          خود مانع ظهور و يا تبديل شدن مناطق پيراموني ب         
بر مبناي اين طرح اتحاديه اروپا در تعامل با همسايگان خود بـه دنبـال تقويـت                 . شود

چون حقوق زنان و حقوق اشخاص متعلـق بـه اقليـت      هم در عرصه هايي     حقوق بشر 
ي ها، تقويت ارزش هاي مشترك نظير حاكميت قانون ، حكمراني مطلوب، دموكراسـ            

و همچنين تعهد مشترك دو طرف تعامل به مبارزه با تروريسم، تقويـت رژيـم               .  . .و  
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هاي عدم گسترش سالح هاي كشتارجمعي و اصول اقتـصاد بـازار و توسـعه پايـدار                 
  .است

  
 كشورهاي جنوب مديترانـه اسـت كـه         يكي از مناطق مهم در همسايگي اتحاديه اروپا       

مشاركت " با اين كشورها در قالب       روابط اتحاديه اروپا   )1995(رسوالنا  طبق فرايند با  
  منجر بـه انعقـاد       2005نوامبر   28آغاز شد و در      2001 ژوئن   25 در   " مديترانه -اروپا

. دگرديين كشورهاي جنوب مديترانه و اتحاديه اروپا        بموافقت نامه همكاري و تعامل      
همـسايگان اروپـا در     ) طرح عمل سياسـت    (" مديترانه -امشاركت اروپ " قالب    اين در

 هـدف اصـلي ايـن سياسـت كمـك بـه             . شد پي گيري  2003جنوب مديترانه از سال     
 اجتماعي كشورهاي جنـوب مديترانـه بـا هـدف تـأمين             - اقتصادي   - توسعه سياسي 

ي چـون بـازار     دارنده فرصت ها و منـافع      بر دراز يك سو     اين منطقه    . اروپا بود  امنيت
چـون  هم تهديـداتي    ديگـر حامـل   ي  سـو عظيم و انرژي براي اتحاديه اروپا بـود و از           
جـرايم   خطـر دولـت هـاي ورشكـسته،        مهاجرت هاي گسترده، بنيادگرايي اسـالمي،     

  .بود.  . . و بيم گسترش سالح هاي كشتار جمعي ، تروريسم سازمان يافته،
  

 قائل به وجود    تأكيد كردند   اروپا  در تدوين سند استراتژي امنيت     اعضاي اتحاديه اروپا  
بدين معنا كه اتحاديه اروپا تالش براي ايجاد        . ين امنيت و توسعه هستند    برابطه مثبت   

 اروپـا   توسعه در ديگر مناطق پيراموني خود را بهترين مبنا براي تأمين امنيت اتحاديـه             
 اتحاديـه   "طرح عمل سياست همـسايگان جنـوبي      "از اين رو در چارچوب      . مي داند 

اروپا به دنبال تعامل و همكاري با كشورهاي جنوب مديترانه بـوده تـا ماحـصل ايـن                  
بـر مبنـاي دو     . شـود منجـر   تعامل به توسعه جنوب مديترانه و به تبع آن امنيت اروپـا             
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 جريـان   توجه خاصي بـه    اتحاديه اروپا    ،رامونيعامل اهميت انرژي و اهميت مناطق پي      
  . نمود-  اگرچه نه به صورت يكسان- بهار عربي

  
   .، بر اين مبنا قابل توجيه است و مصر به تحوالت تونسنوع نگاه اتحاديه اروپا

 در  نوب مديترانه است و روابط اين كشور با اتحاديه اروپـا           عمده ترين كشور ج    مصر
مـصر  .  قابل ارزيابي است   چارچوب سياست همسايگان جنوب مديترانه اتحاديه اروپا      

 بدين خاطر    و  است داراي نقش استراتژيك مهمي در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه         
همكاري مـصر و اتحاديـه اروپـا شـامل          . بوده است  مورد توجه اتحاديه اروپا      وارههم

، دموكراسـي،   چـون مـذاكرات سياسـي دربـاره حقـوق بـشر           همحوزه هـاي كليـدي      
، كشمكش هاي خاورميانه، نبرد با تروريـسم      مانند  موضوعات منطقه اي و بين المللي       

 اصالحات اقتصادي در مصر و موضوعات مرتبط بـا          -تار جمعي كنترل تسليحات كش  
  . است.  . .عدالت، حمل و نقل، مهاجرت و 

  
 و به ويژه همسايگان      نيز همواره تمايل به گسترش روابط با اتحاديه اروپا         دولت مصر 

 دومين   اتحاديه اروپا  2008 در سال    ، چنان كه   داشته است  شمالي مانند ايتاليا و فرانسه    
 28  مـصر و  اتحاديـه اروپـا در   بـين موافقت نامه همكـاري     .دبوشريك تجاري مصر    

طـرح  "همچنـين   .  وارد مرحله اجرا شـد     2006 به امضاء رسيد و از سال        2005ژوئن  
 جمهوري  و  به تصويب رسيد   2006ين مصر و اتحاديه اروپا در سال        ب "عمل مشترك 

عربي مصر و اتحاديه اروپا به عنوان شركاي كليدي و همـسايگان نزديـك بـر تعهـد                  
در . مشترك نسبت بـه تعميـق روابـط سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي تأكيـد كردنـد                  

 -با اقتـصاد جهـاني، توسـعه سياسـي          خود  چارچوب اين طرح دولت مصر به تطبيق        
  .دشاقتصادي و مدرن شدن اجتماعي متعهد 
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  و اتحاديه اروپا  ين مصر ب و طرح عمل انعقادي      چارچوب سياست همسايگان اروپا   در  
  و تجــاري، ســرمايه گــذاري-  اقتــصادي- دو طــرف بــه گــسترش روابــط سياســي

 فرهنگي و مسئوليت مشترك در برقراري حوزه        -  تكنولوژيكي - يمهاي عل همكاري
 و ثبات از جمله پيشگيري و حـل كـشمكش هـاي منطقـه اي و افـزايش                   صلحاي از   

طبق مفاد موافقت نامه هـاي      . نددركهمكاري هاي منطقه اي و درون منطقه اي تأكيد          
ين مصر و اتحاديه اروپا دولـت مـصر بايـد در زمينـه هـايي بـه توسـعه و                     بهمكاري  

  :اين زمينه ها عبارتند از. پيشرفت برسد
  
 . و آزادي هاي اساسي تقويت هنجارهاي دموكراتيك، حقوق بشر -1

 . تقويت استقالل قضايي -2

 . افزايش مشاركت سياسي شهروندان و توانمندي نهادسازي در اين كشور -3

 . از بين بردن بي سوادي و توسعه آموزش عالي -4

 .مدرن كردن نظام اجتماعي مصر -5

 افزايش نرخ رشد اقتصادي و زمينه سـازي بـراي جـذب سـرمايه گـذاري هـاي                    -6
 .خارجي

 . افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش بيكاري و فقر-7

  . بهبود كيفيت و استانداردهاي زندگي -8
  

 هر ساله كمك هاي فـراوان اقتـصادي را در   در راستاي تحقق اين موارد اتحاديه اروپا     
  از مـصر در طـي سـال       ميزان حمايت مالي اتحاديه اروپـا     .  قرار داده است   ار مصر اختي

ميـزان كمـك هـاي در نظـر         .  ميليون يورو بوده اسـت     558 حدود   2007-2010هاي  
 است كـه   ميليون يورو    449 حدود   2011-2013هاي   گرفته شده براي مصر طي سال     
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تصادي و اجتماعي مؤثر و همچنين مديرت بهتر منابع         از طريق اعطاي سياست هاي اق     
  .صورت مي گيرد

 دارد مـي توانـد بـراي تعـديل     در شمال آفريقا و خاورميانهكه  ي با توجه به نقش  مصر
 مـصر   بـا آغـاز  تحـوالت داخلـي        .  بسيار مفيـد باشـد     تهديدات بر عليه اتحاديه اروپا    

آگر اتحاديه اروپا تحوالت مصر     .  با حتياط با تحوالت مصر برخورد كرد       اتحاديه اروپا 
 حمايـت   ا ب ارزيابي كند را در راستاي ايجاد حاكم كردن يك نظام سياسي دموكراتيك           

زيرا تحقـق يـك     . از تحوالت مصر دامنه كمك هاي خود را به مصر افزايش مي دهد            
و طبيعـي    خود يك مرحله مهم در توسعه مـصر بـه شـمار مـي رود              نظام دموكراتيك   

 در اين صورت اتحاديه اروپا امنيت     . است كه اتحاديه اروپا از اين توسعه استقبال كند        
امـا اگـر    .  و از ايجاد يك دموكراسي در مصر حمايت مي كننـد           تأمين مي بيند  خود را   

رفـت    كه تحوالت مصر گامي در جهت پـس        ارزيابي اعضاي اتحاديه اروپا اين باشد     
است و فرايند توسعه اين كشور را مختل مي كنـد طبيعـي اسـت كـه بـا احتيـاط بـا                       

  . تحوالت مصر برخورد كنند

  
خـوش   . تركيبي از خوش بيني و بدبيني است        از تحوالت مصر   برداشت اتحاديه اروپا  

 بر مبنـاي ايـن نگـرش     . بود الت منتهي به دموكراسي در مصر     بيني نسبت به آغاز تحو    
 در همان روزهـاي اوليـه تحـوالت مـصر خواهـان توجـه                اتحاديه اروپا  ،خوش بينانه 

نگرش بدبينانه اتحاديه اروپا در رابطه بـا        .  به خواسته هاي مردم اين كشور شد       مبارك
اعضاي اتحاديـه اروپـا و       . تحوالت اين كشور است    تحوالت مصر بيشتر متوجه آينده    

فقدان دولت قـوي در      . همواره نسبت به اين امر اظهار نگراني كرده اند         كاترين اشتون 
تبـديل مـصر بـه       مصر و قرار گرفتن اين كشور در رديـف دولـت هـاي ورشكـسته،              

دولت اسالم گـرا   يكپناهگاهي براي گروه هاي تروريستي و ترس از روي كار آمدن     
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ازجمله نگراني هاي مهمي است كه اتحاديه اروپا در رابطه بـا آينـده تحـوالت مـصر                  
  . دارد

تواند تأثيرات   و شمال آفريقا ميثباتي و ناامني در خاورميانه  بياز منظر اتحاديه اروپا
 اتحاديه اروپا.  داشته باشد اين اتحاديهروندانمستقيمي بر امنيت اتحاديه  و امنيت شه

ثباتي، جرائم فراملي و تسليحات كشتار  ، ناامني و بيموضوعاتي همچون تروريسم
. ها و اصول كليدي سياست خارجي خود تعريف كرده است جمعي را جزو اولويت

 امنيتي در منطقه -بيت وضعيت سياسي در شرايط كنوني مسئله اصلي اتحاديه اروپا تث
  . استخاورميانه و شمال آفريقا 

  
د به بحران ها از يك سو از رشد بنيادگرايي وكند از طريق ور  تالش مياتحاديه اروپا

در اين منطقه جلوگيري كند و از سوي ديگر به شكل گيري دولت و روي كار آمدن 
هاي شمال آفريقا به دليل  در مواجهه با نارآمي. منطقه كمك كندپيمانان مطمئن در  هم

 عمدتاً به دنبال مديريت صحنه از طريق هاي جغرافيايي، اتحاديه اروپا حساسيت
سازي و كمك به  هاي داخلي و تسريع فرايند دموكراسي نوسازي، استخدام ظرفيت

ر اين مناطق اتحاديه اروپا نقش لذا د. اين كشورهاستتوسعه سياسي و اقتصادي 
 اما اتحاديه اروپا در قبال تحوالت بحرين و تا حدودي ته،بسيار فعالي به عهده گرف

 مالحظات دولت هاي شوراي همكاري خليج فارس را به خاطر اهميت انرژي يمن
  .مي دهد مد نظر قرار اين كشورها
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 :2011 در سال اخبار اتحاديه اروپا

 

 :2011ژانويه 

 اين اتحاديه دعوت تهران : اعالم كردمسئول عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا -
به : كاترين آشتون گفت.  را رد خواهد كرد ايرانبراي بازديد از تاسيسات هسته اي

نقش بازرسي از تاسيسات هسته اي برعهده آژانس بين  :خواهم گفت) دولت ايران(
  ) ژانويه6. (المللي انرژي هسته اي است

  

  :2011مارس 

 عضو 27 :دنبال ادامه كشتار معترضان در ليبي ديپلمات هاي غربي اعالم كردنده ب -
تر عليه مؤسسه سرمايه گذاري  هاي بيش موافقت خود را با اعمال تحريماتحاديه اروپا

تحريم ها در حالي اين .  و چهار سازمان ديگر اعالم كرده اندLIAليبي موسوم به 
 فرد ديگر در اين 25 و  دارايي هاي معمر قذافيافزايش مي يابد كه اتحاديه اروپا

 9. (ه استرا اعمال كردكشور آفريقاي شمالي را مسدود و ممنوعيت سفر عليه آنها 
  ) مارس

، طي نشستي خواهان به رسميت شناخته شدن انقالبي ها و اقدام رهبران اروپا -
  )  مارس12. (نظامي ضد رژيم قذافي شدند

 طي نشستي در بروكسل با وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا -
.  نفر از نزديكان وي موافقت كردند18 و اي حسني مباركبلوكه كردن دارايي ه

حسني مبارك، همسر، فرزندان و همسرانشان و نيز شماري از مسئوالن سابق رژيم 
  نفره اتحاديه اروپا18مبارك همچون حبيب العادلي وزير كشور سابق جز فهرست 

 ) مارس22( . هستند تحريمجزو فهرست
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شركت ( كه بر اساس آن پنج شركت نفتي مهم ليبي ه ليستي ارائه كرداتحاديه اروپا -
تحت ) النوف، البريقه، نفت سرت و نفت الواحه  پااليش الزاويه، نفت و گاز راس هاي

قذافي، همسر   نفر از جمله238در اين ليست همچنين اسامي . گيرند تحريم قرار مي
 ) مارس25. (وجود دارد شركت و بانك و موسسه مالي 20ان او و نام و پسر

  

 : 2011آوريل 

  در نشستي درخصوص اوضاع كنوني كشورهاي خاورميانهنمايندگان پارلمان اروپا -
 در اين كشورها  ، ليبي گفتگو كردند و موارد نقض حقوق بشراز جمله بحرين، يمن

همچنين درخصوص گسترش روابط با اوكراين، بحث انرژي هسته . را متذكر شدند
  )  آوريل5. (دش ونقض حقوق بشر در برخي كشورهاي خاورميانه گفتگو اي
 مقام ايراني را به اتهام آنچه نقض 32 در نشستي وزراي خارجه اتحاديه اروپا -

ويليام هيگ وزير خارجه انگليس اعالم . شود تحريم كردند  بشر خوانده مي حقوق
ها اين است كه ايران نتواند از تحوالت منطقه به نفع خود   هدف از اين تحريم:كرد

 )   آوريل16(. استفاده كند

اروپايي در بيست و يكمين نشست دوره كشورهاي و  اعراب حاشيه خليج فارس -
 شوراي همكاري خليج فارس در نشستي  واي شوراي وزارتي مشترك اتحاديه اروپا

خود  هاي همكاري مشترك را بررسي كردند و به تبادل ديدگاههاي  در ابوظبي افق
 ها درباره آن درباره تحوالت منطقه عربي و اروپايي و هماهنگي مواضع و ديدگاه

دستوركار نشست همچنين شامل بررسي شماري از مسائل و موضاعات . پرداختند
زش اهتمام مشترك و در راس آن روند به بن بست رسيدن سا سياسي كه مورد

ها در برخي كشورها و همچنين  جهان عرب و انقالب  و تحوالت اخير درخاورميانه
،  و تروريسمالمللي همچون پرونده حقوق بشر ها درباره مسائل بين تبادل ديدگاه
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اد، سرمايه مربوط به تجارت، اقتص هاي كشتارجمعي و مسائل عدم گسترش سالح
 در كانون توجهات اين يرانموضوع ا .گذاري و همكاري در زمينه هاي انرژي بود

درباره دخالت ايران در امور   طرف غربي و عربي ادعاهايي.تداشنشست قرار 
 خطرناك  آميز وايران را غير صلح كشورهاي عربي مطرح كردند و برنامه هسته اي

 ) آوريل23( .توصيف كردند

 :2011مــه 

هايي عليه   موافقت كرد به منظور اعمال فشار بر دولت سوريه تحريماتحاديه اروپا -
  )ه م7. ( با دولت سوريه وضع كنداز مرتبطين تن 13
تار محاكمه  طي بيانيه اي خواسگذاراني از جناح هاي مختلف پارلمان اروپا قانون -

جنايت "اتهام عنوان تروريست با  به  مجاهدين خلق كمپ اشرف عراقنفر از 50
  )ه م18. ( شدند"عليه بشريت

 شركت ايراني ديگر را 100 توافق كردند بيش از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا -
. د ايراني ديگر ممنوعيت سفر در نظر بگيرند براي پنج شهرون، كردهمشمول تحريم

 )ه م20(

 طي جلسه در  با تهران، اتحاديه اروپادر پي توقف روند مذاكرات هسته اي -
 23. ( دادقرار شركت و بانك ايراني ديگر را در ليست تحريمي خود 100بروكسل 

 ) هم

 هايي عليه بشار اسد ها در سوريه اقدام به اتخاذ تحريم  در پي درگيرياتحاديه اروپا -
وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه .  كرد سوريهتن از اعضاي دولت  9و 

اي را عليه دولت سوريه تصويب  اروپا در نشست امروز خود در بروكسل بيانيه
 )ه م23. (كردند
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 نهاد جديدي را كه روز گذشته به ظن ارتباط 100 نام افراد و حدود اتحاديه اروپا -
 در تصميم اتحاديه اروپا.  اعالم كرد شدند مشمول تحريم ايرانبا برنامه هسته اي

علي اكبر صالحي وزير امور خارجه ايران را كه در دكتر جديد خود ممنوعيت سفر 
 )ه م24. (زمان رياست او بر سازمان انرژي اتمي ايران اعمال شده بود تعليق كرد

  

  

 :2011ژوئن 

 براي بررسي وضعيت  رسمي اتحاديه اروپاات و مقامكنشست وزراي نفت اوپ -
 در حالي براي كاتحاديه اروپا و اوپ. شود  تير در شهر وين برگزار مي6رژي بازار ان

 در وين كبحث در مورد بازار انرژي با يكديگر مذاكره مي كنند كه نشست اخير اوپ
 ) ژوئن14. (يابي به نتيجه مشخص پايان يافت به علت اختالفات اعضا بدون دست

  

 :2011ژوئيه 

 روز پيش بر 100در ليبي حدود ) ناتو(ك شمالي عمليات نيروهاي پيمان آتالنتي -
دادگاه بين المللي .  متحد آغاز شد سازمان مللاساس يك قطعنامه شوراي امنيت
و رئيس اطالعات ارتش او را به  سرهنگ قذافيكيفري اخيرا حكم بازداشت پسر 

 طي ماه گذشته است تاييد كرده فرانسه. جنايت عليه بشريت صادر كرداتهام ارتكاب 
  ) 2011 ژوئيه 2. (به مخالفان رهبر ليبي سالح داده است

 لحظاتي پس از سخنراني صوتي قذافي، چند نقطه در طرابلس را هواپيماهاي ناتو -
 ) ژوئيه4. (بمباران كردند

 طلب از كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي  نفر از فعاالن بين المللي صلح500 -
به فلسطين خوش "چارچوب برنامه اي با عنوان  فعال آلماني قرار بود در 20از جمله 
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ارد سرزمين  سازمان فلسطيني از طريق فرودگاه بن گوريون و40 به دعوت "آمديد
هاي اشغالي شده، درغزه و در كنار ديوار حايل اقدام به برگزاري اعتراضات سكوت 
كنند اما رژيم صهيونيستي از تمام شركت هاي هواپيمايي از جمله لوفت هانزا و 

سوار را  اسامي اعالم شده به مقصد سرزمين هاي اشغالي است خواسته ايربرلين آلمان
خطوط هواپيمايي لوفت هانزا آلمان،  ( خطوط هواپيمايي اروپا ازخيبر. نكنند

تسليم فشارهاي رژيم صهيونيستي شدند و ) سوييس اير سوييس و مالس مجارستان
از سوار كردن فعاالن بين المللي صلح كه براي اعتراض به محاصره غزه و اشغال 

.  مناطق بودند خودداري كردندسرزمين هاي فلسطين توسط اين رژيم راهي اين
 را با 2همچنين دولت يونان طي روزهاي گذشته حركت كشتي هاي كاروان آزادي 

، برخي دولت هاي اروپايي و رژيم صهيونيستي به سوي غزه متوقف فشار آمريكا
 كشور جهان با اين 22 فعال صلح طلب از 350 كشتي و بيش از 12قرار بود . كرد

 ) ژوئيه9. ( ها عازم غزه شوندكشتي

 11در تاريخ  وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايراندكتر علي اكبر صالحي  -
 به دعوت وزير امور خارجه اسلووني عازم اين كشور مي شود و به دعوت ژوئيه

 )  ژوئيه10. ( بوددشنبه در وين خواه  نيز روز سهوزير امور خارجه اتريش 

 از ديدار با كنستانتين گريشچنكوف پساحمد داوداوغلو وزيرخارجه تركيه  -
در صورتي كه قبل از :  گفتكمصاحبه مطبوعاتي مشتريك وزيرخارجه اوكراين در 

 را حل مساله قبرس بخش يوناني نشين اين جزيره رياست دوره اي اتحاديه اروپا
  )  ژوئيه14. (برعهده بگيرد روابط تركيه و اتحاديه اروپا قطع خواهد شد

  

 :2011اوت 
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 شخصيت 5 به بهانه آنچه سركوب تظاهرات در سوريه ناميد، دارايي اتحاديه اروپا -
الورود به كشورهاي عضو   سوري را بلوكه كرد و نام آنان را در ليست افراد ممنوع

اگر سران سوريه به مسير كنوني خود :  اعالم كردكاترين اشتون .دقرار داديه اروپا اتحا
 ) اوت2. (هاي ديگري عليه سوريه برداشته شود ادامه دهند ممكن است گام

ه  از سوي اتحادي هاي مرتبط با ايرانتعدادي از شركت هاي كشتيراني عليه تحريم -
 به اتهام مشاركت در اين شركت ها از سوي اتحاديه اروپا.  شكايت كرده انداروپا

براساس اين شكايت هفته .  ايران و قاچاق سالح، تحريم شده اندبرنامه هسته اي
 شركت به رهبري 36شد گذشته به دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ ارائه 

.  خواستار لغو تحريم هاي مالي عليه ايران شدند"اوشن كپيتال أدمينستريشن"شركت 
دادگاه عمومي اتحاديه : سخنگوي كميسارياي عالي اتحاديه اروپا نيز در اين باره گفت

اروپا از اقدامات حقوقي كه شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در دادگاه 
دراين ماجرا براي دفاع از .  اروپا در پيش گرفته اطالع كامل داردعمومي اتحاديه

  ) اوت6. (مشروعيت تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران اقدام مي كنيم
 واحد مسكوني 900 با انتقاد از موافقت رژيم صهيونيستي با احداث اتحاديه اروپا -

 واقع در "هارحوما"يونيستي  صه كدر شهر(المقدس  جديد در بخش شرقي بيت
 آسيب تاكيد كرد كه اين اقدام به روند صلح) نزديكي بيت لحم در كرانه باختري

  )  اوت6. (زند مي
 در دادگستري اتحاديه متعاقب اقدام حقوقي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران -

 هاي اتحاديه  نيز كه از اعمال تحريماني مستقر در اروپا ديگر شركت هاي كشتيراروپا
 ) اوت9. ( اروپا دچار ضرر و زيان شده اند اخيراً اقدام به طرح دعوي نموده اند
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 به ارزش تقريبي نيم ميليارد دالر به قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي جفير در ايران -
ترين شركت اروپايي فعال در  دليل اختالف شركت بالروس نفت به عنوان بزرگ

 ) اوت16. (صنعت نفت ايران و شركت ملي نفت ايران به حالت تعليق درآمد

، اعمال ديگر از اعضاي دولت بشار اسد نفر 15 هايي را عليه  تحريماتحاديه اروپا -
اين تحريم ها شامل مسدود كردن دارائي هاي اين افراد و همچنين . كرده است

، پيش نويس اعضاي اتحاديه اروپا. ممنوعيت سفر به كشورهاي اروپايي مي شود
 ) اوت20. (ردندطرح هايي را درباره تحريم احتمالي نفت سوريه هم تهيه ك

 هاي جديد  از تصميم اين اتحاديه براي اعمال تحريمديپلمات هاي اتحاديه اروپا -
عليه سوريه در بخش هاي واردات نفت خام، بانكداري و همچنين داد و ستد با 

  ) اوت27. (دمشق خبر دادند
  

 :2011سپتامبر 

 در نشست وزيران امور خارجه اين اتحاديه در لهستان بر سر اتحاديه اروپا -
 . ها عليه سوريه توافق كرد تحريم

 شامل ممنوعيت واردات و حمل و نقل نفت و محصوالت نفتي تحريم اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا همچنين باز كردن خط اعتباري براي فروش نفت . از سوريه مي شود

طبق اين تحريم ها اتحاديه . سوريه توسط بانك هاي اروپايي را نيز ممنوع كرده است
 3. ( بيمه نفت كش هايي را كه نفت سوريه را حمل مي كنند ممنوع كرده استاروپا

 )سپتامبر

دكتر ابطه با اظهارات  در ر اتحاديه اروپامايكل مان سخنگوي كاترين اشتون -
 ساله آژانس 5فريدون عباسي رييس سازمان انرژي اتمي ايران درباره نظارت كامل 
ايران بايد به ": بر تاسيسات هسته اي ايران در ازاي رفع تحريم ها عليه ايران گفت
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 اشتون پيشنهاد مشخصي ارائه داده .تعهدات بين المللي خود در اين زمينه عمل كند
 است، اما ايران پيشنهاد اي ايران آن اعتمادسازي درباره برنامه هستهكه هدف از 

هنگامي كه . كاترين اشتون را نپذيرفت تا بتوان گفتگوي جدي در اين باره انجام داد
ها را  كار لغو تحريم  ساز وهاي كنوني شوراي امنيت اعتماد بازسازي شد، قعطنامه

 ) سپتامبر6 (".ده استبيني كر پيش

. عالي اروپا شكايت كرده است  به ديوان و اروپا بانك تجاري ايران-دويچه وله  -
اين شكايت عليه قرار گرفتن نام بانك ايران و اروپا در فهرست تحريمي شوراي 

 اروپا در  شوراي اتحاديه. ادگاه شده است طرح و اوايل ماه اوت تسليم داتحاديه اروپا
را كه مركز آن در هامبورگ است، ) EIHB(ماه مه امسال بانك تجاري ايران و اروپا 

 اروپا عليه ايران متهم كرد و نام اين بانك را در فهرست  هاي اتحاديه به نقض تحريم
 امكانات   و كليهاز آن تاريخ معامالت تازه با اين بانك ممنوع. تحريمي خود قرار داد

  ) سپتامبر20. (مالي آن مسدود شده است
  

 :2011اكتبر 

 بانك مركزي سوريه  درنشستي طي روزهاي آينده درباره تحريماتحاديه اروپا -
 29 در همان نشست شوراي سياست خارجي اتحاديه اروپا. تصميم خواهد گرفت

 . مقام ايراني مورد تحريمي خود اضافه خواهد كرد32 را به فهرست يگر ايرانمقام د
گيرند و اين   در ايران مورد تحريم قرار مياين افراد به دليل نقض جدي حقوق بشر

تحريم ها شامل توقيف و مسدود كردن دارايي ها و اموال و هم چنين ممنوعيت 
 ) اكتبر6. (واهد بودصدور ويزا خ
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 مشاور ويژه اي براي كاترين آشتون كميسر سمت تصميم گرفت اتحاديه اروپا -
اين .  ايجاد كند"پادگان اشرف"عالي سياست خارجي و امنيتي اين اتحاديه در امور 

 ) اكتبر9. ( است"جون دو ريو"مشاور ويژه يك ديپلمات ارشد بلژيكي به نام 

 مقام ديگر 29 طي نشستي در لوگزامبورگ نام اي خارجه اتحاديه اروپاوزر -
اين  براي .افزودند كه دارايي آنها توقيف شده افرادي را به فهرست حكومت ايران

 11. ( رواديد سفر به كشورهاي عضو اين بلوك سياسي اقتصادي صادر نمي شودافراد
 )اكتبر

رييس سياست خارجي اتحاديه  (ا كوسيجانسيك ـ سخنگوي كاترين اشتونماج -
   در توطئهدرباره ادعاي جديد آمريكا عليه ايران مبني بر دست داشتن ايران) اروپا

قض جدي اگر اين موضوع تاييد شود، ن:  در واشنگتن گفتترور سفير عربستان
 ) اكتبر12. (المللي جدي را در بر خواهد داشت الملل است كه تاثيرات بين حقوق بين

آلكساندرلوكاشويچ سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در كنفرانس مطبوعاتي  -
در اجالس وزراي خارجه كشورهاي : در محل وزارت خارجه روسيه خاطرنشان كرد

جانبه عليه ايران و بالروس   به گسترش تحريم هاي يك تصميمعضو اتحاديه اروپا
 در ايران روسيه از طرح اين مساله و بررسي وضع حقوق بشر: وي افزود. گرفته شد

. ابراز نگراني مي كند و اجازه نمي دهد اروپا در امور رعايت حقوق بشر دخالت كند
انبه جمهوري اسالمي ايران مخالفت ج وي با تصميم اتحاديه اروپا براي تحريم يك

 )  اكتبر13. (كرد

هاي   يكي ديگر از سازمان: در بروكسل اعالم كردشوراي وزيران اتحاديه اروپا -
. اش ضبط شده است ها قرار گرفته و دارايي مدافع رژيم سوريه نيز در فهرست تحريم

 ) اكتبر14(



/�67),�8��) �
��� � ��	� .�� �/ ���� ■ 50 

________________________________ 

 

 در صورت انتخاب : بار ديگر هشدار دادكيهرجب طيب اردوغان نخست وزير تر -
، آنكارا روابط خود را با اين اتحاديه تعليق قبرس به رياست دوره اي اتحاديه اروپا

 تا زماني كه توافقي درباره اتحاد مجدد قبرس به دست نيامده، :وي تاكيد كرد. مي كند
 ) اكتبر16. ( جزيره به عنوان يك كشور نيستآنكارا حاضر به پذيرش اين

 آزادانه و منصفانه برگزار شده انتخابات در تونس: هيأتي از ناظران اروپايي گفتند -
 ) اكتبر25(. است

  

 :2011نوامبر 

ر تعليق عضويب  مبني ب از تصميم كشورهاي عضو اتحاديه عرباتحاديه اروپا -
 ) نوامبر13. (سوريه در اين اتحاديه استقبال كرد

 فرزند بازداشت شده  خواستار محاكمه عادالنه سيف االسالم قذافياتحاديه اروپا -
ديكتاتور معدوم ليبي شد و از دولت انتقالي ليبي خواست در اين زمينه با دادگاه بين 

 )  نوامبر20. (يفري همكاري كندالمللي ك

در فرآيند ساخت و به روزرساني سامانه دفاع موشكي ميان برد ميادس  -
)MEADS) (درصد از هزينه طراحي و 58)  و اروپاسامانه دفاع موشكي آمريكا 

 درصد از سوي 17 و  درصد از سوي آلمان25ساخت سپر موشكي از سوي آمريكا، 
 در فرآيند ساخت و به روز سازي سامانه دفاع موشكي ميان قطر. ايتاليا تأمين مي شود

هدف از اين اقدام قطر مشاركت در . مشاركت مي كند) MEADS(برد ميادس 
 ) نوامبر22. ( استايجاد سپر دفاعي در منطقه خليج فارس براي مقابله با ايران

  فرد، شركت و سازمان جديد ايراني به فهرست تحريم200اتحاديه با افزودن نام  -
 ) نوامبر23. (هاي خود عليه اين كشور موافقت كردند
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 دو طرف با صدور  و آمريكا در واشنگتن اتحاديه اروپاكدر پايان اجالس مشتر -
كه جمهوري اسالمي ايران هنوز نگراني هاي بين المللي  ادعااين بيانيه مشتركي با 

درباره برنامه هاي هسته اي خود را مرتفع نساخته افزودند فشارهاي خود عليه ايران 
 )  نوامبر29. (تشديد خواهند كردرا 

ليه سوريه كه بيشتر اقتصادي است هاي جديد ع  با اجراي تحريماتحاديه اروپا -
هاي جديد هرگونه  تحريم. موافقت كرده است كه به طور رسمي اعالم خواهد شد

 مالي به دولت سوريه را براي خريد مايحتاج خود به غير از غذا و دارو ممنوع ككم
اتحاديه . خورد  سازمان به چشم مي11 شخص و 12ها   در ليست تحريم.استكرده 

اقدامي "هاي اقتصادي عليه سوريه استقبال كرده و آن را   از تصويب تحريماروپا قبالً
 همچنين از اعضاي اتحاديه اروپا وزير امور خارجه فرانسه.  خوانده بود"بي مانند

هاي اين اتحاديه درخصوص مسائل سوريه  خواست از تركيه دعوت كنند در نشست
 ) نوامبر29. (شركت كند

 در تهران  در واكنش به ورود دانشجويان ايراني به سفارت انگليس"اشتونكاترين " -
ضمن محكوم كردن اين عمل از مقامات ايراني خواست به تعهدات بين المللي خود 

  )  نوامبر29. (در حفاظت از سفارت خانه ها عمل كند
  

 :2011دسامبر 

 هاي اين  در نشستي در بروكسل گسترش تحريمپاوزراي امور خارجه اتحاديه ارو -
 )  دسامبر2. ( شخص ايراني را تصويب كردند39 شركت و 141اتحاديه به 

هاي اقتصادي و تجاري   در نشست بروكسل تحريموزراي خارجه اتحاديه اروپا -
ل منوعيت صادرات تجهيزات فني حساس به سوريه و ممنوعيت خريد تازه اي شام
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 همچنين چند اتحاديه اروپا. اوراق قرضه دولتي اين كشور را تصويب كردند
 ) دسامبر2. (شخصيت سياسي و نظامي و چند شركت سوريه را تحريم كرده است

 بار ديگر بر تمايل اين اتحاديه براي گفتگو با رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا -
 حاضر نيست دست از فشار بر ايران بر  غرب: تأكيد كرد، اما در عين حال گفتايران
هر گونه اقدام :  در تهران گفتهمچنين در خصوص مسئله سفارت انگليس. دارد

اقدام اخير . شود  اقدام عليه كل كشورها تلقي ميه اروپاعليه يكي از كشورهاي اتحادي
  ) دسامبر2. (در ايران را نقض كنوانسيون وين مي دانيم

  
  منابع

  

  خبرگزاري عصر ايران -

 خبرگزاري مهر -

 خبرگزاري ايرنا -

 خبرگزاري فارس -

  خبرگزاري مشرق -

  خبرگزاري جي تاك -

  خبرگزاري ايسنا  -

 آنالين خبر  -

 واحد مركزي خبر  -

 خبرگزاري تابناك -

  ايراني خبر نامه ديپلماسي -
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  امنيتي و اقتصادي سياسي، رويدادهاي تحليلي بررسي

 2011 سال در سعودي عربستان

 

  كامران كرمي

  

 مقدمه

 

خصوص خاورميانه عربي و شمال آفريقا، ه  و براي منطقه خاورميانه ب2011سال 
د كه بسياري از معادالت موجود را برهم زد و برآيند آن سقوط شآبستن حوادثي 

موج . چند ديكتاتوري و تغييرات گسترده در بسياري از كشورهاي اين منطقه بود
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 بحرين،  يمن، مصر،با تحوالتي كه در تونس، هاي بهار عربيتحوالت و دگرگوني
قرار داد كه  هايي ي دگرگوني سعودي را در محاصرهعربستانليبي و سوريه روي داد، 

تأثيراتي كه موجب سقوط . همواره از بروز آنها در اطراف خويش بيمناك بود
يد و عربستان را بر آن گرد، تضعيف جايگاه اين كشور و چالش مشروعيت متحدين

نخست در درون عربستان  :ها بپردازد جبهه به رويارويي با دگرگوني داشت تا در دو
 . خارج و در همسايگي اين كشور و به طور مشخص در بحرين و يمن و دوم در

 

 رفتارها و اموني عربستان،نوشتار حاضر با تبيين منطق تحوالت جديد بر محيط پير
 تحليل ابتدا. دهدمي هاي اتخاذ شده توسط اين كشور را مورد تحليل قرار سياست

 نظامي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و –روندي رويدادهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي 
ت مهم  اخبار، رويدادها و تحوالسپس و ارائه مي شود 2012سناريوهايي براي سال 

  .نظامي از نظر خواهد گذشت  –سياسي، اقتصادي و امنيتي 
  
    

 هاوضعيت داخلي و چالش

  

 متخصص جهان عرب در 1 كه به گفته بهجت كورانيرژيم سياسي عربستان
چارچوب نظام هاي استبدادي قبيله اي سلسله اي طبقه بندي مي شود، همواره خالي 

عنصر كليدي در فرمول . وندان در قدرت سياسي بوده استاز مقوله مشاركت شهر
سياسي اين دولت عبارت از مشروعيت خاندان حاكم مبتني بر ميراث فرهنگي و 

اين مشروعيت مبتني بر اقتدار با دسترسي به ثروت نفت تقويت . سنت تاريخي است
اي انجام شده و در نتيجه دولت توانسته است از اين طريق از تقاضاهاي اجتماعي بر

شناسانه به ساختار داخلي نگاهي جامعه. پوشي كندتغييرات سياسي ساختاري چشم
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عربستان سعودي حاكي از آن است كه اين كشور همچون بسياري از كشورهاي 
اين كشور . است 3 الزم براي تداوم ثبات سياسي2عربي منطقه فاقد مشروعيت سياسي

 و جلب حمايت دول ه بيشتر به غرببه دليل فقر مشروعيت درصدد نزديكي هر چ
 برآمده كه همين مسأله خود منجر به ايجاد يك غربي باالخص اياالت متحده آمريكا

مشكالت داخلي عربستان شامل . ده استشنوع تنش اجتماعي در درون عربستان 
خصوص ه ليت ها ب مطالبات زنان و آزادي هاي اجتماعي، سركوب اق قبيل ازيمسائل

 .  استين شاهزادگانبشيعيان و بحران جانشيني و جنگ قدرت 

  
 

 شيعيانوضعيت   -1

 

 تبعيض ضدشيعي خود را به و سعودي پديده اي شايع است فرقه گرايي در عربستان
فرقه گرايي محصول اتحاد پادشاهي با جنبش . شكل هاي گوناگوني نشان مي دهد

وقايعي .  است كه شالوده دولت سعودي را به وجود آورده استوهابي و پيماني
 كه به افزايش قدرت شيعيان و  و تحوالت اخير عراق  ايرانچون انقالب اسالميهم

كه از سلطه تاريخي برخوردار بودند، نگراني انجاميد به حاشيه رفتن سني هايي 
 متعاقب آن تاثيرپذيري شيعيان عربستان از اين نسبت به سلطه شيعيان در عراق و
شيعيان در عربستان همواره مورد تبعيض هاي . وضعيت را دوچندان ساخته است

و به عنوان اقلّيتي كوچك به اند  اقتصادي قرار گرفته - فرهنگي -  مذهبي– سياسي
ست  به نفوذ سياسي زيادي در اين كشور ددست يابيتوانند خواستار  هيچ وجه نمي

گر سياسي   استاد علم اديان در دانشگاه نيويورك و تحليل4 گراهام فولر.ندباش
شيعيان عرب، مسلمانان فراموش "مقاله اي تحت عنوان در  نيز سال ها خاورميانه

  . اين مسئله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است "شده
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تان نفت خيز القطيف كه اكثريت شيعيان را در دل خود  و اسمنطقه شرق عربستان
 .شده اند پيشتاز تظاهرات اعتراض آميز بوده و همواره سركوب هموارهجاي داده 

 

   زنانوضعيت  -2

  
اي نسبت به زن  بيني ويژه  فرهنگ و سنن خاص، جهان  به لحاظ حاكميتدر عربستان
ا ميانگين آمارهاي مربوط به زنان و نقش آنان بدر مقايسه اين وضعيت . وجود دارد

 سياسي و مشاركت سياسي حضور زنان در عربستان در اجتماع و حضور در عرصه
تواند ناشي از عوامل متعدد و گوناگون از جمله فرهنگ اين امر مي. اندك استبسيار 

ن كشور اي، نظام باورها و اعتقادات و همچنين نظام سياسي ايسياسي سنتي و قبيله
دهد زنان در اين كشور از امكان  بررسي وضعيت زنان در عربستان نشان مي. باشد

 اجتماعي برخوردار - فرهنگي -  سياسي– هاي اقتصادي مشاركت گسترده در زمينه
 .نيستند

 

 جانشيني و جنگ قدرت ميان شاهزادگان -3

  
ود زيادي نشأت گرفته از  تا حدعربستان اجتماعي -ريشه معضالت نظام سياسي 

  از آغاز پيدايش هيچو اجتماعي اين سيستم است -فرهنگي  -ساختارهاي سياسي 
  نظام سياسي مطلوب و كارآمد برخوردار نبوده است، به همين دليل هيچكگاه از ي

گاه رشد سياسي متناسب با توانايي اقتصادي خود نداشته و پس از چند دهه از ظهور 
سيستم از آغاز پيدايش اين . نمايداي عمل ميهاي قبيلهس سنتآن همچنان براسا

هاي متوالي نتوانسته است فرمولي اقناع فاقد يك نظام سياسي كارآمد بوده و براي دهه
اقل شاهزادگان حدكننده براي جانشيني در قدرت سياسي ارائه نمايد كه اگر نه مردم، 
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بر اين اساس با توجه به . دكن كمتر هاي جنگ قدرت را و هزينهايدرا بدان قانع نم
وضعيت داخلي عربستان كه حكايت از بحران و تضاد در سطح جامعه دارد، نگاهي 

 .هاي آن خواهيم داشتاي اين كشور و چالشبه وضعيت منطقه

 

 :هاي آنجايگاه منطقه اي وچالش -

  
ي عثماني، اي عربي امروزي در فرداي تجزيه امپراتور گيري نظام منطقه از زمان شكل

 كعربي به عنوان قلب سياسي و ژئوپلتي طور مشخص در مشرق  در جهان عرب و به
 اين . و عربستان، سوريه، مصرعراق: اند هاي اصلي را ايفا كرده آن چهار بازيگر نقش

عربستان . ل بوده استالمل شرايط منطقه و نظام بين ها همواره در نوسان و تابع نقش
 به اين كشور. ه استها همواره بازيگري مهم اما در حاشيه بود همه اين دوره در

 قابل توجهي در عرصه   داراي تأثيرگذاريعنوان يكي از بازيگران اصلي خاورميانه
 5رتهاي مربوط به عناصر قد توان واقعيت  است؛ از اين منظر نمييا تحوالت منطقه

  . ناديده گرفت او پيامدهاي رفتاري آن ر
  

 به دليل وسعت سرزميني، منابع عظيم نفتي، موقعيت ژئوپوليتيك و شهرهاي عربستان
 ن كشور در خصوص رهبري جهان عرب، جهان اسالم واي مكه و مدينه و ادعاي 

 به صورت طبيعي به عنوان كشوري  و به ويژه آمريكاپيوندهاي استراتژيك با غرب
شود و عربستان را از منظر منافع و  اي محسوب ميگذار در تحوالت منطقهتاثير

توان مالي و  اهميت عربستان عمدتاً ناشي از .سازد مي اي با اهميت سياست منطقه
، يعني كرد اواخر عمدتا با اين دو كارت بازي مي تا همين  واستاهميت مذهبي آن 

مسند رهبري جهان اسالم و باالخص جهان   و تكيه برسو مالي از يك ككارت كم
  .  ديگرسويسني از 
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جزيره  ژئوپلتيكي تبديل شدن به قدرت اصلي و هژمون شبه  از نظر1990از دهه 
 ين اين سهب سياست خارجي عربستان.  يافتاي ويژه سعود اهميت  عربي براي آل

اخير هر سه كارت يا برگ  هاي در سال. گيري در نوسان بوده است  جهتضلع يا
اي  بازيگران منطقه هاي جدي از سوي برنده عربستان در سياست خارجي با چالش

به چالش   برگ برنده مالي عربستان رابازيگر كوچكي مثل قطر. مواجه شده است
  سوريه و حتي عراق،واسطه مصر  هبازيگري عربستان در صحنه عربي ب. كشيده است

. محدود شده و ايران هم تالش آن را براي رهبري جهان اسالم زير سوال برده است
 در حالي است كه آل سعود در داخل با مشكالت جدي دست به گريبان  همهاين 
دهد كه در اين  هاي اخير نشان مي عربستان سعودي در سال نگاهي به كارنامه. است

هاي اخير به موفقيت  شايد بتوان ادعا كرد عربستان در سال. است راستا موفق نبوده
  . استنيافتهاي دست  پايداري در صحنه عربي و منطقه چشمگير و
    

    نظامي عربستان– تحليل روندي تحوالت سياسي، اقتصادي و امنيتي  -

 2011در سال     

 2011 در سال ندي تحوالت سياسي عربستان تحليل رو.1

  
 در منطقه شناخته شد،  كه با عنوان بهار عربيتغيير و تحوالت جديد خاورميانه

 سعودي به عنوان تأثيرات مهمي  بر كشورهاي منطقه بر جاي گذاشت كه عربستان
عد داخلي و منطقه اي شورهاي مهم و تأثيرگذار خاورميانه، تأثيراتي را در بيكي از ك

 بخشي از اين نگراني .پذيرا شد و متقابالً واكنش هاي را به اين تحوالت نشان داد
متوجه اين مسئله است كه منطق سياست خارجي عربستان بر حفظ وضع موجود و 

هاي اتخاذ رفتارها و سياست .ه اي استپرهيز از هرگونه تغيير در ثبات داخلي و منطق
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مطالبات شيعيان، مسأله جانشيني، مسائل زنان و عد داخلي در بشده توسط اين كشور 
در تر چالش مشروعيت و   و از همه مهمهاي اجتماعي و مسائل حقوق بشريآزادي

حور اعتدال عربي، پيمانان استراتژيك، تضعيف م اي سقوط متحدين و همعد منطقهب
خواهي را در پي داشت كه بر ظهور متغيرهاي جديد و خيزش موج دموكراسي

 واكنش عربستان به .جايگاه عربستان به عنوان بازيگري مهم و كليدي تأثيرگذار بود
، رويكرد تهاجمي نسبت اين تحوالت، مداخله نظامي در بحرين، مداخله در امور يمن

  . هراسي در منطقه بوده راه انداختن موج ايرانبه سوريه و ب

  

 

  :2011 از تحوالت و متغيرهاي سال  تأثيرپذيري عربستان.الف

 :حكومت هاي موروثيچالش  .1

  
 با توجه به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به خصوص عربستان

هاي موروثي و پادشاهي و مبتني بر مشروعيت سنتي كومتحكومت كه حاين ماهيت 
در مقابل انقالبي كه درصدد ايجاد حكومتي با مشروعيت عقاليي و  طبيتا هستند

يكي از خواسته . كنندمي قانوني و مبتني بر رأي اكثريت مردم باشد موضع گيري 
و ديگر كشورها كنار رفتن ديكتاتورهايي  ليبي  مصر،هاي اصلي انقالبيون در تونس،

و حاضر به اند است كه يا به نام رئيس جمهور يا شاه قدرت را در اختيار گرفته 
ترين يكي از اصلي از اين رو. سهيم كردن ديگران در قدرت و گردش نخبگان نيستند

معترضين اصالحات سياسي و انجام انتخابات دموكراتيك در كشور هاي خواسته 
عربستان سعودي با توجه به مشابه بودن شيخ نشين ها و بنابراين .  و هستبوده

 و تمايالت ساختارهاي سياسي پايه هاي حكومت خود را در مقابل با بهار عربي
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دموكراسي طلبانه و آزادي خواهانه مردم منطقه متزلزل يافته و در جهت مقابله با آن 
 .كننداقدام مي

 

 :اي و تضعيف محور اعتدال عربي متحدين منطقه سقوط.2

  
 عربي، شاهد سقوط دولت هاي با شكل گيري خيزش هاي مردمي در خاورميانه

ها كه در نتيجه سقوط اين دولت.  بوديم و مصر چون تونسكار و متحد غربمحافظه
  : را نگران كرد صورت گرفت از چند جنبه عربستانبهار عربي

  
عربستان سعودي با سقوط متحدين اصلي، خود را در وضعيت و موقعيتي اوال -

موجب مي شود از اهميت امر ضعيف تري نسبت به گذشته مي بيند و اين 
 قياس با ساير استراتژيك و نفوذ و تأثير گذاري اين كشور در منطقه به خصوص در

 . اي كاسته شودرقباي منطقه

كاري عرب در مقابل محور موسوم به   محور اعتدال عربي يا محافظهثانيا -
شود، در جريان تحوالت و  مياهللا و حماس سوريه، حزبمقاومت كه شامل ايران،

 و تضعيف كشورهاي را كه با سقوط مصر چ،دش تضعيف هاي بهار عربيدگرگوني
محافظه كار عرب، محور مقاومت در وضعيت بهتري از نظر قدرت چانه زني در 

 نسبت به تحوالت منطقه  برخوردار گرديد، امري كه در موضع تهاجمي عربستان
 و كشورهاي سوريه مشهود است و اين كشور درصدد است با همراهي آمريكا

 . محافظه كار عربي دولت سوريه را تضعيف كند

اياالت متحده با درك شرايط موجود در منطقه پس از آگاهي از سقوط ثالثا  -
براي حفظ جايگاه خود همواره  بودند  اين كشورهاي منطقه كه غالباً از متحديندولت

از حمايت اينك نشان دهد و هاي مردم همراه و همسو سعي داشته خود را با خواسته
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 اين موضوع موجب افزايش نگراني ، برداشتهاين حكومت ها دستو پشتيباني 
 .  سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس شده استعربستان

گيري با شكل. افزايش نقش گفتمان هاي راديكال در منطقه است رابعا عربستان -
هاي راديكال نسبت به   در جهان اسالم ممكن است شاهد ظهور گفتمانبهار عربي

اسرائيل و دولت هاي محافظه كار عرب باشيم، اين موضوع نگراني هاي امنيتي 
هايي جهت مقابله با عربستان را افزايش داده و اين كشور را به سوي اتخاذ راه حل

 .فارس سوق داده استگسترش و تسري انقالب در كشورهاي خليج 

  
  
  
  چالش مشروعيت.3

  
 ند وكار طلب و محافظه هاي سلطنت حكومتداراي اكثريت كشورهاي خاورميانه

توانند بر روند تصميمات حكومت  مردم اين بوده كه چگونه ميهمواره دغدغه
 ديگر سويز ا.  عمل محقق كنند و آرمان مهار قدرت را در عرصهاشنداثرگذار ب

 و اندمشروعيت موضوعي است كه اكثر كشورهاي عربي منطقه با آن دست به گريبان 
"بحران مشروعيت"به دليل عدم برخورداري از پايگاه هاي مستحكم مردمي از آنچه 

6 
 بيشتر از آنجا رو نگراني عربستان از اين. خوانده مي شود به شدت رنج مي برند

ها و مطالباتي است كه ي داخلي مواجه با چالشد كه اين كشور در حوزهشوناشي مي
هايي ي مشروعيت دچار چالشاين كشور در حوزه. بردهاي آن را تحليل ميبنيان

است كه تاكنون به مدد كنترل و مديريت قهرآميز داخلي و شرايط مناسب مالي آن را 
  .به تأخير انداخته است
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  :2011هاي محيط پيراموني در سال  به دگرگوني واكنش هاي عربستان.ب

  
 سعودي اين كشورها  به كشورهاي حاشيه خليج فارس و عربستانرسيدن بهار عربي

  :را نسبت به دو موضوع حساس كرد
 تنها خواهد  و مصراياالت متحده آنها را در شرايط بحراني مانند تونس اوال -

دموكراسي، (ها  بايست از بين ارزشخصوص كه اياالت متحده ميه  ب، گذاشت
  . يكي را انتخاب كند) هاي نظامي نفت و پايگاه(و منافع خود ) آزادي

بنابراين . شودهاي پادشاهي ميدير يا زود منجر به سقوط حكومت يكنونروند  -
 سعودي بالفاصله در صدد برآمد نسبت به تهديدات ايجاد شده به اتخاذ عربستان

 . راهكارهاي جديد بپردازد

 

 :طرح باشگاه پادشاهان -1

  
المللي   شده در ادبيات بينسببهاي عرب   در قبال خيزشمجموع مواضع عربستان

 به " سلطنتي ضدانقالبباشگاه"اي با عنوان  ها از تشكيل جبهه مربوط به اين خيزش
اين باشگاه درصدد عضوگيري جديد و توسعه . شود ه گفت سخنرهبري عربستان 

عربستان به دو كشور اردن و مغرب . جغرافيايي انساني و امنيتي خويش برآمده است
هدف از اين پيشنهاد بسيار . فارس بپيوندند پيشنهاد داده به شوراي همكاري خليج

مقابل موج  هاي پادشاهي عربي را در ستان قصد دارد نظام عرب؛ساده و واضح است
كردن  افزايي و تكامل امنيتي و پر هاي مردمي حفظ كند و از توان آنها براي هم خيزش
پيشنهاد پيوستن مراكش و اردن يكي از . هاي اقتصادي يكديگر استفاده كند شكاف

ين شوراي همكاري ب و احياي اتحاد راهكارهاي سياسي جهت مقابله با بهار عربي
انقالب هاي اخير در جهان عرب جان تازه اي به فعاليت هاي . خليج فارس بود
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به عنوان مثال نيروي نظامي شوراي همكاري خليج . درون اين سازمان بخشيده است
فارس به عنوان سپر شبه جزيره در اواسط ماه مارس به منظور مقابله با مردم بحرين 

به نظر مي رسد بهار عربي باعث بهم نزديك شدن و اتحاد صفوف .  احيا شدامجدد
 .داخل شوراي همكاري و وحدت تازه در ميان آنها شده است

 

 مداخله در بحرين  .2

  
حكومت اين جزيره كوچك در اقتصاد و .  داردبحرين روابط گسترده اي با عربستان

مداخله . هاي همسايه بزرگ خود است الً متكي به عربستان و كمك خود كامامنيت
عربستان در بحرين با وجود قرار گرفتن در چارچوب پيمان امنيتي كشورهاي  نظامي

فارس، تصوير عربستان را در ميان افكار عمومي منطقه  عضو شوراي همكاري خليج
ان عربستان نيز الهام تواند براي شيعي  مردم بحرين ميحركت  اين. كرده استمخدوش

 عربستان اين قيام را  از تشكيل دولت شيعي در عراق،پسخصوص ه ب. بخش باشد
ترين داليل اهميت بحرين براي   مهم. كنددر چارچوب ژئوپليتيك شيعه تفسير مي

  :عربستان عبارت است از
  
  .شده استنشين خليج فارس است كه درگير اين مساله  بحرين تنها كشور شيخ .1
 از حاكميت فعلي اين كشور منجر پيمان امنيتي با بحرين كه به حمايت عربستان  .2

 .شده است

جواري بحرين   در هم، ساكن مناطق نفت خيز اين كشوراقليت شيعه عربستان .3
نگراني اين مساله . برند دهند به سر مي كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي

 . دهد هاي تحول خواهانه به آن كشور را افزايش مي عربستان از امكان سرايت جنبش
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  استراتژي سعودي در يمن.3

  
در واقع . اي برخوردار است  از جايگاه برجستهاستراتژيك عربستان  در نگاهيمن

هاي  ها و سال تعامل آن با عربستان در دههيمن و نوع روابط و  جايگاه جغرافيايي
 ملي عربستان در سطح كشورهاي نظر اثرگذاري بر امنيت گذشته اين كشور را از

ها و  به همين دليل در تمامي بحران. دهد قرار مي عضو شوراي همكاري خليج فارس
 با. بوده استعربستان بازيگري فعال و اثرگذار  هاي گذشته تحوالت يمن در دهه

هاي   همراه شد، نگراني در مصرآغاز بحران فراگير يمن كه با سقوط مبارك
عربستان پس از غالب آمدن بر اعتراضات داخلي . اي را در رياض برانگيخت گسترده

 و بحران بحرين در چهارچوب شوراي همكاري، ابتكاري براي حل و فصل بحران

برقراري ارتباطي قوي  ها در يمن محور سياست سعودي.  مطرح ساختگسترده يمن
گيري علي عبداهللا  كناره با رهبران اپوزيسيون يمن براي كنترل اوضاع آن كشور پس از

گراي اصالح  اپوزيسيون حزب اسالم ها با قدرتمندترين رهبران سعودي. است صالح
ناپذير بودن  روشن شدن امكان رسد با توجه به  نظر مي به وارتباط نيرومندي دارند

كه بر مبناي آن  بقاي صالح در قدرت درصدد پيشبرد سناريويي در يمن هستند
حدودي كنترل  ها را از اين طريق تا متحدانشان در يمن به قدرت رسيده و دگرگوني

 .كنند

 

  تبليغات عليه ايران.4

  
 ايجاد شد و بخشي ديگر اي ايران بحران هستهدر پي تانبخشي از تبليغات عربس

عربستان از . گيري نظامي ايران و پيشرفت تسليحات موشكي بودناشي از قدرت
 است و از خوف گسترش انقالب و نفوذ هژموني يك قدرت شيعه انقالبي در هراس
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 روي آورده و در چند مرحله خواستار فشارهاي معنوي ايران در منطقه، به غرب
عربستان به  .ستاي كشور شده ابيشتر بر ايران و كنترل قدرت نظامي و صنايع هسته

دنبال فرافكني دخالت هاي خود در امور بحرين و فرار از زير فشار افكار عمومي 
عوامل . بيندي همين اصل تهران را بهترين گزينه براي اتهام زني مبرمنطقه است و 

اي مطلوب براي ترس آفريني در منطقه تبديل كرده است و متعددي ايران را به گزينه
  :در اين ميان چند رويداد مهم باعث تيرگي روابط ايران و عربستان شد

  

 در آن  كه به افزايش نفوذ ايرانسقوط صدام و روي كار آمدن شيعيان در عراق. 1
  .نطقه انجاميدم
 33اهللا و كشمكش جنگ  حزب( در مساله لبنان  و ايراناختالف منافع عربستان. 2

  )روزه
 هاي اسالم  و نفوذ ايران در گروه در مورد حماس و عربستاناختالف نظر ايران. 3

  .گراي فلسطيني
  
   رويكرد تهاجمي نسبت به سوريه.5

  
كند رويكرد تغيير رژيم را به پيش ببرد كه با توجه به  در سوريه تالش ميعربستان

 و به ابعاد و اهميت منطقه اي و استراتژيك سوريه و نوع روابط دولت بشار اسد
   :خصوص جايگاه آن در محور مقاومت قابل تحليل است
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مشخصاً سوريه را از  عربستان.  استايران  محور مقاومت و متحدوزجسوريه  اوال -
همين در مقابل   با ايران نگاه مي كند و براي خودنگاه عينك رقابت هاي منطقه اي

   .نظام اسد گام بر مي دارد
 كامالً منزوي شد و موضع منطقه اي و سياست  عربي بعد از آغاز بهارعربستان ثانيا -

قيامي كه در سوريه رخ داد يك . اي اين كشور در انزوا قرار گرفت هاي منطقه
عربستان بود كه از حالت انفعالي به حالت فعال يا كنش فعاالنه  فرصت طاليي براي

   .دهد در واقع تغيير سياست
  نگاه مساعدي به از زمان مرگ حافظ اسد و روي كار آمدن بشار اسدعربستان ثالثا -

عمل   بشار اسد بسيار مستقل تر از سياست هاي منطقه اي عربيه، زيراسوريه نداشت
  ديپلماسيگان و سوريه جهت دهند مثلث عربستان، مصر90در دهه  لامثبراي . دكر

كلي جهان عرب بود و مشكالت و بحران هاي جهان عرب در چارچوب اين مثلث 
اما از زمان به قدرت رسيدن بشار اسد، اين مثلث تضعيف شد و از . مي شد تعريف

 و به دو محور تقسيم شد كه يك محور  شدفروپاشيدچار به طور كامل  2005  سال
عربستان به نظام رو با توجه به نگرش منفي ين از ا. تسوريه اس  ومشخصاٌ ايرانآن 

   .فرصت خوبي براي عربستان فراهم نموده استشرايط  اين ،سوريه
  حمايت از امنيت، سعودي در چارچوب استراتژي غربنقش عربستان رابعا -

   . سوريه را مي طلبداسرائيل و تضعيف سوريه يا حذف نقش منطقه اي
  

اي در راستاي حفظ ثبات حفظ ثبات منطقهدر عرصه روابط خارجي، 

توان اين تاكيد را مي.  است داراي اهميت حياتيداخلي براي عربستان

خارجي دولت سعودي به  بخشي از ويژگي كلي و هميشگي سياست

سطح حكومتي از ها هم در سطح منطقه و هم در سعودي.  آوردشمار
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جويند، به قابل پيش بيني به شدت دوري ميموارد غيرنظمي و بي

همين دليل در زمينه مسائل خارجي و داخلي بسيار كند و با احتياط 

 . كنندزياد عمل مي

  

  

اين .  استترين دغدغه هاي عربستان  يكي از مهمموضوع امنيت

ادي به فقر مشروعيت سياسي و عدم حمايت هاي نگراني تا حدود زي

مردمي و نزديكي آن به كشورهاي غربي براي تأمين ثبات سياسي 

اين دو مسئله موجب شده سعودي ها بيش از پيش نگران . بازمي گردد

محيط پيراموني خود باشند و مجموعه تحوالت موجود را به ضرر خود 

 نقش رهبري را شته سعي دااز آنجا كه عربستان همواره. ارزيابي كنند

در سطح منطقه، جهان عرب و حتي جهان اسالم ايفا كند و تاثير 

 تحوالت و ؛گذاري خود را در عرصه سياست خارجي افزايش دهد

 از منظر منافع يابي شيعيان در عراق اي چون قدرتهاي عمدهدگرگوني

 اين تحوالت به .اي اين كشور اهميتي بسيار داردو اهداف منطقه

اي عربستان سعودي منجر شده كه در جهت تغييراتي در محيط منطقه

 برهم خوردن توازن قدرت منطقه اي به زيان اين كشور و به سود ايران

 انجام داد، 2011هايي كه عربستان در سال اقدامات و واكنش. شودتعبير مي
 اما،  بودحتماالً حمايت شده توسط آمريكاتر يك نياز تاكتيكي كوتاه مدت و ا بيش

هاي بين  ها و خصومت عد جديدي از مداخلهبا توجه به دامن زدن به باين تحركات 
عربي، براي آينده منافع و نقش عربستان در منطقه و روابط اعراب با يكديگر تبعات 

 . درازمدت و خطرناكي خواهد داشت
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 2011 در سال تحليل روندي تحوالت اقتصادي عربستان -2

  
 تاثير منفي شديدي 2009براساس نظر نشريه عربين بيزينس، بحران اقتصادي و مالي 

و بر رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي كشورهاي عربي خليج فارس داشت 
 نيز افزايش چنداني نداشته 2010موجب شد رشد اقتصادي اين كشورها در سال 

هاي اخير تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي خليج  مت نفت طي ماهالبته رشد قي.  باشد
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي ادامه روند .   خواهد داشت2011فارس در سال 

هاي محرك   نشانگر لزوم اجراي سياستصعودي هزينه ها در بودجه دولت عربستان
بين كشورهاي سال آينده  در براساس اين گزارش.  مالي و پولي در اين كشور است

 درصد 5 بيش از يعني باالترين نرخ تورم  با عربستاناقتصاد خليج فارس حوزه 
رشد جمعيت، افزايش هزينه هاي مسكن و افزايش قيمت مواد .  مواجه خواهد شد

 .  غذايي بيشترين تاثير را در افزايش تورم خواهد داشت

  
 و افزايش بيكاري در اين كشور را بستانعلت اختالل ساختاري آشكار در اقتصاد عر

بايد در افزايش نيروي كار جديد و وجود شكاف ميان نياز بازار كار و شمار فارغ 
 فرصت هاي شغلي در بازار كار يمي ازن. جستجو كردالتحصيالن آموزش عالي 

با . ارد مي كندند و اين مساله ضربه اي بزرگ به اين بازار واعربستان سعودي كاذب 
تر يعني ضعف اجرايي سازمان هاي  و مشكل بزرگشود برخورد بايد اين مشكل 

  . دشو سامان دهي نيزنظارتي 
  

 محدود نمي شود، باز بودن بازار كار و بيكاري به شهروندان سعودي داخل عربستان
ده و اينك به كشور بسياري از سعودي ها كه براي تحصيل به خارج از كشور اعزام ش
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 مانزكارشناسان معتقدند بازار كار عربستان از سا .ندا بازگشته اند با اين معضل مواجه
ويژه فارغ التحصيالن ه ورود نيروي كار جديد به بازار ب. مناسب رنج مي بردنادهي 

 در كنار فرصت هاي اندك شغلي دليل اصلي افزايش بيكاري در عربستان ،دانشگاهي
 عدم كارگر سعودي در اين طرح ها در كنار فقدانكار اجراي طرح ها و سازو .است

ترين عوامل بيكاري در  تناسب بين نياز بازار كار و فارغ التحصيالن دانشگاهي از مهم
يكي ديگر از داليل بحران در زمينه كار در عربستان سعودي تعيين  .عربستان است

كت هاي خارجي داوطلب كار سياست هاي حمايتي و امتيازهاي ويژه براي شر
  .درعربستان است

  
 گفت اقتصاد عربستان مي توان 2012 در سال در مورد چشم انداز اقتصادي عربستان

 نفت جهش  صادراته علت افزايشب جبران كاهش توليد ليبي در پي 2011در سال 
هاي اجتماعي در  نههاي هزي هاي حكومت اين كشور پس از انتشار بسته داشته و هزينه

 رشد اقتصادي عربستان ودانتظار مي ر. ه است افزايش يافت2011نيمه نخست سال 
به هرحال توليد كمتر .  درصد را حفظ كند2.9 اما سطح ،متوسط به طرف پايين باشد

تعهد به . نفت در سال جديد ميالدي رشد اقتصادي اين كشور را كاهش خواهد داد
ليارد دالر يارانه هاي اجتماعي و پروژه هاي اقتصادي  مي128پرداخت نزديك به 

  .  براي اين كشور خواهد بود2013 و 2012سرفصل رشد در سال 
  

گذاران اين   اساسي براي سياست هايچالشيكي از مسكن  موضوع 2012در سال 
 67 هزار واحد مسكوني به ارزش 500اين كشور درنظر دارد .  خواهد بودركشو

 2 با كمبود 2015ي تا سال  اما براساس اعالم مقامات كشور،ازدميليارد دالر بس
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 عرضه مسكن چنانچهد شد و نرو خواهه ب  رو2015ميليون واحد مسكوني تا سال 
  . افزايش نيابد به تورم بيشتر در قيمت مسكن منجر خواهد شد

  
 خواهد  2012سال در  عربستاناز ديگر عوامل مهم رشد اقتصادي هزينه هاي دولت 

 ميليارد دالر در 159 براساس برآوردها ارزش پروژه هاي دولت اين كشور به .بود
 ميليارد 44.6پروژه هاي زيرساختي و ساختماني به ترتيب .  خواهد رسيد2012سال 

 ميليون بشكه 4ين اساس توليد روزانه ابر . اند  ميليارد دالر تخمين زده شده39دالر و 
 بشكه در 3.5 به 2012 سال   بايد در2011 كشور در ابتداي سال نفت اضافي اين
 به 2010 ميليون بشكه در دسامبر 8.4توليدات نفت عربستان از . روز كاهش يابد

توليد اين كشور براي جبران .  افزايش يافت2011 ميليون بشكه در اوت 9.758
 8.42، به 2012ر سال توليد نفت عربستان د. كاهش توليد نفت ليبي افزايش يافته بود

  . ميليون بشكه در روز كاهش مي يابد
  

 توليد . درصد عنوان شد6.6 اين كشورميزان توليد ناخالص داخلي  2011در سال 
در سال . بيني كرد  درصد پيش2.9مي توان  را 2012 در سال ناخالص داخلي عربستان

ش بيني مي شود نرخ تورم در سال و پيبوده درصد  5.2نرخ تورم عربستان  2011
 . درصد برسد5.4جديد ميالدي به 

  
 2011 در سال  نظامي عربستان–تحليل روندي تحوالت امنيتي  -3

  
ترين توليد كننده نفت خام در جهان و با اتكا منابع   سعودي به عنوان بزرگعربستان

ده حياتي يكي از اهداف مهم شركت هاي سازنده  از فروش اين ماحاصلمالي فراوان 
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احساس نياز . ويژه اياالت متحده آمريكا به شمار مي روده بو  سالح در غرب
يابي به تجهيزات مدرن نظامي و دفاعي به ويژگي هاي جغرافياي   دستدرعربستان 
  .  گرددبازمي.  . . و ك، سرزميني و جمعيتي، ايدئولوژي)ژئوپليتيك(سياسي 

 تاكنون همواره در زمينه نظامي وابسته به 1950 از دهه كشور پادشاهي عربستان
 سربازان، خلبانان و اكثر نظاميان 50از دهه . كشور اياالت متحده آمريكا بوده است

كشور عربستان در آمريكا آموزش مي بينند يا زير نظر مربيان آمريكايي دوره هاي 
 حاضر با توجه به حجم گسترده خريدهاي حال در .در عربستان مي گذرانندنظامي را 

از . نظامي عربستان از آمريكا اين وابستگي بيش از هر زمان ديگر تشديد شده است
 ميليارد دالر تسليحات 60 ميالدي، عربستان سعودي حدود 1991 تا سال 1947سال 

ين هزينه صرف تاسيس زير  درصد ا80از اياالت متحده خريداري كرد كه حدود 
  .  هاي نظامي اين كشور شده است ساخت

  
اولين . گردد مياز ب1943 به سال اولين حضور نظامي اياالت متحده در عربستان

 در چارچوب آن نيروهاي و به امضا رسيد 1951قرارداد نظامي دوجانبه در سال 
اين نيروها تا پايان . ارد عربستان شدند ميالدي و1953آموزشي اياالت متحده در سال 

هاي نظامي   ايجاد زيرساخت آنها  وظيفهعمده ميالدي در عربستان ماندند و 60دهه 
  . براي اين كشور بود

  
 ميالدي و جنگ اعراب و اسراييل و به دنبال آن افزايش 1973پس از اكتبر سال 

به اين ترتيب در سال . خود را افزايش داد قدرت نظامي قيمت جهاني نفت، عربستان
 به رياض 15- ريس جمهوري وقت آمريكا با فروش محدود هواپيماهاي اف 1978
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اتخاذ ين اسراييل و عربستان ب توازن قوا عدماين محدوديت به دليل . موافقت كرد
  .  اسراييل همچنان قدرت برتر نظامي منطقه باقي بماندتاد وبشده 

  
جمهور وقت  يسئ رونالد ريگان رزمان با آغاز جنگ ايران و عراق هم1980در سال 

موافقت كرد تا  به عربستانآمريكا با فروش نوعي هواپيماي جنگي به نام آواكس 
 دولت ريگان با 1985در سال . توان دفاعي تاسيسات نفتي عربستان را افزايش دهد

و ضد كشتي و بالگرد هاي حامل نيروهاي نظامي  موشك ضد هواپيما 42فروش 
 اليحه 1988 تا 1986هاي  اما در سال. موافقت كرد كه با مخالفت كنگره مواجه شد

  . موارد مورد موافقت كنگره قرار گرفتاز قبلي با حذف برخي 
  

ردد كه گ  ميالدي بازمي1990 به دهه اوج فروش تسليحات نظامي آمريكا به عربستان
 ميليارد دالر تسليحات پيشرفته نظامي در اختيار 14.5اياالت متحده در مجموع 

هاي جنگ اول   ميليارد دالر آن صرف هزينه6.1عربستان قرار داد كه از اين مبلغ 
ها  سلطان كه سال در امضاي همه اين قراردادها شاهزاده بندر بن . خليج فارس شد

و دبير شوراي امنيت ملي عربستان بود، نقش كليدي سفير عربستان در اياالت متحده 
  .  ايفا كرديو حساس

  
 ميليارد دالري ميان 20 نيز امضاي قرارداد تسليحاتي 2007در نيمه دوم سال 

واشنگتن و رياض كه در سفر كاندوليزا رايس وزير امور خارجه وقت آمريكا در 
تسليحات مهمي كه يكي از . دولت جورج بوش به رياض صورت گرفت خبرساز شد

جي " قرار مي گرفت، سامانه مدرن در چارچوب اين قرارداد بايد در اختيار عربستان
هم خوردن توازن منطقه اي ر عربستان سعودي از بدين ترتيب ب.  بود"دي اي ام
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 يراناي ا  هاي هسته  از هدف برنامهبيمناك است و خود را در نگراني جهان غرب
هاي مكرر ايران معتقدند تهران در  كشورهاي غربي به رغم تكذيب. داند شريك مي

آوري توليد تسليحات  يابي به فن اي خود در صدد دست هاي هسته حاشيه فعاليت
  . اي است هسته

  
راز  سعودي در ديدارهاي رسمي و ديپلماتيك چنان كه عرف است از ابعربستان

رسد در پشت   اجتناب كرده، اما به نظر مياي ايران هاي هسته نگراني درباره پروژه
ها بين ايران و امريكا  از سوي ديگر افزايش تنش .هايي از اين بابت دارد پرده نگراني

 مبني بر احتمال حمله نظامي امريكا يا اسرائيل به ايران كه با شايعاتيو باالگرفتن 
هاي رياض افزوده  يدهاي تهران به مسدود كردن تنگه هرمز همراه بوده بر نگرانيتهد

بخش قابل توجهي از صادرات نفت عربستان سعودي از اين تنگه عبور . است
  .كند مي
  

 از امريكا در شرايطي صورت مي گيرد كه اين كشور خريدهاي تسليحاتي عربستان
لذا محافل سياسي خريدهاي . وات نظامي نيازي ندارد اساساً به اين حجم از اد

تسليحاتي عربستان از امريكا را در چارچوب خوش خدمتي رياض به واشنگتن و در 
عين حال حل بخشي از مشكالت ناشي از بحران اقتصادي فزاينده حاكم بر امريكا 

 عربستان هاي اخير چندين قرارداد نظامي بين امريكا و در سال. ارزيابي كرده اند
هاي اسلحه سازي امريكايي  منعقد شده كه در نتيجه آن سود سرشاري عايد شركت

بي سابقه ترين معامله تسليحاتي بين امريكا و عربستان در سال گذشته به . شده است
اين خريد هاي نظامي همزمان با مداخله .  ميليارد دالر صورت گرفت60ارزش 

نظر ه با توجه به اين موضوع ب.  علني شده استنظامي عربستان در بحرين و يمن
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عنوان اهرمي ه  با تقويت نظامي عربستان از اين كشور بدرصدد استرسد امريكا مي
در واقع عربستان ابزاري . براي مداخله در منطقه به نيابت از جانب امريكا استفاده كند
  . استدر دست امريكا براي رسيدن به اهداف واشنگتن در منطقه 

  
 در شرايطي كه افشاي امضاي قريب الوقوع قرار داد نظامي بين امريكا و عربستان

هاي مردمي سراسر كشورهاي عربي را در بر گرفته مي تواند حركتي  موجي از قيام
به . تحريك آميز و آشكار كننده نقش عربستان و امريكا به قضاياي جاري منطقه باشد

ياض از علني كردن قرارداد جديد خريد تجهيزات نظامي از امريكا، نظر مي رسد ر
 از اين. قصد دارد وانمود كند توان مقابله نظامي با هر حركتي را در داخل كشور دارد

غربي ممكن است  هاي رو فروش تجهيزات نظامي به دولت عربستان از سوي كشور
  . از عربستان صورت گرفته باشد اسرائيلبا اخذ تعهداتي درباره امنيت

  
اي ايران و   برنامه هسته در موردهاي غربي  و دولتين ايرانبباال گرفتن تنش  

اي قوي براي  تواند انگيزه جنگ احتمالي ميان ايران و اياالت متحده مي صحبت از
 البته . باشد سنگين با عربستان قراردادهاي نظامي  انعقادبراي كشورهاي غربي

ز نظر  انبايدايران و سابقه روابط رياض ـ تهران را  ين عربستان وبهاي سنتي  رقابت
ها اياالت متحده از تقويت  غربي و در راس آن هاي رسد دولت به نظر مي. دور داشت

 يو به خصوص عربستان هدف مشخص نظامي و انبار تسليحات در كشورهاي عربي
هستند چرا كه در   تقويت عربستاندرصدد  و غربآمريكا. كنند گيري مي را پي

اتحاد با غرب  مواجهه احتمالي با ايران هيچ كشور عربي به اندازه عربستان انگيزه
 تهديدات محيط امنيتي و پيراموني موضوع همراه باندارد و اين را عليه ايران 

  .ر را به سمت خريدهاي تسليحاتي كالنتر سوق دهد اين كشون، مي تواند عربستا
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  فرجام سخن

 

 نظامي - امنيتي - اقتصادي - در اين نوشتار وضعيت تحوالت و دورنماي سياسي
 و اخبار و رويدادهاي مهم آن مورد بررسي و تحليل 2011 سعودي در سال عربستان

رزيابي قرار گرفت، غالب بودن نكته برجسته اي كه در متن مورد ا. گرفتقرار 
تحوالت و رويدادهاي سياسي بر ديگر تحوالتي است كه در اين كشور در سال 

در اين سال محيط پيراموني عربستان سعودي مواجه با چالش . جاري در جريان بود
موجب تغيير در معادالت منطقه اي شد و اين كشور را آن  نهايي دبرآين هايي شد كه

 در براي حفظ وضعيت موجود و توازن منطقه اي و حفظ امنيت كهبر آن داشت 
د كه موجب شد رويكرد عربستان در ن اتخاذ كي سياست هاي،كانون هاي پيراموني

سو سياست صبر و انتظار در قبال  قبال تحوالت منطقه دوگانه شود، يعني از يك
رويكرد تهاجمي نسبت به تحوالت بحرين، سوي ديگر از  و  و تونستحوالت مصر

  .  و سوريهيمن
  

 سعي دارد با تغيير معادالت منطقه اي ضمن حفظ و در امان ماندن از موج عربستان
تحوالت با گرايش به سمت خريدهاي كالن تسليحاتي و تشكيل باشگاهي از 

 را در فارس نقش همكار استراتژيك غربپادشاهان در شوراي همكاري خليج 
رو مي توان سال  از اين. ائتالف بر عليه سياست هاي راديكاليستي منطقه بازي كند

محك قرار گرفتن اين سياست و نقش عربستان در منطقه مورد  را سالي براي 2012
قش اول ارزيابي كرد و تا حدودي عربستان را در اين نقش جديد يعني بازيگر ن

 و تضعيف سوريه موفق ارزيابي كرد، هر چند مشكالتي چون منطقه در غياب مصر
 در منطقه، چالش هاي داخلي و ضعف مشروعيت عربستان از جمله نقش ايران

ه مواردي است كه مي تواند موفقيت اين نقش را با چالش هاي جدي مواجه سازد، ب
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، گفتمان عربستان سعودي  و بهار عربيوالت خاورميانهخصوص كه در موج تح
گفتماني نيست كه جذابيتي براي شكل دهي به افكار عمومي و سياست هاي منطقه 

  .باشدداشته 
  نظامي –اخبار و تحوالت سياسي، اقتصادي و امنيتي  -

  :2011 در سال عربستان      

  :ي سياسي تحوالت و رويدادها -1

 

 :2011ژانويه 

براي حل را   حريري پيشنهادات پادشاه عربستان:منابع خبري لبنان اعالم كردند  -
والن ئورهاي عربستان، سوريه و حتي مستالش هاي كش. بحران لبنان پذيرفته است

لبناني براي كنترل بحران ناشي از دادگاه حريري همچنان ادامه دارد و درحال حاضر 
 ) ژانويه01 (. شده استك نزدييحساسجدي و به مرحله 

بن علي :  سعودي در نخستين ساعات بامداد شنبه رسما اعالم كردعربستان -
  ) ژانويه15 (. را به همراه خانواده اش پذيرفته است تونسرييس جمهور مخلوع

 صبح امروز در بيمارستان عالمه شيخ محمدعلي العمري رهبر شيعيان عربستان -
اول شيعيان  عالمه شيخ محمد علي العمري به عنوان شخصيت. درگذشت ملي مدينه

 ) ژانويه24 (.شهر بودمدينه منوره و امام مسجد شيعيان اين 

  

  :2011فوريه 

 اولين حزب سياسي : روز پنجشنبه اعالم كردندده تن از علماي مذهبي عربستان -
و از ملك عبداهللا خواستند حزب آنها را به رسميت اند اين كشور را تشكيل داده 

  ) فوريه10(. بشناسد
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 و قرار گرفتن ديكتاتورهاي عرب س و تون از سقوط ديكتاتورهاي مصرپس -
 سعودي دستور بذل و بخشش ديگر به ويژه ليبي در سراشيبي سقوط، پادشاه عربستان

عبداهللا كه در مغرب دوران نقاهت بعداز عمل .  ميليارد دالري را صادر كرد35
ت به عربستان صادر جراحي را سپري مي كند اين دستور را ساعتي قبل از بازگش

  ) فوريه24 (.كرد
 سعودي به بحرين از طريق  تانك متعلق به عربستان30شاهدان عيني از اعزام  -

 كيلومتري بين 25معبر. معبر مواصالتي دو كشور موسوم به جاده ملك فهد خبر دادند
روند تانك كه هر كدام دو ف   خودروي مخصوص حمل15دو كشور به دليل عبور 

  ) فوريه29 (.كرند كامالً مسدود شده بود تانك را منتقل مي

  

 :2011مارس 

 سعودي با حمله به تظاهرات زنان نيروهاي امنيتي امير نشين الشرقيه در عربستان -
محمد بن فهد امير  العالم به گزارش.  را مورد ضرب و شتم قرار دادندهااين منطقه آن

ربستان به نيروهاي امنيتي دستور داد به زناني كه خواهان آزادي منطقه الشرقيه ع
. فرزندان بازداشت شده خود بودند حمله كنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند

 ) مارس05(

 هاي كنترل از راه دور براي جلوگيري از نيروهاي امنيتي سعودي مجهز به سيستم -

 ) مارس07 (.تظاهرات مردمي به شهر قطيف وارد شدند

گروهي از شيوخ و چهره هاي سرشناس شهر شيعه نشين القطيف به ديدار ملك  -
 به "عبداهللا الخنيزي"پس از مطرح شدن اين درخواست از سوي شيخ . عبداهللا رفتند

 ملك عبداهللا وعده داد دستور هانمايندگي از شيعيان و اصرار بر آزادي بي قيد و بند آن
  ) مارس09 (.هد كرد در اين زمينه صادر خوايخوب
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 سعودي در بحرين، سفير در واكنش به دخالت نظامي نيروهاي ارتش عربستان -
عربستان در تهران روز سه شنبه به وزارت امورخارجه احضار و مراتب نگراني و 

  ) مارس14 (. به اين اقدام به وي ابالغ شداعتراض رسمي جمهوري اسالمي ايران
مقام هاي رسمي سعودي از ورود بيش از هزار نيروي نظامي اين كشور به  -

نيروهاي امنيتي و نظامي سعودي و بحريني از بامداد امروز . بحرين خبر دادند
  ) مارس15(. حمالت خود را به مردم بحرين از زمين و هوا آغاز كردند

يام كنندگان نيروهاي وابسته به يكي از احزاب سياسي شيعيان بحرين كه جزو ق -
اين نيروها .  تن از سربازان ارتش سعودي را به اسارت درآورند7هستند موفق شدند 

 تن از آنان را به 7 تن از سربازان ارتش سعودي 9موفق شدند با ايجاد كمين براي 
  ) مارس18 (. تن از اين سربازان نيز در درگيري ها كشته شدند2. اسارت بگيرند

 در تماسي تلفني با رئيس جمهور سوريه حمايت خود از اين پادشاه عربستان -
ملك عبداهللا در تماسي تلفني با اسد . در مقابل آنچه توطئه خواند اعالم كردرا كشور 

رئيس جمهوري اين كشور در خصوص ناآرامي اخير در شهر درعا از سوريه اعالم 
 ) مارس29 (.حمايت كرد

  

  :2011آوريل 

 سعودي در حمايت از مردم بحرين و عاالن شيعه عربستانصدها نفر از ف -
آميز  هاي سياسي در داخل در شرق اين كشور تظاهرات مسالمت درخواست آزادي

كنندگان خواستار پايان دادن به تبعيض عليه شيعيان در  تظاهرات. برگزار كردند
  ) آوريل02 (.عربستان شدند

 به رياض به د سفر روز چهارشنبه وزير دفاع آمريكاجورنال در مور استريت وال -
  ) آوريل09 (.زني پرداخت گمانه
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عادله دختر ملك عبداهللا معتقد است زنان عربستاني بيش از پيش تمايل دارند كه  -
خواهند ثابت كنند كه فعالند و  آنها مي. جديد حضور داشته باشند هاي در پست

  ) آوريل17 (.شي داشته باشندنق خواهند در جامعه مي
  :2011مــه 

 سعودي حاكي از آن است كه در چند روز آينده، كابينه اخبار رسيده از عربستان -
با توجه به وضعيت جسمي . جديد سعودي با تغييراتي اساسي معرفي خواهد شد
 )ــه م08 (.خواهد بودشاهزادگان سعودي كابينه جديد شاهد تغييرات اساسي 

 بمب دست ساز به 2شبكه تلويزيوني الجزيره در خبري فوري اعالم كرد  -
هنوز .  سعودي در شهر كراچي پاكستان پرتاب شدساختمان كنسولگري عربستان

 ) مــه11 (.خبري از آمار تلفات اين انفجارها در دست نيست

ديپلمات سعودي در   يك:شبكه تلويزيوني الجزيره در خبري فوري اعالم كرد -
تيراندازي در مقابل كنسولگري  براساس اين گزارش وي بر اثر. شهر كراچي ترور شد

 ) مــه16 (. سعودي در شهر كراچي به قتل رسيده استعربستان

  

 :2011ژوئن 

 در  سعوديعربستان به گزارش پايگاه اطالع رساني شبكه العالم دفتر پادشاهي -
شهروندان مجروح   و شمار ديگري از مسئوالن وعبداهللا صالح: بيانيه اي اعالم كرد

 برداشته اند به عربستان رسيده يمني براي درمان جراحاتي كه در حوادث اخير يمن
  ) ژوئن05 (.اند
هاي سياسي به گزارش خبرگزاري پانا رسانه هاي بحريني وابسته به گروه  -

معارض بحرين از خروج بيشتر تانك هاي وابسته به ارتش سعودي و اماراتي از 
  ) ژوئن28 (.بحرين خبر دادند
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 :2011اوت 

 سعودي خواستار توقف كشتار در سوريه شد و سفير خود را از اين عربستان -
 اعتراضات  باندرحالي كه با اعزام نيروهاي زرهي خود به بحري. كشور فراخواند

  ) اوت08(. كندمي  قابلهمردمي در بحرين م
 از عيد سعيد فطر به پس سعودي عليه سوريه منابع آگاه از توطئه تازه عربستان -

 منظور برهم زدن اوضاع سوريه و قاچاق سالح هاي پيشرفته به اين كشور براي گروه
 ) اوت24(. هاي تروريستي پرده برداشتند

 جريان المستقبل لبنان و نخست وزير پيشين اين كشور به ديدار پادشاه رئيس -
 روز :سعد الحريري نخست وزير پيشين لبنان اعالم كرد.  سعودي رفتعربستان

 عبداهللا در كمل.  عبداهللا بن عبدالعزيز پادشاه عربستان رفته استكگذشته به ديدار مل
  ) اوت25 (.ن لبنان استقبال و با وي ديدار كردكاخ الصفا از نخست وزير پيشي

 سعودي را  طي اظهاراتي كشور عربستانمقتدي صدر رهبر جريان صدر عراق -
وي طي اظهاراتي ضمن انتقاد از اهانت به چهره هاي سرشناس شيعيان . تهديد كرد

اهانت قرار دهيد به عربستان اگر آيت اهللا شيخ عيسي قاسم را مورد : بحرين گفت
 .لشكركشي خواهيم كرد

  

  :2011سپتامبر 

  در كاخ خود در رياض با علي عبداهللا صالحعبداهللا بن عبدالعزيز پادشاه عربستان -
د عربستان نخواهد گذاشت انقالبيون در اين ا به وي اطمينان دوديدار و گفتگو كرد 

 به ك كمرايعبداهللا صالح در اين ديدار از پادشاه عربستان ب. يروز شوندكشور پ
و و شماري از مقامات يمني در بيمارستان هاي عربستان تشكر و قدرداني ادرمان 

 ) سپتامبر20(. كرد
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 :2011اكتبر 

افراد و اعضاي بازداشت شده شبكه القاعده :  افزودروزنامه عكاظ چاپ عربستان -
در عربستان اعتراف كردند كه در نظر داشته اند در طرحي وسيع چهره هاي شيعي در 
 .اين كشور كه بيشترشان در مناطق شيعه نشين در شرق عربستان هستند را ترور كنند

 ) اكتبر06(

  و پادشاه عربستانرسانه هاي خارجي از گفتگوي تلفني رئيس جمهور آمريكا -
به گزارش الجزيره باراك .  خبر دادندسعودي و توافق طرفين براي مقابله با ايران

طرفين در اين تماس .  شب گذشته با عبداهللا بن عبدالعزيز تلفني گفتگو كرداوباما
اي تلفني اتهامات اخير خود عليه ايران را مورد بررسي قرار دادند و توافق كردند بر

 ) اكتبر13 (.محاكمه بين المللي ايران تالش كنند

سلطان بن :  اعالم كردشبكه تلويزيوني الجزيره به نقل از دفتر پادشاهي عربستان -
هاي نيويورك فوت  عبدالعزيز آل سعود وليعهد پادشاه عربستان در يكي از بيمارستان

 ) اكتبر22(. كرده است

 ساله را با حفظ 78 فرماني شاهزاده نايف بن عبدالعزيز پادشاه سعودي با صدور -
دفتر پادشاهي عربستان .  معرفي كرد وليعهد جديد عربستان وسمت وزير كشور
 نايف بن عبدالعزيز جانشين سلطان بن عبدالعزيز وليعهد پيشين :سعودي اعالم كرد

 )كتبر ا28 (. كه چند روز پيش درگذشته استهاين كشور شد

  

  :2011 نوامبر

 سعودي شاهزادگان برجسته خاندان پادشاهي عربستان طالل بن عبدالعزيز از -
شاهزاده طالل به عنوان فردي . استعفاي خود از هيئت بيعت اين كشور را تقديم كرد
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سخنراني هاي  ه خواستار اصالحات در عربستان است شناخته شده است و بارها درك
  ) نوامبر17 (.خود خواستار اصالحات دموكراتيك عميق تر در عربستان شده است

 سعودي در محكوميت طرح ترور سفير عربستان به قطعنامه پيشنهادي عربستان -
 خواسته در اين قطعنامه از ايران.  متحد رسيدتصويب مجمع عمومي سازمان ملل

 ) نوامبر19(. المللي در اين زمينه همكاري كند شده تا با مجامع بين

هاي موثق در زمينه كشته شدن سه فعال شيعه در شرق  با وجود گزارش -
ستان تاكنون اين گزارشها را  به دست نيروهاي سعودي وزارت كشور عربعربستان

دولت عربستان در نظر دارد به زودي گروهي را براي انجام . تاييد نكرده است
وقايع اخير در القطيف كه . تحقيقات به استان القطيف در شرق عربستان اعزام كند

سبب خشم شيعيان اين منطقه از حكومت شده است، موجب كشته شدن اين سه نفر 
 )بر نوام23(. شده است

  

 :2011دسامبر 

 بيش از همه صحنه بسيار فعال زورآزمايي نيروهاي منطقه اي و فرامنطقه مصر -
، انگلستان و نيز ارزيابي توان قدرت هاي بيروني در اعمال ، آمريكااي اعم از عربستان

هاي سلفي و نزديك  ت گروهدر همين راستا تقوي. جهت گيري هايشان به مصر است
به عربستان نيز بسيار محسوس است كه در حزبي به نام نور خالصه مي شود و حتي 
دريافت كمك هاي مالي از سوي عربستان به اين حزب شكل علني به خود گرفته 

 ) دسامبر05 (.است

ان ارتش دستور اي رسمي به فرمانده  در نامهنايف بن عبدالعزيز وليعهد عربستان -
وليعهد عربستان اين نامه را خطاب . داد به معترضان دولت به هيچ عنوان رحم نكنند
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به امراي ارتش در سراسر عربستان سعودي از جمله آن دسته از فرماندهاني كه بر 
 ) دسامبر13 (.نيروهاي امنيتي در شهرهاي مكه و مدينه نظارت دارند نوشته است

  

  

 :اقتصاديتحوالت و رويدادهاي  -2

 

 :2011فوريه 

 ميليارد و 3 ميليون سهم به ارزش 153 سعودي بيش از در بازار مالي عربستان -
 49.98بيش از با  شاخص سهام در بورس رياض و ميليون ريال معامله شد 490

  ) فوريه22 (. واحد رسيد6333.91واحد كاهش و شاخص كل سهام به 
 درباره تصميم هاي اخير  فرانسه-ن بانك عربستانژان سواكيناكيس اقتصاددا -

 چالش بزرگ پيش روي عربستان دومسكن و بيكاري مردم : پادشاه عربستان گفت
 است امسال براي سومين سال پياپي 20عربستان سعودي كه عضو گروه . است

 .تصويب كرد)  ميليارد دالر155( ميليارد ريال سعودي 580بودجه اي سنگين با رقم 
 ) فوريه24(

  

 :2011مارس 

 موج ك اين كشور ممكن است با ي: سعودي اعالم كردوزير اقتصاد عربستان -
هاي مالي براي ارتقاي  رو اجراي بسته از اين. رو شوده ب هاي آينده رو تورم در ماه

 27(.  در دستور كار استهاي آينده وضعيت اجتماعي تورم در عربستان طي ماه
 )مارس
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  :2011آوريل 

 سعودي منجر به لغو المللي در عربستان اعتصاب كاركنان دو فرودگاه بين -
تا كنون براي اعتصاب در . ها شده است شماري از پروازهاي اين فرودگاه

ران هاي ملك خالد و ملك عبدالعزيز در جده كه منجر به سرگرداني هزا فرودگاه
  ) آوريل18 (.مسافر شده هيچ دليل رسمي اعالم نشده است

  

 :2011مــه 

 بود، اكنون در  سعودي كه مخالف قطعي سقوط رژيم حسني مباركعربستان -
 در ميليارد دالري براي برطرف كردن مشكالت اقتصادي مصر 3.2وامي يك نظر دارد 
 ) مــه23(. دهد  كشور قرار اختيار اين

  

  

 :2011ژوئيه 

 . درصد رسيده است4.7 در ماه ژوئن امسال به ميزان تورم ساالنه در عربستان -
 نرخ تورم ساالنه در عربستان در :مركز ملي آمار عربستان سعودي اعالم كرده است

  ) ژوئيه10(. ه است درصد بود4.6حالي اعالم شده كه در ماه مي گذشته نرخ تورم 
 شركت نفتي طبق بيانيه منتشر شده در پايگاه اينترنتي كميسون توسعه ملي چين -

 در ساخت اين پااليشگاه با دولتي سينوپك چين و شركت نفتي آرامكو عربستان
دو شركت طرح اوليه ساخت پااليشگاه موسوم به . يكديگر همكاري خواهند كرد

 ارزش . هزار بشكه در روز سه ماه پيش ارائه كردند400نبو را با ظرفيت پااليش يا
  ) ژوئيه28 (. مي رسد ميليارد دالر آمريكا10اين طرح به 
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 :2011اوت 

 تحت تاثير بحران اقتصادي امريكا شاهد سقوط چشمگير بازار بورس عربستان -
 عربستان در همان پانزده دقيقه ابتدايي بازگشايي شاهد شاخص بازار بورس. بود

تاثير بحران اقتصادي امريكا در بازارهاي اسيايي و .  واحد بود250زياني معادل 
بازارهاي بورس كشورهاي خليج فارس از جمله عربستان سعودي به شكلي جدي 

 ) اوت08 (.مشهود بود

  

 :2011اكتبر 

درصد تثبيت شده  4.9 تا 4.6  از ابتداي امسال تا كنون در حدنرخ تورم عربستان -
 نرخ تورم عربستان طي :كارشناسان اقتصادي در نظرسنجي رويترز اعالم كردند. است
 ) اكتبر10 (. درصد خواهد رسيد5.6 به بيش از 2011سال 

  توليد كنندگان نفت مانند عربستان و و ژاپنچين ،وزيراني از كشورهاي هند -
 تامين انرژي ي با موضوع محوريكويت و امارات عربي متحده در نشست سعودي،

 شركت كنندگان درباره ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري در .شركت خواهند كرد
 ) اكتبر11 (.زمينه هاي فني و حمل و نقل گفتگو خواهند كرد

ساالنه وزارت امور اجتماعي   اخيرا بر مبناي گزارشتانمجلس مشورتي عربس -
 حالي كه عربستان در سال دربود،  درصد اعالم كرده 22آمار فقيران اين كشور را 

 )  اكتبر15(. خبر داده بود هاي اخير از آغاز طرحي براي مبارزه با فقر در اين كشور

دالر از موسم   ميليارد30 سعودي ساليانه براساس آمارهاي بانك جهاني عربستان -
 ميليون جمعيت كه براساس 21از  عربستان سعودي با بيش. كند حج درآمد كسب مي

 ميليارد دالر درآمد نفتي خواهد 320برآورد صندوق بين المللي پول امسال بيش از 
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 22(. كند  كسب ميدالر درآمد  ميليارد30شد، ساالنه از برگزاري موسم حج بيش از 
 )اكتبر

  

  

 :2011نوامبر 

  بينك، كيلومتري جنوب غربي جزيره خار100 فروزان در كميدان نفتي مشتر -

 10 برداشت ، قابل توجه در اين زمينه نكته.  استك سعودي مشترايران و عربستان
  زانهدرصد نفت خام رو 4.5در حال حاضر .  از اين ميدان استي سعوديبرابر

بشكه   هزار405شود؛ يعني روزانه حدود  ي  فروزان تامين مكسعودي از ميدان مشتر
 هزار بشكه در 45 كمتر از ك درحالي كه برداشت ايران از اين ميدان مشتر،نفت خام
 ) نوامبر16 (.روز است

  

  

 :2011دسامبر 

ليد نفت خام اين  سعودي ازگذشتن سقف توعلي النعيمي وزير نفت عربستان -
النعيمي در كنفرانسي .  ميليون بشكه در روز خبر داد10كشور در ماه نوامبر از مرز 

طور كه درباره سقف توليد از ما سوال شد بايد بگويم  همان:خبري در وين گفت
 13 (. هزار بشكه در روز بوده است47 ميليون و 10سقف توليد ما در ماه نوامبر 

  )دسامبر
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 : نظامي–  رويدادهاي امنيتي  تحوالت و -3

  

 :2011 آوريل

 سعودي قصد دارد قدرت دريايي خود را با تجهيز ناوگان دولت عربستان -
نين موشك هاي سطح به سطح دريايي به كشتي هاي جنگي اندازه متوسط و همچ

برنامه "اين برنامه كه كليدي ترين خريد تسليحاتي از آمريكاست به . افزايش دهد
 ميليارد دالر برآورد شده و در 23معروف است كه ارزش آن  "دوم توسعه دريايي

  ) آوريل14(.  سال به اجرا درمي آيد10مدت 
 سعودي و كشورهاي جنوب خليج ا عربستان لغو قراردادهاي تسليحاتي بآمريكا -

سايه بحران ها و  وزارت دفاع آمريكا نيز هم اكنون در. بررسي مي كند فارس را
عربستان،  انقالب ها در كشورهاي عربي تمامي قراردادهاي صادرات سالح به
 را بررسي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و برخي از كشورهاي خاورميانه

 ) آوريل21 (.كند مي

  

  :2011مــه 

 براي شركت در رزمايش هوايي  روز پس از اعالم موافقت عربستانكتنها ي -
اين خبر در . تمرين سقوط كرد سعودي در جريان 15. جنگنده افكساالنه تركيه ي

شود كه شاهزاده سلطان روز دوشنبه از موافقت خود با حضور  زماني منتشر مي
 تركيه "عقاب آناتولي"نيروهاي زميني و هوايي ارتش اين كشور در رزمايش ساالنه 

 ) مــه25 (.خبر داد

 ي اين كشور دوره پرسنل نظامبه گفته وزارت دفاع انگليس به گزارش گاردين -

هاي آموزشي منظمي در مورد كار با اسلحه، تك تيراندازي، مهارت هاي كلي نظامي، 
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با حوادث ناگهاني، مهارت هاي خنثي سازي بمب، تحقيقات و تيراندازي  مقابله
 ) مــه29 (. برگزار مي كنندگارد ملي عربستان مخفيانه را براي

  

  :2011ژوئيه 

  تانك لئوپارد به عربستان200 در اقدامي بي سابقه با فروش دولت آلمان -
  پس از چند دهه مخالفت آلمان با:هفته نامه اشپيگل اعالم كرد. سعودي موافقت كرد

فروش تجهيزات نظامي سنگين به عربستان دولت آلمان سرانجام با فروش دويست 
   ) ژوئيه03 (.تانك به سعودي ها موافقت كرد

 ميليارد 90 ميليارد دالر قبلي، 60 سعودي قصد دارد عالوه بر قرارداد عربستان -
گزارش العالم رياض قصد دارد در به .  سالح خريداري كنددالر ديگر از آمريكا

 ميليارد دالري از آمريكا جنگنده خريداري و ناوگان هوايي خود را 60قراردادي 
 ميليارد دالر براي نوسازي ناوگان دريايي سعودي 30ساماندهي كند و عالوه بر آن 

 ) ژوئيه07 (.هزينه كند

قبال دادن افشاي اقدام برلين در امضاي قراردادي ميلياردي با رياض در  -
هفته نامه .  برانگيخته استهاي پيشرفته جنجال زيادي در محافل سياسي آلمان كتان

 شوراي امنيت فدرال آلمان در هفته گذشته به طور اصولي با :اشپيگل نوشته است
ي  موافقت كرده است و به اين ترتيب خط مشهاي لئوپارد به عربستان صدور تانك

. فعلي دولت مبني بر عدم ارسال تجهيزات سنگين جنگي به آنجا را تغيير داده است
 ) ژوئيه12(

 با بررسي طرح تحويل  دولت آلمان:كارشناسان ديپلماتيك و نظامي اعالم كردند -
  سعودي در پي گسترش قابليت هاي نظامي اين كشورتانك هاي مسلح به عربستان

بر اين اساس تصميم دولت آلمان براي .  استدر صورت وقوع جنگ عليه ايران



-�9:;�( �/<=� .�� �/ ���� ■ 20 

___________________________ 

 

 ميليارد يورو موجي از 1.8 به عربستان سعودي به ارزش 2 تانك لئوپارد 200تحويل 
ي به همراه هاي حقوق بشر گران و گروه انتقادها را از سوي رهبران مخالفين، تحليل

  ) ژوئيه26(. استداشته 
  

 :2011اوت 

در .  صحبت كرده استدولت سعودي بارها عليه گسترش سالح هاي هسته اي -
منظور ه  سعودي توافقنامه موقتي را ب و عربستانزمان دولت جورج بوش آمريكا

 ميالدي به امضا رساندند، 2008 سال  آميز درهمكاري در فن آوري هسته اي صلح
  ) اوت02 (.نامه انجام نشده است موافقتاين با اين حال مذاكرات رسمي درمورد 

  
  عــمناب

،  سعودي، فصلنامه مطالعات خاورميانهمجيد بزرگمهري، روند اصالحات در نظام سياسي عربستان -

 .1385 و بهار 1384،  زمستان 1 و 4 شماره هاي سال دوازدهم و سيزدهم،

، مركز تحقيقات )11( بزرگ، نامه دفاع سعودي در طرح خاورميانه سيد قاسم منفرد، جايگاه عربستان-

  .1385راهبردي، شماره دوم، 

، سال دوازدهم و سيزدهم، ه مطالعات خاورميانه سعودي، فصلنامپرويز دليرپور، شيعه در عربستان -

  .1385 و بهار 1384، زمستان 1و 4شماره هاي 

، 1383 سعودي، فصلنامه شيعه شناسي، زمستان  گراهام فولر و رند رحيم فرانكه، شيعيان عربستان-

  .8شماره 

ي در انقالب هاي بهار عرب، جان بردلي، ترجمه نسيم كالني،  سعود دست نامرئي عربستان-

  .2011 اكتبر 13خبرگزاري فرارو، 

  .23، شماره 1381، مجله حقوق زنان، بهمن ، زنان در عربستان)3 ( شيده شادلو، زنان در خاورميانه-

  .1390 آذر 9 ايراني، ، ديپلماسيان كامران كرمي، شيعيان؛ اقليت فراموش شده عربست-

  .10/2/1390، 602 رحمن قهرمان پور، روزنامه تهران امروز، شماره -

  .1385المللي، دفتر مطالعات سياسي و بين:  سعودي، تهران رقيه سادات عظيمي، كتاب سبز عربستان-
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 و تغيير رژيم؟كتابخانه ديجيتالي ديد، موسسه مطالعات و تحقيقات بين ستان محسن شريعتي نيا، عرب-

 PP00020040708512113: ، كد بازيابي1383المللي تهران، 

 ، فرهيختگان آنالين و بهار عربي محمد فرازمند، عربستان-

http://www.farheekhtegan.ir/content/view/28237/66/ 

 و تحوالت اخير در گفتگو با حميد احمدي، تقابل بازيگران در منطقه  معصومه ثاني، عربستان-

 .1390، مرداد 47، مجله همشهري ديپلماتيك، شماره خاورميانه

ها، مركز تحقيقات هاي عرب، رويكردها و چالش سعودي و قيام ملت حسن احمديان، عربستان-

  .1390استراتژيك، مرداد 

 سعودي از اتخاذ رويكرد تهاجمي نسبت به سوريه، مركز پژوهش  كامران كرمي، اهداف عربستان-

  .1390 شهريور 2، ورميانههاي علمي و مطالعات استراتژيك خا

- Vali Nasr, The Saudis Kill The Arab Spring, “ May 24, 2011,  

 -http://www.bloomberg.com/news/2011-05-23/will-the-saudis-kill-the-

arab-spring-.html  
- Ellen Kcinkmeyer, Trouble Down South, For Saudi Arabia, Yemen's 

Implosion is a Nightmare, Foreign Policy, July 5, 2011. 

- Vali Nasr, The Saudis Kill the Arab Spring, “May 24, 2011,  
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-23/will-the-saudis-kill-the-arab-
spring-.html 
- Kamran Karami,The Impact of New Iraq on Saudi Arabia’s foreign 
policy” International Peace Studies Centre (IPSC) – Tehran, July 26, 2011. 
- Farred Zakaria, The Politics of Rage; Why do They Hate Us, Newsweek, 
15 October 2001. 

- Mohsen M. Milani, Iran and Saudi Arabia Square Off The Growing 
Rivalry Between Tehran and Riyadh, Foreign Affairs, October 11, 2011   

  

- Ellen kcinkmeyer, In Saudi Arabia, an Undercover Revolution,  Foreign Policy, 
June 27, 2011.   
- Crisis Group Interview with Two Saudi Shii Political Leaders, Manama, 
17 May 2005.  

http:// www.bbcpersian.com  
http:// www.voa.com 

http://www.foreignpolicy.com 
http://m.foreignaffairs.com  
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 و بررسي چشم انـداز      2011 در سال    بررسي تحليلي رويدادهاي عراق   

  "اق سالي براي پايان رسمي اشغال عر2011": 2012  سالآتي آن در

  

  اردشير پشنگ 

  

  مقدمه

  

خير براي كل منطقه  يكي از نقاط عطف زماني در طول چند دهه ا2011سال 
 آغاز  كه از تونس"بهار عربي"وقوع تحوالت موسوم به .  و ساكنان آن بودخاورميانه

.  . . سعودي و ، بحرين، اردن، سوريه، عربستان، ليبي، يمنو خيلي سريع به مصرشد 
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هاي اخير  كانون اصلي تحوالت بين المللي سالهمچنان خاورميانه  رسيد باعث شد
  . باقي بماند

  
 در كشورهاي استبداد زده و فرار، استعفا و قتل ديكتاتورها از اهميت وقوع بهار عربي

 هرچند باعث "معمر قذافي"و  "حسني مبارك"، "زين العابدين بن علي"جمله 
توجه بيشتر رسانه ها و تحليلگران به اين كشورها شد اما تحوالت رخ داده و 

 كماكان داراي اهميت و بعد  از جمله عراقوضعيت كلي ديگر كشورهاي خاورميانه
  .فراملي و فرامنطقه اي بود

  
 آغاز شد كه مردم اين كشور در طول سال قبل از آن براي عراق در حالي 2011سال 

هاي عراقي اميد چنداني به تشكيل دولت نداشتند اما  ين گروهببه دليل عدم توافق 
  گروهر و توافق اكث"مسعود بارزاني" ماهه براساس راهكار 9سرانجام اين بن بست 

ه پايان رسيد و دولتي متشكل از اكثر  ب2011ها درست چند روز قبل از آغاز سال 
 روي "نوري مالكي"ها و احزاب سياسي و قومي و مذهبي عراق به رياست  گروه

  . كار آمد
  
  
 از پس خروج نظاميان آمريكايي 2011 در سال ترين مساله عراق  شك مهمدونب

.  دسامبر متحقق شد سال از بين النهرين بود كه نهايتاً در آخرين روزهاي ماه9حدود 
 2011ترين رخدادها، تحوالت و مسائل عراق در سال  بررسي مهمبه در اين نوشتار 

مي با استفاده از روش روندپژوهي ) روزشمار(در دو بخش مجزاي تحليلي و خبري 
 .پردازيم
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   عراق2011 تحليل تحوالت سال -1

 سياسي تحليل و روندپژوهي تحوالت و رخدادهاي -1-1

 

 دو بخش مجزاي مسائل به را مي توان 2011 در طول سال تحوالت سياسي عراق
 :سياست داخلي و سياست خارجي اين كشور تقسيم بندي كرد

  
  يسياست داخل -1-1-1

 

 را متاثر از خود در بخش سياست داخلي نيز موارد مختلفي صحنه سياسي عراق
 :سته شرح زير اترين آنها ب ساخت كه مهم

  
  تشكيل دولت -1-1-1-1

 

 تثبيت توافق اربيل براي تشكيل 2011 در ابتداي سال ترين رخداد سياسي عراق مهم
 كابينه .دولتي كه سكان هدايت آن در دستان نوري مالكي قرار گرفت. دولت بود

هاي مختلف حاضر در پارلمان در  مالكي متشكل از نمايندگان احزاب و ائتالف
 فوريه راي اعتماد خود را از پارلمان دريافت كرد تا بن بست سياسي كه در 14 اريخت

پايان رسما  عرصه سياسي و امنيتي عراق را متاثر از خود كرده بود 2010بيشتر سال 
زند براساس ببار ديگر بر كرسي نخست وزيري عراق تكيه  كه مالكي براي اين. يابد

 قدرت هريك از فتندست گيره  نمود پس از بپيمان اربيل و سپس بغداد موافقت
تربن مفاد مذاكرات  از جمله مهم. هاي عمده را به نحوي راضي نگه دارد ائتالف

  : در اربيل و بغداد مي توان به موارد زير اشاره كرد2010دسامبر 
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كاستن از اختيارات گسترده نخست وزيري و افزودن بخشي از آن به نهاد رياست  -
  .جمهوري

 كه بخشي ديگر از "كهاي استراتژي شوراي عالي سياست"نام ه  نهادي بتاسيس -
رياست اين نهاد بر . درياختيارات منفصل شده از نخست وزيري را بر عهده مي گ

 رهبر ليست العراقيه قرار گرفت تا بدين ترتيب از رقابت با "اياد عالوي"عهده 
  .مالكي براي پست نخست وزيري دست بردارد

  در خصوص تعيين تكليف مناطق و سرزمين قانون اساسي عراق140اجراي ماده  -
، دياله، موصل و صالح كهاي چند قومي و مورد ادعاي اقوام مختلف از جمله كركو

  .اين مورد نيز براي كسب رضايت ائتالف همپيماني كردستان اتخاذ شد. الدين
ريان صدر، مجلس اعالي اسالمي، كنگره شامل ج (وارد كردن ائتالف ملي عراق -

آنها در برخي از كردن خصوص سهيم ه به ساختار قدرت و ب) ملي و حزب فضيلت
  .هاي امنيتي پست

  
هاي مختلف عراقي در خصوص   گروه توافقترين داليل اين بندها از جمله مهم

   .ودندتشكيل دولت به رياست مالكي ب
  

ارلمان اين كشور مي بايست در سريع ترين در توافق مذكور تاكيد شد مالكي و پ
اما عمال در طول سالي كه گذشت مالكي نه . زمان ممكن موارد فوق را عملي كنند

 "عادل عبدالمهدي"كه زمينه ساز استعفاي بل از اين بندها عمل نكرد كتنها به هيچي
 از رياست شوراي "اياد عالوي"عضو ائتالف ملي از معاونت رياست جمهوري و 

 قانون 140هيچ اقدام عملي براي اجراي ماده  و شدكهاي استراتژي لي سياستعا
 . اساسي و كسب رضايت كردها صورت نگرفت
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 ياعتراضات مردم -1-1-1-2

  

اندكي پس از آغاز تحوالت موسوم به بهار عربي در خاورميانه و در اواخر ماه فوريه، 
در اين بين . ي تبديل شد نيز به صحنه تظاهرات خيابانشهرهاي مختلف عراق

شهرهاي بزرگ از جمله بغداد، موصل، بصره و سليمانيه به مركز اصلي تجمع 
اما جنس تظاهرات عراق كامالً متمايز از تظاهرات ديگر . مخالفان تبديل شدند
عمده ترين دليل اعتراض مردم به ناكارآمدي دولت در حوزه . كشورهاي عربي بود

 سياسي ديگر با صداي مردم اتامي احزاب و جريانهمگ. هاي مختلف بازمي گشت
هرچند . دبنماي روز 100 طي شد مالكي خود را مكلف به بهبود نسبي اوضاع موجب

طور ه بديگر معضالت مورد اعتراض از جمله تامين برق و برخي امكانات و خدمات 
 .نبوداي تظاهرات گسترده چنين  ديگر شاهد وقوع  عراق نشد امامحققكامل 

  
  
 اربيل –روابط بغداد  -1-1-1-3

  
 با دولت محلي كردستان اين ين دولت مركزي عراقبتنظيم روابط سياسي و اقتصادي 

.  بود2011ترين مسائل همچنان مطروحه در طول سال  كشور، يكي ديگر از مهم
. ترين موضوع سياسي مورد اختالف طرفين بود  قانون اساسي مهم140اجراي ماده 
  اربيل بر اجراي هرچه سريعبه سفر ين چندطيبتداي سال نوري مالكي هرچند در ا

تر اين ماده قانوني تاكيد كرده بود اما در ادامه سال، دولت هيچ اقدام جدي براي 
 .تحقق اين خواسته از خود انجام نداد
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   عراقيبحران سياس -1-1-1-4

  
دهي و   به سازمان معاون اول رئيس جمهور عراق"طارق الهاشمي"متهم شدن 

ترين رخداد سياسي عراق در  رهبري جوخه هاي ترور توسط دادگاه عالي عراق مهم
صالح "سخنراني .  بود كه دامنه آن همچنان نيز ادامه دارد2011آخرين ماه سال 

 معاون اول نخست وزير در تلويزيون و تشبيه مالكي با صدام باعث شد "مطلگ
مجموعه مسائل فوق .  را رد كنداومان بخواهد صالحيت معاون نخست وزير از پارل

باعث شد ) وزير اقتصاد و دارايي( رافع العيساوي  وبا صدور حكم بازداشت هاشمي
 راهي منطقه اقليم كردستان  خوداين مقامات عراقي براي جلوگيري از بازداشت

 . بحران مذكور تا پايان سال نيز پايان نيافت. شوند

  
 رجي عراقروابط خا -1-1-2

  
ها و سازمان با دولترا مي توان به روابط  عد سياست خارجي روابط كلي عراقدر ب 

 :هاي منطقه اي و فرامنطقه اي تقسيم كرد

  

  و همسايگاني منطقه ايها روابط با كشورها و سازمان -1-1-2-1

  
س اتحاديه هاي منطقه اي تشكيل اجال در خصوص روابط با كشورها و سازمان

به دليل ناآرامي در ، اما وقوع بپيوندده  بكه قرار بود در عراقبود ز نقاط عطفي اعرب 
 سالي كه گذشت در.  عدم امنيت كافي عراق برگزار نشدهمچنينكشورهاي عربي و 

ه برا و عراقي ها در خصوص رابطه با ديگر كشورها سعي كردند روابط خود 
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ترين  يكي از مهم جمهوري اسالمي ايران. دگسترش دهنشان خصوص با همسايگان
 بيشترين مراودات و سفرهاي متقابل 2011كه عراقي ها در طول سال بود كشورهايي 

هم سويي اقدام  كه انتظار همگانبحران سوريه به رغم در . داشتندبا آن  را كديپلماتي
اقي ها در هر دو جلسه مربوط به سوريه عر، دشمي پيش بيني عراق با اتحاديه عرب 

بهبود رابطه با . در اتحاديه عرب به قطعنامه هاي ضد سوري راي منفي دادند
ديگر دستاوردهاي از ) حاشيه خليج فارسكشورهاي خصوص ه ب(كشورهاي عربي 

 .سياست خارجي عراقي ها در طول اين سال بود

    

 هاي فرامنطقه اي روابط با دولت -1-1-2-2

   

با توجه به .  اياالت متحده آمريكا بود كشور فرامنطقه اي در ارتباط با عراقترين مهم
 سال پاياني معاهده امنيتي دوجانبه دو كشور بود لذا عمده ترين 2011كه سال  اين

امنيتي –مباحث مطروحه بين دو كشور در اين خصوص بود كه در بخش نظامي 
 .بيشتر مورد پردازش قرار مي گيرد

   

 نظامي –تحليل و روندپژوهي تحوالت و رخدادهاي امنيتي  -1-2

    

 را مي توان در مقوله هاي نظامي عراق –ترين مسائل مربوط به تحوالت امنيتي  مهم
 :زير تشريح كرد

    

 خروج نظاميان آمريكايي -1-2-1

    

و هاي متفاوت   كه باعث صف بندي2011ترين مساله عراقي ها در طول سال  مهم
بعضاً متضاد داخلي نيز شد به چگونگي خروج يا ابقاي نيروهاي نظامي آمريكايي از 

 به تاييد دو 2008براساس معاهده امنيتي دوجانبه اي كه در سال .  باز مي گشتعراق
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 مكانيسم زماني و مرحله به ككشور رسيد نظاميان آمريكايي مي بايست بر طبق ي
اما از اواسط سال مقامات .  از كشور عراق خارج شوند2011مرحله تا پايان سال 

هايي از اين نظاميان  هاي عراقي خواهان ابقاي بخش شخصيتاز آمريكايي و برخي 
 معاون رئيس جمهور آمريكا چندين بار به عراق سفر كرد تا "جو بايدن". شدند

وقوع ه ب امري كه ،هاي مختلف عراقي را در اين زمينه جلب كند موافقت گروه
 رئيس جمهور " حسين اوباماكبارا" از پايان سفر مالكي به واشنگتن پسنپيوست و 

 وزير دفاع اين "لئون پانتا"آمريكا فرمان خروج نظاميان اين كشور را صادر كرد و 
در بغداد سند پايان جنگ عراق و خروج نظاميان كشورش را امضا رسما كشور نيز 

 . نفر از نظاميان اين كشور در عراق كشته شدند4500بيش از . كرد

  
 ناامني ها -1-2-2

  
گذاري و حمالت مسلحانه و گاه انتحاري در  انجام عمليات تروريستي در قالب بمب

 كه توانايي دولت ود ب همچنان يكي از معضالت امنيتي كشور عراق2011طول سال 
ات همزمان با خروج كامل نيروهاي نظامي اين عملي. در اداره امور را زير سئوال برد

ين دو ائتالف العراقيه و دولت قانون به اوج خود بآمريكايي و وقوع بحران سياسي 
 حمله 106رسيد به نحوي كه تنها در طول ماه دسامبر در شهر بغداد بيش از 

با . كشته و صدها نفر نيز زخمي شدندتن طي آن دهها و وقوع پيوست ه تروريستي ب
هاي سياسي داخلي در عراق و ضعف طبيعي دولت مركزي اين  ه به تداوم بحرانتوج

 وضعيت نوساني ككشور پيش بيني مي شود روند تداوم ناامني ها در اين كشور در ي
 .دياب ادامه 2012همچنان در سال 
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 خريد تسليحات -1-2-3

  
 از طريق خريد  براي بازسازي و تقويت توان نيروهاي نظاميعراقتالش رهبران 

ديگر از خصوص اياالت متحده آمريكا ه بو تسليحات نظامي از كشورهاي غربي 
در طول سال گذشته عراقي ها . بودنظامي عراق  –مسائل مورد توجه در بخش امنيتي 

، تداوم آموزش نيروهاي ك، تان16-قرارداد خريد چندين فروند هواپيماي نظامي اف
هاي امنيتي خصوصي غربي، واگذاري   حضور شركتنظامي توسط مربيان آمريكايي،

 .سيستم كنترل امنيت پروازها و رادارهاي عراق به آمريكايي ها را امضا كردند

 

  تحليل و روندپژوهي تحوالت و رخدادهاي اقتصادي-1-3

  
 به ترتيب مي توان موارد زير را در بخش تحليل اتفاقات و رخدادهاي اقتصادي عراق

 :يح و بررسي كردتشر

  
  افزايش توليد نفت-1-3-1

  
 درصد ذخاير نفتي يكي از غني ترين كشورهاي نفتي 10 با دارا بودن حداقل عراق

در اثر سه دهه جنگ افروزي كه صنعت نفت اين كشور . شود جهان محسوب مي
خير هاي ا هاي جدي شده بود در سال نظام بعثي تحت حاكميت صدام دچار آسيب

دنبال ه  بهاي نفتي غرب خصوص شركته هاي بين المللي و ب با كمك حمايت
 يك 2009از سال عراق  تادر همين راس. بازسازي و تقويت توان توليدي خود است

 ميليون بشكه در روز در سال 12برنامه بلندپروازانه نفتي جهت رسيدن به توان توليد 
.  كامال متاثر از اين برنامه بود2011فتي عراق در سال برنامه ن.  را آغاز كرد2017
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 سال به 20 از پس توليد نفت خود را 2011عراقي ها در همان نخستين روزهاي سال 
 برنامه اين كشور رسيدن به البته. هزار بشكه در روز رساندند 700 ميليون و 2روزانه 

يابي به اين هدف  در دست ميليون بشكه در روز در طول سال بود كه 3توليد بيش از 
 تداوم روند فعلي حاكي از آن است كه عراقي ها در .توفيق چنداني به دست نياوردند

 ميليون 3رد توليد خود را به رقمي باالتر از و خواهند توانست رك2012طول سال 
 اساس درصد بودجه ساليانه اين كشور بر95بيش از . بشكه در روز ارتقا دهند

حاسبه شده و اين درآمدها براي بازسازي و ارتقاي اقتصاد شكننده درآمدهاي نفتي م
 .عراق بسيار حياتي است

  
  
  ناكارآمدي دولت-1-3-2

  
 در طول سال ترين مسائل و اتفاقات عراق اعتراض به ناكارآمدي دولت يكي از مهم

ه و اساسي از  ريشه اين اعتراضات به ناتواني دولت در تامين خدمات اولي. بود2011
 اين امر در شهرهاي دور از پايتخت بيشتر .بود.  . .جمله آب آشاميدني سالم، برق و 

در منطقه اقليم كردستان عراق وضعيت اقتصادي به مراتب بهتر از البته . شتنمود دا
اما وضعيت كلي تاسيسات، صنايع مادر و توانايي فعلي دولت . ديگر نقاط عراق بود

 همچنان سطحي از اعتراضات باقي 2012 است كه در طول سال عراق حاكي از آن
 هاي فلج كننده كه سه جنگ عمده در سه دهه اخير، دو دهه تحريم خواهد ماند چرا

هاي اقتصادي عراق به شدت  و يك دوره گذار و بي ثبات باعث شده زيرساخت
  .احيا داشته باشند نياز به زمان طوالني تري براي بازسازي و ديده،آسيب 
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  عراق نظامي –سياسي، اقتصادي، امنيتي روزشمار رويدادهاي  -2

 :2011  سالدر         

   :تحوالت و رخدادهاي سياسيمهم ترين  -2-1

 

  :2011 ژانويه

  :ژانويه 3

  .هاي استراتژيك توافق مالكي و عالوي درباره نحوه عملكرد شوراي سياست •
  .وزير اردن وارد بغداد شدسمير الروفاعي نخست  •
  .طالباني همچنان از حق وتو برخوردار خواهد بود •
 كماكان از هاي اقليم كردستان، رئيس جمهور عراق  درخواست ائتالف فراكسيون به -

  .حق وتو برخوردارخواهد بود
  :ژانويه 4
ئيل را تهديد جدي  و اسراصدام تا پيش از حمله به كويت، ايران: ليكس ويكي •

  .دانست مي
   :ژانويه 5
  . وارد بغداد شد ايران سرپرست وزارت امور خارجه •
 بر گسترش روابط دوجانبه  و عراقدر ديدار صالحي با زيباري در بغداد، ايران -

  .تاكيد كردند
  و صلح سوي استقرار امنيت  بهعراق: پاپ بنديكت شانزدهم در نامه اي به طالباني •

  .دارد گام بر مي
  :ژانويه 6
  .اهللا سيستاني ديدار علي اكبر صالي با آيت •
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  . بازگشتمقتدي صدر به عراق •
   :ژانويه 7
  .توافقات جديد تهران و بغداد •
به عنوان سرپرست علي اكبر صالحي، در پايان نخستين سفر رسمي خود دكتر  -

در اين :  در گفتگو با خبرگزاري دولتي ايران گفت به عراق ايران وزارت امور خارجه
 و متعاقب آن شدي طرفين به صراحت گفتگو   مسايل مورد عالقه سفر در باره

  مشترك سياسي و تصميماتي نظير تشكيل كميسيون عالي مشترك اقتصادي، كميته
  . عالي مسايل مرزي براي بررسي مشكالت و مسايل مرزي دو كشور اتخاذ شد كميته

  :ژانويه 8
  . عراق اولين سخنراني مقتدي صدر پس از بازگشت به •
  . به بغداد سفر كردعمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب •
  :ژانويه 9
  .كند  را بررسي ميعراقي در عربستان تبعه 40 اعدام پارلمان عراق •

  :ژانويه 11
  . سال20 بعد از سفر امير كويت به عراق •

  :ژانويه 12
  . بار ديگر توني بلر را احضار كردكميته تحقيق جنگ عراق •

  :ژانويه 13

  . ديدار كردجو بايدن با نخست وزير عراق •
 به طور غير  كه امروز در هفتمين سفر خود به عراقري آمريكامعاون رئيس جمهو -

  .منتظره وارد بغداد شد، با نخست وزير عراق ديدار كرد



�(>) .�� �/ ���� ■ 33� 

___________________ 

 

 از رهبر اين فهرست اياد عالوي براي سفر فهرست العراقيه از دعوت رسمي ايران •
  .به تهران خبر داد

  . كويت براي حل مسائل مورد اختالف-ك عراق مشتر تشكيل كميته •
  :ژانويه 14
  .عامالن حمالت تروريستي بصره از زندان گريختند •
 با اعالم خبر آزادي تعدادي از ايرانيان زنداني در آن كشور، در مورد سفير ايران •

  .عواقب سفر انفرادي زائران ايراني به آن كشور هشدار داده است
  . توانايي برگزاري اجالس سران عرب را داردعراق: مرو موسيع •
  . سعودي را تكذيب كردهوشيار زيباري اعدام زندانيان عراقي در عربستان •

  :ژانويه 15
  . شدنخست وزير سوريه وارد عراق •
  . با مقتدا صدر ديدار كردرئيس جمهور عراق •

  :نويهژا 16
  . شد تركيه عازم عراق وزير امور خارجه •
  . به سوريه دعوت شدرئيس جمهور عراق •

  :ژانويه 19
 براي شركت در دومين نشست پرزيدنت جالل طالباني رئيس جمهور عراق •

  .ر قرار گرفت شد و مورد استقبال مقامات اين كشوالشيخ مصر اقتصادي وارد شرم
  :ژانويه 21
  . حاضر شدتوني بلر بار ديگر در برابر كميته تحقيق در باره جنگ عراق •
 اختيارات نوري المالكي نخست  استخدام كارمندان در مناصب خاص از حوزه •

  . شد  حذف وزير عراق
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  :ژانويه 23
 شجاعت دريافت   جايزهق به دليل افشاي يك سرقت بزرگ در عرا خبرنگار العربيه •

  .كرد
  .ها مشكل انتخاب سومين جانشين رئيس جمهور اختالف مذهبي تركمن •

  :ژانويه 30
  . كنند  جلوگيري عراق ها به  از نفوذ تروريست كشورهاي همسايه: طالباني •

  :ژانويه 31
  .صدر يك سال به دولت مالكي فرصت داد •
  

  :2011 هــفوري

  :فوريه 1
ادامه اعتراضات در كشورهاي عربي، احتمال تاخير در برگزاري كنفرانس اتحاديه با  •

  . در بغداد بيشتر مي شودعرب
  :ريهفو 3
  . ارزش هزينه كردن داشتجنگ عراق: وزير دفاع سابق آمريكا رامسفلد •
ن مخفي تحت نظارت دفتر نخست  از وجود يك زنداسازمان ديدبان حقوق بشر •

  .، نوري المالكي خبر داده استوزير عراق
بريتانيا هرگز به :  در برابر اعضاي پارلمان وزير خارجه سابق انگليسوجك استرا •

  . نبوده استدنبال تغيير حكومت عراق
  :فوريه 4
 از دست  دهيم دستاوردهايمان در عراق ازهتوانيم اج نمي: سفير آمريكا در بغداد •

  .برود
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  :فوريه 5
عادل عبدالمهدي و خضير الخزاعي از اعضاي ائتالف ميثاق ملي و طارق الهاشمي  •

عضو ائتالف العراقيه، نامزدهاي پيشنهادي طالباني براي معاونت رئيس جمهوري 
  . هستندعراق

  :فوريه 6
 مي گويد قصد ندارد در دولت آينده عراق خود را براي احراز نخست وزير عراق •

  .نخست وزيري نامزد كند
  :فوريه 7
  . رسيد عراق موج اعتراضي به •
 .تظاهرات بايد با مجوز وزارت كشور باشد: فرمانده عمليات بغداد •

يت تركمن در كشور پست  پيشنهاد كرد براي بهبود شرايط اقلرئيس جمهور عراق •
  .وجود آيد ەچهارم معاونت رياست جمهوري ب

  :فوريه 8
 مشاركتي ميادين   جهت توسعه از توافق جديد كشورش با عراقايرانوزير نفت  •

  .               مشترك نفتي خبر داد
 . حمايت رئيس جمهور از هموطنان تركمن •

 .  امري متداول استهاي عراق ر زندانشكنجه د: الملل عفو بين •

  :فوريه 12
 وارد دمشق شد و مورد استقبال   دعوت رسمي دولت سوريه  بهعراق رئيس جمهور •

  . رئيس جمهور اين كشور قرار گرفتبشار اسد
  :فوريه 13
  .وزراي پيشنهادي نوري المالكي راي اعتماد گرفتند •
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  :فوريه 15
  . مارس ميزبان نشست سران عرب خواهد بود29بغداد  •

  :فوريه 16
  .سفر نوري المالكي به كويت براي گسترش روابط دو جانبه •

  :فوريه     17
  . به دليل تخريب چهره بغداد يك ميليارد دالر غرامت خواست از آمريكاعراق •

  :فوريه 25
  . كشته برجاي گذاشت9 تظاهرات در شهرهاي مختلف عراق •
  . شد  آتش كشيده ي استانداري موصل از سوي معترضان به اداره •
  .ها در پي سوء استفاده از تظاهرات مردم هستند  و بعثي القاعده: نوري المالكي •

  :فوريه 27
  .اي را براي بهبود خدمات عمومي تعيين كرد  روزه100االجل  مالكي ضرب •

  :فوريه 28
   كشف گرديدي عراقي در آمريكا آثار باستان  قطعه28 •
  

  :2011 مارس

  :مارس 1
برگزاري زودهنگام انتخابات : فرج حيدري رئيس كميته مستقل انتخابات عراق •

  . وقت نياز دارد  ماه6  شوراهاي استاني به
  :مارس 2
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فاد  عدم اجراي م  كه  آنچه  در اعتراض به اياد عالوي رهبر فهرست العراقيه •
هاي استراتژيك دست  ي هولير خواند، از رياست شوراي عالي سياست توافقنامه

  . است  صورت رسمي تاسيس نشده  هنوز بهاين ارگان دولت عراق. كشيد
  :مارس 4
  . اعتراضات مردمي در عراق از سرگيري دوباره •
  :مارس 8
  .فهرست العراقيه دچار انشعاب شد •
ضاي ارشد فهرست العراقيه ضمن جدا شدن از اين فهرست، يك  تن از اع8 -

  . سفيد ايجاد كردندفراكسيون جديد به نام عراق
  :مارس 14
   در بغداد به ماه مه آينده موكول شدكنفرانس اتحاديه عرب •

  :مارس 26
مراسم جشن جهاني نوروز  منظور شركت در   بهيس جمهور عراقئجالل طالباني ر •

  . وارد تهران شد در رأس هيأتي بلندپايه
  :مارس 27
  . ديدار كردندجالل طالباني و نچيروان بارزاني با رئيس جمهور ايران •

  :آوريل 28
  . وارد بغداد شد نخست وزير تركيه •

  :مارس 29
  .آمد تصرف افراد ناشناس در الدين به ساختمان استانداري صالح •

  :مارس 30
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بان " كنفرانس لندن براي بررسي اوضاع ليبي با   در حاشيه عراق وزير امور خارجه •
  . متحد ديدار و گفتگو كرد دبير كل سازمان ملل"كي مون

  

  :2011 آوريل

  :وريلآ    6   
  . حمالت تروريستي در بغداد و موصل ادامه •
  :آوريل 9
  . نيروهاي آمريكايي در عراق در عليهتهديد جريان ص •
  . توسط جريان صدر برگزار شد در پايتخت عراق آمريكا تظاهرات عليه •
بغداد ديگر سازمان مجاهدين را تحمل نخواهد : المالكي مشاور مطبوعاتي نوري •

  كرد
  :آوريل 14
   .در مجلس نمايندگان عراقي انفال  برگزاري مراسم بزرگداشت فاجعه •
  .هاي بغداد ممنوع اعالم شد تظاهرات در خيابان •

  : آوريل20
  . مدارك الزم براي بستن كمپ اشرف را در اختيار دارددولت عراق: وزارت دفاع •

  : آوريل24
  .ترك كنندساكنان اردوگاه اشرف بايد خاك عراق را : وزير دادگستري عراق •

  : آوريل25
  .كنند  مي ها را مبادله  زنداني و عراقايران •
هايي براي بازگرداندن زندانيان تبعه دوكشور به امضا   توافقنامه و عراقايران -

  .رساندند
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  : آوريل30
  .ز احتمال عفو ساكنان اردوگاه اشرف خبر داد ا در عراقسفير ايران •
  

  :2011ه م

  :ه م1
  . اخراج خواهند شد از عراق2011اعضاي كمپ اشرف تا پايان سال : زيباري •

  :ه م11
  . تداوم حضور نيروهاي آمريكايي شد مالكي خواستار مذاكره درباره •
  . وارد بغداد شد  روسيه وزير امور خارجه •
 برگزاري نشست   در كنفرانسي مطبوعاتي اعالم كرد عراق وزير امور خارجه •

  . است  موكول شده  سال آينده ي عرب در بغداد به اتحاديه
  . شدن بن الدن خوشحال هستند  از كشتهمردم عراق: زيباري •

  :ه م13
  . تاييد كرد معاون رئيس جمهور را3 پارلمان عراق •

  :هم 27
 غير متعهدها  ي اجالس وزراي خارجه  در حاشيه و ايران عراق وزراي امور خارجه •

  . گفتگو كردند  مسائل دوجانبه در جزيره بالي اندونزي ديدار و درباره
  :ه م27
  .هاي دولتي ترور شد ها در ارگان مسئول پاكسازي بعثي •

  :ه م31
 .د وارد بغداد ش  سوريه خارجهوزير امور  •
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  :2011 ژوئن

  : ژوئن1
  .  از تركيهديدار هئيت مجلس نمايندگان عراق •
  .شركت هئيت بازرگاني اقليم كردستان در نشست اقتصادي كانادا •
  :ژوئن 7
اي بهبود  نوري المالكي بر  مهلت يكصد روزه  اعالم كرد كهسخنگوي دولت عراق •

  . مردم تمديد نخواهد شد خدمات رساني به
  : ژوئن10
  . شد خشونت كشيده تظاهرات اعتراضي در بغداد به •

  : ژوئن11
  .شكايت حزب دعوت اسالمي از اياد عالوي •
 رئيس "اياد عالوي" از   رهبري نوري المالكي اعالم كرد حزب دعوت اسالمي به 8

 شكايت   رهبري و اعضاي اين حزب در دادگاه  اتهام افترا زدن به  به فهرست العراقيه
  .خواهد كرد

 در سفارت   در كنفرانسي مطبوعاتي كهدانا روهر پس از ديدار با نخست وزير عراق •
 منظور گفتگو در   امروز به آمريكا هئيت كنگره: اين كشور در بغداد برگزار شد، گفت

 و    مادي صورت گرفته هاي  آمريكا براي هزينه همورد پرداخت غرامت عراق ب
  ، با نوري المالكي ديدار كرد هاي ارتش اياالت متحده خسارت

  :ژوئن 24
 به  براي شركت در كنفرانس بين المللي مبارزه با تروريسميس جمهور عراقئر •

   سفر مي كندايران
  :ژوئن 25
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 در تهران برگزار شد، رييس   كه با تروريسم س بين المللي مبارزه اجال در حاشيه •
  . ديدار كرداي رهبر ايران  خامنه آيت اهللاحضرت  با جمهور عراق

  

  :2011ژوئيه 

  :ژوئيه 3
  .س رفت به مجل و عراقين ايرانباليحه استرداد مجرمان  •
  :ژوئيه 5
  . مهيا نيستشرايط لغو رواديد با ايران: سفير عراق •
  :ژوئيه 6
  . را شريك اول تجاريمان خواهيم كردعراق: ايران •
 كه براي سفر رسمي سه روزه وارد بغداد شده معاون اول رئيس جمهور ايران •
  . ويژه داردات اختيارات ايراني براي گسترش روابط با عراقهي: تگف
  :ژوئيه 09
 درباره تمديد حضور نظاميان آمريكايي  ديگر تصميم قطعي عراق دوهفته: طالباني •

  .اعالم خواهد شد
  :ژوئيه 10
  . وارد بغداد شدوزير دفاع آمريكا •

  :ژوئيه 11
 رئيس باني با استعفاي عادل عبدالمهدي يكي از معاونانموافقت پرزيدنت طال •

  .جمهور
  :ژوئيه 13
  .اند  از حقوق خود محروم ميليون كودك در عراق4حدود : سازمان يونيسف •
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  :ژوئيه 15
  .گذاري شده در كربال دهها كشته و زخمي در اثر انفجار پنج خودروي بمب •

  :ژوئيه 18
  .ها در پارلمان عراق  تعداد وزارتخانهبررسي طرح نوري المالكي براي كاهش  •

  :ژوئيه 21
  . از مناطق مرزي اقليم كردستان پارلماني عراق ديدار كميته •

  :ژوئيه 28
  .گيرد  حضور نيروهاي آمريكايي تصميم مي پارلمان در مورد ادامه: مالكي •
  .اق كميسيون عالي نظارت بر انتخابات عر راي اعتماد مجلس به •

  :ژوئيه 31
  . تصويب پارلمان رسيد  بههاي عراق كاهش تعداد وزارتخانه •
 جز  ها موافقت كردند و به  اتفاق آراء با كاهش تعداد وزارتخانه نمايندگان به •

هاي ديگر منحل   وزارتخانه ها و امور پارلمان كليه هاي امور زنان، امور استان وزارتخانه
  .شدخواهند 

  
  :2011 اوت

  : اوت6
  . خبر آزادي احتمالي دو آمريكايي را رد كردسفير ايران در عراق •
  .خانواده طارق عزيز بار ديگر خواستار آزادي وي شدند •
  : اوت7
  . تكذيب كرد را به خاك عراق غربي ورود نيروهاي ايران  استاندار آذربايجان •

  : اوت12
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  .معترضان در بغداد خواستار بركناري وزير نفت شدند •
  : اوت14
  هاي غيردولتي اقليم كردستان خواستار اعزام نيروي پيشمرگ به فدراسيون سازمان •

  . از اقليم كردستان شد مناطق جدا شده
  : اوت15
  . اقليم كردستان  به  شدن كردهاي سوريه آواره •

  : اوت19
  . استترين برنده بهار عربي اسرائيل بزرگ: كينوري المال •

  :اوت 26
 با  و اقليم كردستاني وارد تهران شدەهيأت بلندپاييك نچيروان بارزاني در رأس  •

  . ديدار كردايرانو وزير امور خارجه رئيس جمهور 
  : اوت27ا

  .راني مثبت بودمذاكرات نچيروان بارزاني با مقامات اي: ناظم دباغ •
  : اوت30
  . حيف و ميل شده است و عراق ميليارد دالر در افغانستان30: كنگره آمريكا •
  

  :2011 سپتامبر

  : سپتامبر3
  .ديدار هئيتي از مجلس سناي اردن با رئيس اقليم كردستان •
  : سپتامبر6
  . ضروري است آمريكايي در عراق حضور نيروهاي ادامه: بارزاني •
  : سپتامبر7
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  . از تشكيل دولت مستقل فلسطيناستقبال عراق •
  : سپتامبر11
  . نظاميان آمريكايي را متوقف كرد مقتدي صدر حمالت عليه •
  .اقليم كردستان شدمركز نخست وزير اردن وارد  •
  . شوند ست همديگر كشته د نبايد بار ديگر كردها به: بارزاني مسعود •

  : سپتامبر12
  . هولير تأكيد كردند نامه  بارزاني و عالوي بر اجراي توافق •
  .نمايندگي رسمي اردن در اقليم كردستان گشايش يافت •

  : سپتامبر13
  .ين اقليم كردستان و اردنب همكاري  نامه  امضاء هفت تفاهم •

  : سپتامبر17
، با رئيس اقليم كردستان ديدار عراقي نيروهاي آمريكايي در  سفير و فرمانده •

  .كردند
  : سپتامبر19
  . با رييس اقليم كردستانديدار رييس پارلمان عراق •
  . شدكپرزيدنت طالباني عازم نيويور •
  .سركنسول فلسطين بر اهميت موفقيت دولت نزد فلسطينيان تأكيد كرد •

  :سپتامبر20
  . تعويق افتاد  كردستان بهبرگزاري كنفرانس ملي اقليم •

اين كنفرانس قرار بود ماه آينده و با حضور احزاب و افراد متنفذ كرد در  27
  . و سوريه در شهر اربيل برگزار شود، تركيه، عراقچهار كشور ايران

  : سپتامبر21
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  . شد خواستار استعفاي بشار اسددولت عراق •
  : سپتامبر22
  . از پرزيدنت جالل طالبانيتقدير رئيس جمهور آمريكا •
عنوان  حاكميت قانون تنها ضامن باقي ماندن اقليم كردستان به: بارزاني در خانقين •

  . استبخشي از عراق
  : سپتامبر23
  .كنيم م كردستان با تمام توان حمايت مي از اقلي از مردم مناطق جدا شده: بارزاني •

  : سپتامبر24
  .ديدار هيأت اعزامي نوري المالكي با رييس اقليم كردستان •

  : سپتامبر25
  .اياد عالوي با رييس اقليم كردستان ديدار كرد •
  . داد هاي سياسي اقليم كردستان تشكيل جلسه بارزاني با جريان •
  .ولير  هه كتاب ناشران داخلي در برگزاري نمايشگاه •
  .ولير تاكيد كردند ي هه برهم صالح و اياد عالوي بر ضرورت اجراي توافقنامه •

  : سپتامبر27
  .رئيس پارلمان ماساچوست از رئيس پارلمان اقليم كردستان استقبال كرد •

  : سپتامبر28
 قانون و اجراي  بندي به حل اختالفات بغداد و اربيل پاي  تنها راه: برهم صالح •

  .ستها توافقنامه
  : سپتامبر29
  .رئيس اقليم كردستان مورد استقبال رئيس جمهور اتريش قرار گرفت •

  : سپتامبر30
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  . به تهرانسفر اسامه نجيفي رئيس پارلمان عراق •
  

  :2011 اكتبر

  : اكتبر2
 در ديدار جالل طالباني با هاي سياسي عراق   سران جريان بررسي نشست آينده •

  .لمالكينوري ا
  : اكتبر3
  .ابراز نگراني صليب سرخ جهاني از وضعيت آوارگان مناطق مرزي اقليم كردستان •

  : اكتبر11
  .  به تركيهسفر وزير امور خارجه عراق •

  : اكتبر12
  .ها تن در بغداد  و زخمي شدن ده كشته •

  :  اكتبر13
  .وئدگشايش دفتر نمايندگي اقليم كردستان در س •

  : اكتبر19
  . وارد خاك اقليم كردستان شد ارتش تركيه: رويترز •

  : اكتبر22
  .عدم تامين مصونيت سربازان آمريكايي عامل خروج آنها است: نوري المالكي •
  .ديدار رييس اقليم كردستان با دبير كل حزب اسالمي عراق •

  : اكتبر24
  . را نپذيرفت  براي ديدار از سوريهبارزاني دعوت بشار اسد •
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   تركيههاي كرد  حل مسئله ترين راه  ك مناسب.ك.گفتگو با پ: نچيروان بارزاني •
  .است

  : اكتبر25
  . قانون تاكيد كرد بندي به برهم صالح در ديدار با نوري مالكي بر ضرورت پاي •

  : اكتبر26
  .ك ديدار كردرئيس اقليم كردستان از كركو •
  .هاي كركوك ديدار رئيس اقليم كردستان با اعراب و تركمن •

  : اكتبر29
  . به تهرانورود رييس اقليم كردستان عراق •
  . ايران ديدار رييس اقليم كردستان با وزير امور خارجه •

  : اكتبر30
 شوراي عالي امنيتو دبير رييس اقليم كردستان با رييس مجلس شوراي اسالمي  •

  .ديدار كرد ملي ايران
  : اكتبر31
  .هوشيار زيباري با همتاي ايراني خود ديدار كرد •
   ديدار كرد با نخست زير عراق ايران وزير امور خارجه •
  . است تركيه كردها در  مسعود بارزاني در پي حل سياسي مسئله: مراد قريالن •
  . باهم ديدار كردندرئيس اقليم كردستان و رئيس جمهور ايران •
  

  :2011 نوامبر

  : نوامبر1
  . اخراج خواهند شد از عراق2011اعضاي كمپ اشرف تا پايان سال : زيباري •
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  : نوامبر5
  . تركيههور و رئيس جمديدار رييس اقليم كردستان با نخست وزير  •
  
  : نوامبر8
  .ديدار رييس اقليم كردستان با رييس پارلمان بلژيك •

  : نوامبر20
  . با رييس اقليم كردستانديدار سفير آمريكا •

  : نوامبر21
  .ين اقليم كردستان و اماراتب همكاري  نامه امضاي تفاهم •

  : نوامبر26
  .پذير نيست  سوريه از سوي ما امكان تحريم:وزير خارجه عراق •

  : نوامبر29
  .گشايش كنسولگري فلسطين در اقليم كردستان •
  

  :2011 دسامبر

  : دسامبر3
هدف از انفجار اخير در مقابل پارلمان عراق ترور مالكي : سخنگوي ارتش عراق •

  .بود
  : دسامبر4
  .شود ، باعث بروز جنگ داخلي ميسرنگوني بشار اسد: نوري مالكي •
  . اماكن عمومي شهر زاخو را محكوم نمود  به  حملهسركنسول آمريكا •
  .وليد جنبالط با رييس اقليم كردستان ديدار كرد •
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  : دسامبر9
  . سوريه شد در حل بحران خواستار ميانجيگري عراقاتحاديه عرب •

  : دسامبر11
  . آمريكا  بهسفر نخست وزير عراق •
  . و عراق سرباز بين ايران93مبادله پيكر  •

  : دسامبر12
  .رييس اقليم كردستان قانون انتخابات شوراهاي استانداري را امضا كرد •

  : دسامبر13
  . شدامه حمايت واشنگتن از عراق مالكي خواستار اد نوري •
  . براي حل بحران سوريهطرح عراق •

  : دسامبر17
  . وارد دمشق شدهيئت رسمي عراق •

  : دسامبر18
  . با اقليم كردستان  بر گسترش روابط دوستانهتأكيد آمريكا: جو بايدن به بارزاني •
  .ات عراقي در سوريهمذاكرات مثبت هي •
  . به دست داشتن در انفجار پارلمان متهم شدمعاون رئيس جمهور عراق •

  : دسامبر19
  . شدهاي سياسي عراق  جريان بارزاني خواستار تشكيل كنفرانس ملي با حضور همه •

  : دسامبر20
 مالكي تهديد به استعفا كرد •
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  : نظامي –دهاي امنيتي ترين تحوالت و رخدا  مهم-2-2

  

  :2011ژانويه 

  : ژانويه1
  .بغداددر حمالت مجدد به خانه هاي مسيحيان  •
   : ژانويه2
  . را محكوم كردكليساي اسكندريه مصربه حمله تروريستي  عراقرئيس جمهور  •
  : ژانويه3
  .سيحيان شدنوري المالكي خواستار ايجاد يك طرح امنيتي براي حمايت از م •
  : ژانويه6
  . را ناپديد كرده است ميليارد دالر از درآمدهاي عراق9 پنتاگون •

 9) پنتاگون ( مي گويد وزارت دفاع آمريكاسازمان نظارت دارايي عراق 28
 كرده و آماده پاسخگويي در مورد ميليارد دالر از درآمدهاي عراق را دريافت

اين سازمان مي گويد وزارت دفاع آمريكا حاضر نيست در . سرنوشت اين مبلغ نيست
 ميليارد دالر است و از 9مورد چگونگي خرج كردن اين مبلغ توضيح بدهد كه بالغ بر 

  .  به بعد دريافت كرده است2003سال 
   : ژانويه7
  . ميليارد دالري خريد سالح امضا كردند13اد  قراردآمريكا و عراق •
  : ژانويه9
  .كند  را بررسي مي تبعه عراقي در عربستان40 اعدام پارلمان عراق •

  : ژانويه12
  . بار ديگر توني بلر را احضار كردكميته تحقيق جنگ عراق •
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  . زخمي برجاي گذاشت3ت يك كشته و  و كويدرگيري در مرز عراق •
  : ژانويه14
  .عامالن حمالت تروريستي بصره از زندان گريختند •
  . سعودي را تكذيب كردهوشيار زيباري اعدام زندانيان عراقي در عربستان •

  : ژانويه16
  . كشته شدند سرباز آمريكايي در عراق2 •
  :ژانويه   17 
  . زخمي در حمالت تروريستي تكريت150 كشته و 60 •

  : ژانويه20
  . در كربال  شدن دهها زائر شيعه كشته •
  .ه شدند كشتنفر 12انفجار انتحاري در نزديك بغداد در  •

  : ژانويه21
  . حاضر شدتوني بلر بار ديگر در برابر كميته تحقيق در باره جنگ عراق •

  : ژانويه22
  . دستگير شد  القاعده تروريستي يك عضو ارشد شبكه •

  : ژانويه23
  .وقوع چند انفجار انتحاري در بغداد •

  : ژانويه25
  . بغداد در غرب  تن مواد منفجره12كشف  •
  . كشته و زخمي برجاي گذاشت75دو انفجار در كربال بيش از  •

  : ژانويه26
  . عالوي بغداد ترور شد  ملي منطقهمديركل وزارت امنيت •
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  : ژانويه27
  . جاي گذاشتر كشته ب80انفجار بمب در بغداد  •

  :ژانويه 29
 نفر منجر 53در بغداد كه به مرگ )  ژانويه27(پس از حمالت انتحاري پنجشنبه  •

  .باش درآمدند  به حال آمادهشد، نيروهاي نظامي و امنيتي عراق
   كشته  منجر به داد كهي بغ ي الشعله در پي بروز حمالت تروريستي اخير در منطقه •

 اتهام همكاري با  شدن صدها تن شد، برخي از مقامات امنيتي اين منطقه به و زخمي
  .ها بازداشت شدند تروريست

  : ژانويه30
  . كنند  جلوگيري عراق ها به  از نفوذ تروريست كشورهاي همسايه: طالباني •

  :ژانويه 32
 آمريكايي را به ميزان 16 خريد هواپيماهاي جنگنده اف هيات وزيران دولت عراق •

خريد اين جنگنده .  عراق تصويب كرد2011 ميليون دالر از محل بودجه سال 900
هاي هوايي در راستاي طرح هاي دفاعي وزارت دفاع عراق براي تقويت نيروي 

رال ژن. هوايي ارتش عراق و افزايش قدرت دفاعي اين نيروها انجام خواهد گرفت
محمد العسكري سخنگوي وزارت دفاع عراق در اينباره به خبرگزاري ها گفته است 
تصويب اين ميزان در چارچوب اجراي قراردهاي وزارت دفاع عراق با وزارت دفاع 

  . استآمريكا
  

  :2011 فوريه

  :فوريه 2
  . از عراقهشدار در مورد بروز خطرات امنيتي در صورت خروج نظاميان آمريكا •
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  : فوريه12
  . انتحاري در سامرا  كشته در حمله48 •

  : فوريه17
  . و زخمي شدند ها تن در تظاهرات اعتراضي در استان واسط كشته ده •

  : فوريه21
  . كشته و زخمي برجاي گذاشت25انفجار بمب در تكريت  •
  . شدمقاديري مهمات در يكي از مراكز بهداشتي موصل كشف •

  : فوريه24
  . گذاشتي جار كشته و زخمي ب29عمليات انتحاري در الرمادي  •
  .ر حمله تروريستي در بعقوبه جان باختندد نفر 3 •

  : فوريه25
  . كشته برجاي گذاشت9 تظاهرات در شهرهاي مختلف عراق •
  . شد  آتش كشيده ي استانداري موصل از سوي معترضان به اداره •
  .ها در پي سوء استفاده از تظاهرات مردم هستند  و بعثي القاعده: نوري المالكي •

  : فوريه26
 . افراد مسلح به آتش كشيده شد پااليشگاه بيجي در استان صالح الدين در پي حمله •

  
  :2011 مارس

  : مارس6
  . تن بر اثر انفجار در بصره6شدن  كشته •

  : مارس14
    تن بر اثر انفجار بمب در دياله8شدن  كشته •
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  : مارس29
  . تصرف افراد ناشناس درآمد الدين به ساختمان استانداري صالح •

  : مارس30
  .الدين  افراد مسلح به ساختمان شوراي استاني صالح ها تن در حملهه شدن د كشته •
  

  :2011 آوريل

  : آوريل6
  . حمالت تروريستي در بغداد و موصل ادامه •
  : آوريل9
  .ي در عراق نيروهاي آمريكاي تهديد جريان صدر عليه •

  : آوريل11
  . چندين كشته و زخمي بر جاي گذاشت  انفجار قوي در فلوجه سه •

  : آوريل18
  . برجاي گذاشت  كشته انفجار امروز بغداد نه •

  : آوريل22
  . پليس موصل بركنار شد فرمانده •
  

  :2011 مه

  : مه2
  . نفر در چهار انفجار مختلف در عراق22 و زخمي شدن  كشته •
  : مه3
  .هاي جنگي اسرائيل در عراق تكذيب خبر استقرار جت •
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  : مه11
   تن كشته شدند19 در بغداد در پي درگيري در داخل زندان وزارت كشور عراق •
  . شدن بن الدن خوشحال هستند  از كشتهمردم عراق: زيباري •

  : مه16
  . شدند رهاي متعدد در بغداد كشته نفر بر اثر انفجا 3 •

  : مه18
  . در سامرا دستگير شدند  القاعده  سركرده4 •

  : مه22
  . نفر در انفجارهاي امروز در عراق13 حداقل  شدن كشته •

  : مه23
  . پايان دادخود در عراق ساله 8بريتانيا به حضور نظامي  •

  : مه27
  .هاي دولتي ترور شد ارگانها در  مسئول پاكسازي بعثي •

  : مه30
  .تاستاندار نينوا از يك سوء قصد نجات ياف •
  

  :2011 ژوئن

  : ژوئن3
  . تن بر اثر انفجار بمب در تكريت17 شدن  كشته •
  : ژوئن6
  . نظامي آمريكايي در حومه بغداد كشته شدند5 •
  . نفر شد13مرگ سوء قصد انتحاري در تكريت باعث  •
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  : ژوئن10
  . شد خشونت كشيده در بغداد بهتظاهرات اعتراضي  •

  : ژوئن14
  . افراد مسلح به ساختماني دولتي در بعقوبه حمله •

  : ژوئن21
   . نفر بر اثر انفجار در ديوانيه57كشته و زخمي شدن  •

  : ژوئن26
  . به بيست سال زندان محكوم شد در عراق همسر يكي از رهبران القاعده •
  

  :2011ژوئيه 

  :ژوئيه 2
  . به مجلس رفت و عراق استرداد مجرمان ميان ايراناليحه •
  :ژوئيه 3
  . ديوار حائل مي سازد و ايران در مرز با كويت، عربستانعراق •
  :ژوئيه 5
بر جاي  كشته و پنجاه زخمي 27وقوع دو انفجار مرگبار در شمال بغداد دست كم  •

  .گذاشت
  :ژوئيه 10
  . وارد بغداد شدوزير دفاع آمريكا •

    :ژوئيه 16
  .گذاري شده در كربال دهها كشته و زخمي در اثر انفجار پنج خودروي بمب •

  :ژوئيه 24
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  . دستگير شدندسران بزرگترين باند تروريستي در عراق •
  :ژوئيه 30
  .خرد  مي16ي اف   جنگنده36 ا از آمريكعراق •

  :ژوئيه 31
  . و كويت رزمايش مشترك دريايي برگزار مي كنندعراق •
   از سال گذشته بدتر شده استوضعيت امنيتي عراق •
  

  :2011 اوت

  : اوت2
  . نفر زخمي برجاي گذاشت20حمله  ترورسيتي در كركوك بيش از  •

  : اوت15
  . تپه  و قره  مناطق سعديه ام دو تيپ از نيروهاي پيشمرگ اقليم كردستان بهاعز •
  . كشته و دهها تن زخمي شدند نفر دريك رشته انفجار در كوت عراق60 •

  : اوت16
  .ولير كشف انبار سالح و مهمات يك گروهك تروريستي در هه •

  : اوت17
  .پنج انفجار شهر كركوك را لرزاند •

  : اوت18
   .هاي تركيه مباران مناطق مرزي اقليم كردستان از سوي جنگندهب •

  : اوت20
  . روستاي مرزي را تخريب كردند25 پل ارتباطي  هاي ارتش تركيه جنگنده •

  : اوت21



3�1 ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

  . هاي ارتش تركيه  هوايي جنگنده  در حمله  شدن هفت عضو يك خانواده كشته •
  : اوت23
  . نيروهاي اقليم كردستاني وارد جنگ نخواهيم شد هرگز عليه: مسعود بارزاني •

  : اوت26
  . به مناطق مرزي اقليم كردستان شد خواستار توقف حمالت تركيهعراق •
  

  :2011 سپتامبر

  : سپتامبر2
  .تجديد بررسي كشتار غيرنظاميان عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي •
  : سپتامبر6
  . ضروري است حضور نيروهاي آمريكايي در عراق ادامه: بارزاني •
  : سپتامبر7
  . هاي ارتش تركيه  بمباران مناطق مرزي از سوي جنگنده ادامه •

  : سپتامبر11
  . نظاميان آمريكايي را متوقف كرد مقتدي صدر حمالت عليه •

  : سپتامبر13
  . را كشتند  پنج زائر شيعهمردان مسلح بيست و •

  : سپتامبر14
  . و زخمي شدند ها تن كشته  دهبر اثر انفجارهاي تروريستي در چند شهر عراق •
  .  در حلبچه كشف بمب شيميايي منفجر نشده •

  : سپتامبر17
  . پيدا شد  در حلبچه  شيميايي عمل نكرده دومين بمب •
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   اقليم كردستان شد  به  و تركيهطالباني خواستار توقف حمالت ايران •
  : سپتامبر25
  .ها مجروح بر جاي گذاشت وقوع چندين انفجار در كربال چندين كشته و ده •
  

  : سپتامبر29
  . در كركوك انفجار يك خودروي بمب گذاري شده •
  

  :2011 اكتبر

  : اكتبر1
  .ته برجاي گذاشت كش17   انفجار خودروي بمبگذاري شده در شهر حله •
  . سيدكان را بمباران كردند هاي مشرف بر  بلندي  تركيه هواپيماهاي جنگنده •
  : اكتبر3
  .ابراز نگراني صليب سرخ جهاني از وضعيت آوارگان مناطق مرزي اقليم كردستان •
  : اكتبر9
  . را بمباران كردند مناطق مرزي اقليم كردستان  شب گذشته هاي تركيه هواپيما •

  : اكتبر12
  .ها تن در بغداد  و زخمي شدن ده كشته •

  : اكتبر19
  . وارد خاك اقليم كردستان شد ارتش تركيه: رويترز •

  : اكتبر22
  .عدم تامين مصونيت سربازان آمريكايي عامل خروج آنها است: نوري المالكي •

  : اكتبر29
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بارزاني در حل مساله پژاك بسيار كمك كرده است و اين :  ايران وزير امور خارجه
  .مساله با مديريت وي حل شد

  : اكتبر30
  . هاي تركيه  بمباران مناطق مرزي اقليم كردستان از سوي جنگنده ادامه •

  : اكتبر31
  . است  كردها در تركيه مسعود بارزاني در پي حل سياسي مسئله: مراد قريالن •
  

  :2011 نوامبر

  : نوامبر6
  . نفر در انفجارهاي امروز بغداد38كشته و زخمي شدن دست كم  •
  : نوامبر7
  .ترين عمليات خروج نظامي در تاريخ ارتش آمريكا  بزرگخروج از عراق •

  : نوامبر13
  . در عراق  نفر در دو انفجار جداگانه20زخمي شدن  •

  : نوامبر25
  . اعدام شدنددوازده نفر از اعضاي القاعده در عراق •
  .انفجار در بصره نوزده كشته بر جاي گذاشت •

  : نوامبر26
  . نفر كشته شدند12 حدود در يك رشته انفجار در عراق •

  : نوامبر28
  . كشته برجاي گذاشت11انفجار يك خودرو در شمال بغداد  •
  .سخنگوي ائتالف اقليم كردستان زخمي شد/ رلمان عراقانفجار در مقابل پا •
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  :2011 دسامبر

  : دسامبر3
هدف از انفجار اخير در مقابل پارلمان عراق ترور مالكي : سخنگوي ارتش عراق •

  .بود
  : دسامبر6
  .گذاري هاي عراق  زائر شيعه در بمب30مرگ  •

  : دسامبر12
  .كند  آموزش نيروهاي عراقي را تا يك ماه ديگر متوقف ميناتو •

  : دسامبر16
  . پايان داد، اين كشور رسما به جنگ عراقبا حضور لئون پانتا وزير دفاع آمريكا •

  : دسامبر18
  . را ترك كردندسربازان آمريكايي خاك عراق •
  

  :الت و رخدادهاي اقتصاديترين تحو  مهم-2-3

  

  :2011 ژانويه

  : ژانويه1
  . بيشترين كارمند را در منطقه دارد ميليون كارمند دولت عراق4با داشتن بيش از  •
  : ژانويه3
  .وزارت نفت سوختن اسناد آن وزارتخانه را تكذيب كرد •
  .هزار بشكه گذشت از مرز دو ميليون و هفتصد  نفت عراق توليد روزانه •
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 اعالم كرد كه توليد نفت عراق بار ديگر حدود صد هزار بشكه وزير نفت عراق
  .افزايش يافته است

  : ژانويه4
  .بيش از يك و نيم ميليارد دالر كاال از مرز باشماق ترانزيت شده است •
 در سال  ماه9احمد هاشم زاده مديركل گمرك استان اقليم كردستان اعالم كرد طي  •

 ميليون دالر كاال از طريق مرز رسمي باشماق در 887 بيش از يك ميليارد و 2010
 در اقليم كردستان در اينباره افزوده اين مقام دولت ايران. مريوان ترانزيت شده است

 درصد رشد 179است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 
 9وي همچنين اشاره كرد كه مرز رسمي باشماق در اقليم كردستان طي . داشته است

  .ماه گذشته به عنوان سومين مرز ترانزيتي ايران شناخته شده است
  : ژانويه6
  . را ناپديد كرده است ميليارد دالر از درآمدهاي عراق9 پنتاگون •
   : ژانويه7
  . ميليارد دالري خريد سالح امضا كردند13 قرارداد آمريكا و عراق •
  .توافقات جديد تهران و بغداد •

  : ژانويه20
  . از طريق عراقطرح انتقال گازي ايران •

  : ژانويه22
  . درصد خواهد بود11 اقليم كردستان در سال جاري  سهم بودجه •
  .شركتهاي نفتي در اقليم كردستان را مي پردازدهاي   خسارتوزارت نفت عراق •

  :ژانويه 30
  16. براي خريد اف  ميليون دالر از بودجه عراق900 •
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  .صدر يك سال به دولت مالكي فرصت داد •
  

  :2011 فوريه

  : فوريه2
  . شد صادرات نفت اقليم كردستان از سر گرفته •
  : فوريه3
 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد 4بيش از تا چهار سال ديگر : ريزي وزارت برنامه •

  .شد
 طي   از ايجاد بيش از چهار هزار فرصت شغليريزي عراق وزارت برنامه 31

  . خبر داد چهار سال آينده
  : فوريه7
  . تصويب شد عراق2011بودجه سال  •
  : فوريه8
  .عه ميادين مشترك نفتي براي توس و عراقتوافق ايران •

  : فوريه18
  . به دليل تخريب چهره بغداد يك ميليارد دالر غرامت خواست از آمريكاعراق •

  : فوريه20
  . تصويب شد كل عراق  درصدي اقليم كردستان از بودجه17سهم  •

  : فوريه22
  . درصد كاهش يافت20  عراق گانه  روساي سه حقوق ماهيانه •
  شد •

  : فوريه27
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  .اي را براي بهبود خدمات عمومي تعيين كرد  روزه100االجل  مالكي ضرب •
  : فوريه28
  .دش كشف  آثار باستاني عراقي در آمريكا هشت قطعه بيست و  •
  

  :2011 مارس

  : مارس14
  .يم كردستانهاي اقتصادي امارات در اقل گذاري  افزايش حجم سرمايه •
  

  :2011 آوريل

  : آوريل13
 انرژي برق  گذاري در زمينه  افزايش سرمايه اي را به هاي تركيه بغداد شركت •

  .فراخواند
  

  :2011 مه

  : مه14
  .دهد  توليد نفت خود را افزايش ميعراق •
  

  :2011 ژوئن

  : ژوئن1
  .داشركت هئيت بازرگاني اقليم كردستان در نشست اقتصادي كانا •

  : ژوئن11
  . درخواست غرامت كرد از عراقي آمريكا كنگره •
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  : ژوئن27
  .هاي فرانسوي  توسط شركتە بصر-آهن بغداد  احداث راه •
  

  :2011ژوئيه 

  :ژوئيه 6
  . را شريك اول تجاريمان خواهيم كردعراق: ايران •
  :ژوئيه 8
  . ميليارد دالر20 به  و عراقمبادالت تجاري ايرانافزايش سطح  •

  : ژوئيه13
  .اند  از حقوق خود محروم ميليون كودك در عراق4حدود : سازمان يونيسف •
  . ميليارد دالري گاز دولت عراق12انعقاد قرارداد  •

هاي نفت در  اده از گاز طبيعي كه اينك در ميدان براي مهار و استفعراق 32
هاي رويال داچ شل   ميليارد دالري با شركت12سوزد، يك قرارداد  جنوب كشور مي

  .و ميتسوبيشي امضا كرد
  :ژوئيه 26
  . افزايش يافتدرآمد صادرات نفت عراق •
  

  :2011 اوت

  : اوت12
  .ت شدندمعترضان در بغداد خواستار بركناري وزير نف •

  : اوت14
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  ايران  تن محصوالت كشاورزي از طريق مرز پرويز خان به بيش از دويست و پنجاه •
  . شد بازگردانيده

  : اوت30
  . حيف و ميل شده است و عراق ميليارد دالر در افغانستان30: كنگره آمريكا •
  

  :2011 سپتامبر

  : سپتامبر11
  . اقليم كردستان صادرات نفت را متوقف كردمحليدولت  •

  : سپتامبر13
  .ين اقليم كردستان و اردنبي همكاري  نامه امضاء هفت تفاهم •

  : سپتامبر17
  .كنند ي بيكاري دريافت مي التحصالن اقليم كردستان بيمه فارغ •
 با رئيس اقليم كردستان ديدار ،ي نيروهاي آمريكايي در عراق سفير و فرمانده •

  .كردند
  : سپتامبر19
  .گشايش دفتر بازرگاني سوئد در اقليم كردستان •

  :سپتامبر 20
  .يابد اي نزديك توانايي صادرات نفت اقليم كردستان افزايش مي در آينده •

  : سپتامبر23
  .2012 تريليون ديناري اقليم كردستان در سال 14ي  بودجه •

  : سپتامبر26
  .گذاري در اقليم كردستان تشويق كرد  سرمايه وليدكنندگان استراليايي را بهبارزاني ت •
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  :2011 اكتبر

  : اكتبر4
  . ايتاليا-كار نخستين مجمع اقتصادي اقليم كردستان آغاز به •
  

  :2011 نوامبر

  : نوامبر13
  .المللي نفت و گاز در اقليم كردستان برگزاري نخستين كنفرانس بين •

  : نوامبر18
  .هاي اقتصادي اقليم كردستان و اتريش گشايش يافت ينشست همكار •

  : نوامبر21
  . همكاري ميان اقليم كردستان و امارات نامه امضاي تفاهم •

  : نوامبر28
  .هاي شل و ميتسوبيشي  با شركت ميليارد دالري عراق17د امضاي قراردا •
  

  :منابع خبري

  
  . بي بي سي، سي ان ان و العربيه، شين هوارويترز، الجزيره،: هاي بين المللي خبرگزاري

  .ايسنا، ايلنا، فارس، مهر، كردپرس و ايرنا: هاي ايران خبرگزاري

  .اصوات العراق، پيامنير، سبه  و خندان: هاي عراقي خبرگزاري
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  : در سالي كه گذشتمصر

   و روندهاي آتي2011وضعيت مصر در سال تحليلي از 

  

  اباذر براري

  
 مقدمه

  
 حوادثي شد كه نه تنها مناسبات كانون در سال گذشته ميالدي جمهوري عربي مصر

داخلي در اين كشور را دگرگون كرد بلكه در روابط اين كشور با كشورهاي منطقه و 
ان  پژوهشگريك از ي گمان هيچب. قدرت هاي بزرگ نيز تحول جدي به وجود آورد
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 تحوالت مصر را از لحاظ گستره و عمق پيش بيني  حوزه خاورميانهانو كارشناس
 اين حوادث بسيار سريع و پياپي رخ داد و مصر را در مسيري متفاوت .ندنمي كرد
گوني سرن. د عمدتا ابعاد سياسي داشترخ دامجموعه تحوالتي كه در مصر . قرار داد

ترين تحوالت جهان و   بي گمان يكي از مهمديكتاتوري سي ساله حسني مبارك
 بود كه تحوالت در ابعاد ديگر را نيز به همراه داشت و 2011خاورميانه در سال 

  . سبب شد اين سال در حافظه تاريخي مصريان ثبت گردد
  
  : تحوالت مصرسياسيحوزه  -1

  
 را بايد در حوزه سياسي جستجو نمود  و مصررگوني ها در خاورميانهترين دگ مهم

 سال نو ميالدي در مصر با انفجار بمب در .كه بسيار اثر گذار و چالش برانگيز بود
به دنبال . مسيحي قبطي آغاز شد 21نزديكي كليساي اسكندريه و كشته شدن حداقل 

 شد اما گزار در قاهره و اسكندريه توسط مسيحيان برمتعدديي هايي اين حادثه راهپيما
 روز آينده مجموعه راهپيمايي، تظاهرات و اعتراضاتي در 25كسي گمان نمي كرد از 

  : منجر شودمصر شكل بگيرد كه به سرنگوني حكومت مبارك
  
  : و سرنگوني ديكتاتورجنبش مردمي مصر -

  
ها،  اي از راهپيمايي  ناميده مي شود مجموعه عنوان جنبش مردمي مصرآنچه تحت

 فوريه 11و تا شد آغاز  2011 ژانويه 25 كه از بودهاي مدني  اعتراضات و نافرماني
اين جنبش در .  و ايجاد دولت موقت نظامي پايان پذيرفتبا استعفاي مبارك 2011

، فساد و بيكاري آغاز فقر، شكنجه و تالش براي پايان دادن اعتراض به وضعيت مصر
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 اعالم كرد و لت مصر سخن گفتدر طي اين جنبش حسني مبارك سه بار با م. شد
 شركت نخواهد 2011حاضر نيست از مقام خود استعفاء دهد اما در انتخابات سپتامبر 

  .دهد  او همچنين قول داد مواردي از قانون اساسي كشور را تغيير .كرد
  

 با تظاهرات شهروندان مصري در 2011 ژانويه 15 مردمي مصردر اتجرقه اعتراض
 دو روز پس از اين . براي حمايت از انقالب تونس آغاز شدمقابل سفارت تونس

 در اعتراض "عبده عبدالمنعم حماده جعفر خليفه" نام هتظاهرات يك جوان مصري ب
 عدم توجه مسئوالن به مشكالتش در مقابل ساختمان به بسته شدن رستوران خود و

در پي اين اقدام يك گروه  .اين كشور دست به خودسوزي زد) مردم(مجلس شعب 
 تجمع و ي براينافراخوبا  " آوريل6جنبش " به نام دموكراسيجوانان حامي از 

به اين  " مصرروز ملي پليس"  ژانويه 25روز در   اعتراض عليه حكومت مصر
شكنان برخورد  وزارت كشور اعالم كرد با قاطعيت با قانون.  دادنداعتراض جنبه ملي

 ، تظاهرات خياباني ممنوع است، اضطراري براساس قانون وضيعتد، زيراخواهد كر
 : گفت و چهره سرشناس مخالف دولت از اعتراض حمايت كردمحمد البرادعياما 

  . ندرداربگام  تونسوقت آن است كه مخالفان حكومت مصر در راه 
  

ميدان تظاهراتي ميليوني در براي  با دعوت مخالفين لت مهاي مصر در پي نا آرامي
 دستگير و روانه  نفر500  كي از تظاهرات تنها در ي ودندجمع كر تقاهره التحرير

بوك به نام  اي در فيس هايي در صفحه فعاالن سياسي مصر با انتشار بيانيه. شدندان زند
 در نماز جمعه درخواست كردند پس از ملت مصر از "همه خالد سعيد هستيم"

. اعتراض به شرايط موجود در تظاهرات ميليوني و سراسري ضددولتي شركت كنند
ويژه جوانان با در دست داشتن پالكارد و ه مردم و اقشار مختلف جامعه مصر ب
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 رئيس گيري   در اين روز خواهان كنارهسردادن شعارها عليه حكومت حسني مبارك
كشور ر جمهور مادام العمر مصر از قدرت و برقراري آزادي و دموكراسي واقعي د

ويژه ه ها، گروهها و احزاب مختلف مصر ب شخصيتكه در اين تظاهرات . شدند
 شركت داشتند نيروهاي ضدشورش به طور گسترده با شليك "اخوان المسلمين"

ناظران سياسي . درگير شدندبا مردم هاي آپ پاش   گاز اشك آور و ماشين،گلوله
  . خواندندتظاهرات روز خشم را براي تعيين سرنوشت مبارك تعيين كننده 

  
بيني   پيشهرهاي مصر در تمامي شنماز جمعه ژانويه پس از 28راهپيمايي روز جمعه 

 نفر در 23، سوئزر  نفر د27 را هاي تأييد شد  روز بعد تعداد كشتهالجزيره. شده بود
در اين .  نفر نيز مجروح شدند1000بيش از .  اعالم كردقاهره نفر در 22 و اسكندريه

 حزب حاكم مصر در قاهره را به آتش "حزب دمكراتيك ملي"روز معترضان مقر 
 مركز پليس در قاهره به آتش كشيده شد و 17 : گزارش دادآسوشيتد پرس. كشيدند

. شدگان را آزاد كردند معترضان با سرقت مهمات و اسلحه تعدادي از بازداشت
 دولت از د وز به آتش كشيده شچندين واگن پليس در قاهره، اسكندريه و سوئ

.  اعالم كرد و منع عبور و مرور را حكومت نظاميروز بعد صبح 6 تا 18ساعت 
 اما ،تياف ادامه ممنوعيت آمد و شد در روز بعد نيز تمديد شد و تا سرنگوني مبارك

   . دادندي خود ادامهاعتراضتظاهرات  به  ها توجه به اين قانون در خياباندونمردم ب
  

 ژانويه شهر قاهره به طور كامل از كنترل پليس 30 ، روزمتعاقب ادامه ناآرامي ها
هاي داوطلب مردمي سعي در كنترل اوضاع و  خارج شد و نيروهاي ارتش و گروه

ي بسيارشايعات البته . داشتند به دليل ناآراامي ها  به وجود آمدهجلوگيري از غارت
چندين ساختمان مهم شهر . دشها مطرح   در غارتدر مورد دخالت نيروهاي پليس
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در حال سوختن بود و گروهي از معترضان كه شب را در ميدان التحرير به صبح 
در اسكندريه و . دادند  ادامه رسانده بودند به تجمع اعتراضي خود براي سقوط مبارك

 در بيانيه ، بريتانيا و آلمانهاي فرانسه دولت. سوئز نيز وضعيت مشابهي حكمفرما بود
 خواستند به اعمال خشونت عليه معترضان و مردم غيرمسلح مشتركي از دولت مصر

  . خاتمه دهد
  

 در بيانيه رسمي كه در تلويزيون دولتي اين ارتش مصر فوريه سخنگوي 1تاريخ در 
بنا بر اين گزارش ارتش مصر . كشور منتشر شد بر حق قانوني ملت مصر تاكيد كرد

هاي اين  هاي مردم مصر را كه از يك هفته پيش در خيابان اعالم كرد خواستهنيز 
ارتش مصر در پيامي خطاب به . داند د قانوني ميكنن كشور عليه دولت تظاهرات مي

داند و به  هاي مردم بزرگ مصر را قانوني مي  ارتش خواسته:مردم مصر اعالم كرد
سخنگوي ارتش مصر در اين . استفاده از زور عليه مردم مصر مبادرت نخواهد كرد

نتشر خبرگزاري رسمي مصر و تلويزيون دولتي اين كشور م "منــا"پيام كه از سوي 
. آميز و تضمين شده براي همه تاكيد كرد شد بر آزادي بيان به شكل مسالمت

است عليه تظاهر   ارتش اطمينان داده:تلويزيون دولتي مصر همچنين اعالم كرد
 تالش كرد با تغيير دولت و در اين مقطع مبارك. كنندگان به زور متوسل نخواهد شد

 مخالفان را آرام ، در روند اعتراضات مردمياخالل  وسپردن قدرت به عمر سليمان
 1 مصر لتم. بوده است كار ناموفق اين در انجامكند، اما گذشت زمان نشان داد وي 

 خواهان بركناري همه اعضاي حكومت  و ناميدند"روز كناره گيري" را 2011فوريه 
  .  و دولت مصر شدند
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 طي سخنراني كه از شبكه دولتي اين كشور  حسني مبارك2011 فوريه 1در شامگاه 
مردم حق اعتراض و انتقاد عليه حكومت را دارند و من به نظر " :پخش شد اعالم كرد

اي به قدرت ندارم فعال نيت  كه عالقه با وجود اين" :فزوداو ا. گذارم آنها احترام مي
ان مخالفان گفتگو كند، اما ام با سر به عمر سليمان گفته. . . استعفاء و بركناري ندارم

كساني كه به اماكن دولتي آسيب . . . متاسفانه آنها حاضر به تعامل با دولت نشدند
 قصد شركت در عالم كرد وي همچنين ا".اند بايد به سزاي اعمالشان برسند رسانده

   .نداردرا ) 2011سپتامبر ( انتخاباتدور بعدي 

  
 به اعتراضات  حسني مبارك2011 فوريه 1 مصري پس از سخنراني شامگاه ينمعترض
اي با چماق و چاقو به مردم حمله ور   عدهاسكندريهدر شهر . شدت بخشيدندخود 

 روز. درگيري خونين طرفداران مبارك و معترضين در ميدان التحرير آغاز شد شدند و
و فعاليت دو مجلس كشور را    حسني مبارك نطق جديدي ايراد كرد2011 فوريه 2

 ين سخنراني به مردم وعده داد در قوانين مصرمبارك در ا. به حالت تعليق درآورد
ترتيب  ي رياست جمهوري زمان مشخص دورهبراي اصالحات اساسي ايجاد كند و 

گيري حسني مبارك از   اعالم كناره واخوان المسلمين سخنان مبارك را رد كرد. دهد
 قرار  ر داشتند ها حضو خيابانمعترضيني كه درجمهوري مورد قبول  انتخابات رياست

  . ندشدو را خواستار ا بركناري فوري ونگرفت 

  
معروف فوريه  4  در تاريخ عليه رژيم حسني مبارك مصرلتاعتراضات و تظاهرات م

كنترل شهرهاي سوئز " ن امنيتي و پليس تقريباامامور. يافت نيز ادامه "جمعه وداع" به
 تعطيل قطب اقتصادي مصر در اين روز اسكندريهبندر  .را از دست دادند و المنصوره 

خوانند با تشكيل   مسيحيان و افراد ديگري كه نماز نمي، برگزاري نماز جمعهو زمان



�?
 .�� �/ ���� ■ 355 

___________________ 

 

به نيروهاي حكومت  از حمله احتمالي ،يك زنجيره انساني به دور نمازگزاران
يك ماه تنها  كه بود قابل توجه هتاين حركت از آن ج. جلوگيري كردندنمازگزاران 

 تعدادي از  كشته شدن گذشت كه منجر به كليسا در اين شهر مييك گذاري  از بمب
  .  مسيحيان شد

  
 فوريه براي پانزدهمين روز متوالي با برگزاري تظاهراتي 8 روز سه شنبه مصرلت م

 رئيس جمهور اين كشور از قدرت را خواستار  كناره گيري حسني مباركگسترده
 انحالل پارلمان هان خوا،همچنين هزاران نفر در خيابان رامسس تجمع كرده .شدند
 مردمي تشكيل ات مبارك به منظور مقابله با گسترش اعتراضشرايطين ادر  .شدند
 اساسي اين كشور را تصويب كرد و از اي براي ايجاد اصالحات در قانون كميته

اما معترضان در .  درصدي در حقوق كارمندان و بازنشستگان مصر خبر داد15افزايش 
  .  خواندنداندكواكنش به اين تصميم اين افزايش حقوق را دير و ميزان آن را 

  
 20 حدود  نموده، عمومياعتصاب اعالم فوريه 9از تاريخ چندين اتحاديه كارگري 

كارگران اقتصادي بود و تنها از ي رخهاي ب خواسته. هزار نفر دست از كار كشيدند
 از آنهاي سيار اما انگيزه ب،ندبودخواهان افزايش دستمزدها و شرايط كاري بهتر 

 باد اما بو جريان ردهمچنان شايعه استعفاي مبارك . بود ركمباديكتاتوري سقوط 
وي اعالم كرد در سمت .   مشخص شد قصد استعفا ندارداوسخنراني تلويزيوني 

هايي   اما راه،آميز قدرت آماده كند خود باقي خواهد ماند تا شرايط را براي انتقال صلح
قانون اساسي و ابطال يك اصل آن را از اصل  6براي حل بحران از جمله اصالح 

 در مجددا متعهد شد  خودحسني مبارك مانند سخنراني هاي پيشين .اعالم كرد
و  شودد نكانديد انجام مي شود 2011انتخابات رياست جمهوري كه در ماه سپتامبر 
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او همچنين كشته .  واگذار كردعمر سليمان مسئوليت هاي خود را به قسمت اعظم
 ميهن پرست بامبارك در اين سخنراني . دوان خ"شهيد"شدگان اعتراضات اخير را 

براي كشور  در دوران مسئوليت هايش فداكاري هاي زيادي ادعا كرد ن خودخواند
 بسيار ميدان التحريرمعترض متحصن در با اين سخنان هزاران . انجام داده است مصر

. به سوي ساختمان تلويزيون دولتي حركت كردندبا سر دادن شعار عيه او خشمگين 
 سال از 30 حسني مبارك پس از : اعالم كردعمر سليمانفوريه  11  تاريخ درسرانجام

   . ارتش استاختياراكنون قدرت در   رياست جمهوري استعفا داد وپست
  

اعالم ) موقتدولت ( فوريه دولت نظامي 13 تاريخ در  مباركيدو روز پس از استعفا

برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري بر سر  ماه با قي مانده تا 6 تا :كرد

دنبال درخواست انقالبيون اين كشور براي حذف   به. هند ماندقدرت خوا

جمهوري سابق و تشكيل دولت  هاي وابسته به نظام حسني مبارك رئيس شخصيت

وزير دولت موقت از   نخست"احمد شفيق" مارس 3  تاريخانتقالي تكنوكرات در

 وزير حمل و "عصام شرف" شوراي عالي نيروهاي مسلح  وسمت خود استعفا كرد

شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر  .ند برگزيدوزير مصر نقل سابق را به عنوان نخست

عفاي  است:ند اعالم كردبوك فيسدر پيامي در صفحه اين شورا در شبكه اجتماعي 

 ه بوداحمد شفيق را كه در روزهاي آخر حسني مبارك او را به اين سمت انتخاب كرد

قانون دهندگان مصري از اصالحات در    درصد از راي77 مارس 21در  .ه اندپذيرفت

  : ت عبارتند ازاصالحاترين اين   مهم. حمايت كردند اساسي

  

 . ه دور2 سال و محدود كردن آن به 4 سال به 6 جمهوري از كاهش دوره رياست -

  . روز پس از انتخابات30جمهور به انتخاب يك معاون طي  ملزم كردن رئيس -
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 40آنها جمهوري از جمله حداقل سن  اي رياستاعمال شرايط جديد براي نامزده -

 . سال باشد و همسر غيرمصري نداشته باشند

 و حسني مبارك وابسته به "حزب دمكراتيك ملي"  يعنيدو گروه سياسي اصلي مصر

  . از اين اصالحات حمايت كردند"المسلمين اخوان"

  

   :مخالفت با ادامه رابطه با اسرائيل -
  

 به غزه كسيايي كمآ ژانويه از ورود ايرانيان حاضر در كاروان 4تاريخ  در دولت مصر
 درخواست كرد كه گزافي بار كشتي ها مبلغ تخليه ازاي در  ودآورممانعت به عمل 

 و باز شدن  پس از سرنگوني مبارك. شدمواجه كشورهاي اسالمي يبا واكنش منف
 در عرصه سياست ملت مصرترين مطالبات  يكي ار مهمفضا براي ابراز عقيده 

 سپتامبر معترضان مصري با 9 قطع ارتباط با اسرائيل بود به نحوي كه در ،خارجي
هاي فلزي بخشي از ديوار حفاظتي سفارت اسرائيل را خراب كردند و  پتك و ميله

 معترضين . طبقه شدند21هاي واقع در طبقات اوليه اين ساختمان  وارد يكي از اتاق
 را براي مدت زمان كوتاهي به اشغال قاهره در سفارت اسرائيلمصري بخش هايي از 

خي از اسناد و ر در هنگام اشغال چند طبقه از برج سفارت اسرائيل ب وخود درآوردند
سفير .  اسرائيل را پايين كشيدندپرچم سفارت را از پنجره به بيرون ريختند و كمدار

هاي   ديپلمات و كردكاسرائيل در قاهره در اعتراض به اين حوادث مصر را تر
هاي خود با استفاده از يك فروند هواپيماي اسرائيلي  اسرائيلي نيز به همراه خانواده

ين ترتيب مردم مصر موضع د ب. كردندك تر آويواختصاصي قاهره را به مقصد تل
از سوي ديگر بيش از . به حاكمان آينده مصر گوشزد كردندرا  اسرائيل قبالخود در 
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بنابراين به نظر مي رسد .  رخ دادده انفجار در خطوط لوله انتقال گاز به اسرائيل 
  .دتغيير دهال تحوالت فلسطين دولت آينده مصر بايد موضع خود را تا حدودي در قب

  
  :سه حكومت در كمتر از يك سال -

  
كه از عدم ثبات در مصر  تشكيل شده  ژانويه تا كنون سه دولت در مصر25از انقالب 

 رياست هبدولت ، دومين "احمد شفقق"نخستين دولت به رياست . حكايت دارد
حكومت اين تزلزل  . بود"رياست الجنزوري" هسوم بدولت  و "دكتر عصام شرف"

 مهم  و معترضين رد شدندلتوب و از سوي مصها كه از سوي شوراي نظامي من
 پست ،عمده عدم پذيرش اين افراددليل . ترين جريان سياسي طي يك سال اخير بود

ين انتساب كافي بود تا مخالفت ا . بود مباركي در زمانهاي كليدي و مناصب حكومت
 در واقع مردم خواهان از بين رفتن تمام مظاهر . با اين افراد صورت بگيردهاي جدي

ند و نوعي پااليش و تسويه در نظام سياسي مصر را انتظار بودحكومت مبارك 
 توجه به اين خواست مردم به انتخاب نخست دون اما ظاهرا شوراي نظامي ب،ندداشت

كه در كوتاه مدت (عد اقتصادي ين عامل و شرايط نامساا . ورزيدميمبادرت وزيران 
 موجب برانگيختن موج جديدي از اعتراضات عليه شوراي نظامي ) نيستحلقابل 

  .شد
  

  :گرايان به اسالم ملت مصرنتايج انتخابات و اقبال  -

  
 متعهد شد "طنطاوي" شوراي عالي نظامي به رهبري پس از سرنگوني مبارك

انتخابات نخستين گام در جهت اين . رگزار كند ب2011واخر سال انتخابات را در ا
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طبق تصميم شوراي . استقرار دموكراسي و آزادي در اين كشور محسوب مي شد
 استان 9در سه مرحله و در هر مرحله در انتخابات نظامي انتخابات پارلماني قرار شد 

كه حتي در قاهره جريان طنطاوي طبق قرار قبلي و عليرغم ناآرامي هايي . برگزار شود
در سال انتخابات قرار است دور سوم ( دكرداشت انتخابات را در دو مرحله برگزار 

   ..)استان ها برگزار شودساير  در 2012
  

 براي  بسياريهاي  افراد و گروهدر فضاي آزاد ناشي از فقدان ديكتاتوري مبارك
 حزب با يكديگر 50بات قرار است بيش از در اين انتخا. دندكرانتخابات ثبت نام 

.  در حال تغيير است امئهاي سياسي دا رقابت كنند، اگرچه تعداد اين احزاب و تشكل
كار و  بخشي از اين احزاب از انقالبيون و متعلق به آنها و بخشي جزو احزاب كهنه

زب منحل حاكم  و تعدادي نيز از بازماندگان رژيم سابق از جمله حقديمي مصر
ز شوراي نظامي وجم ه وآغاز شدنيز از همين نقطه نگراني انقالبيون . اند تشكيل شده

يان مبه بازماندگان رژيم مبارك براي حضور در انتخابات موجي از خشم در 
 در فضاي  حكومت ديكتاتوري مباركسال هادر طول  .خته استمعترضين بر انگي

اما اينك با اجازه فعاليت نداشت، ديگري ي سياسسياسي مصر هيچ گروه و جريان 
ناشي نگراني دوم . ندكن در انتخابات شركت مجوز گرفته اندفروپاشي ديكتاتوري آنها 

 دولت هاي قطربود، زيرا از دخالت دولت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در انتخابات 
 و دولت هاي اروپايي و امريكا با تالش براي  سعودي با تزريق منابع ماليو عربستان

  .پردازندب به ايفاي نقش  در تالش بودند در اين راستاجهت دهي به افكار عمومي
  

انتخابات دور اول مصادف با آغاز اعتراضات به شوراي نظامي و شروع خشونت ها 
نتخابات ا قاهره بودند اما ر مردم خواهان تعويق انتخابات به ويژه د. بودلتعليه م
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اخوان " كه بازوي سياسي "حزب عدالت و آزادي" برگزار شد و امهطبق برن
حزب " پس از آن .دست آورده  درصد آرا را ب40  محسوب مي شود"المسلمين

 ،درصد 20حمايت مالي مي شود كامال   عربستانجانب از  كه شامل سلفي ها"النور
 درصد 5 "حزب وفد" درصد، 6  "وسط"حزب  درصد، 15 "حزب الكتلة المصرية"
  .  درصد آرا را از آن خود كردند3 "گروه الثورة مستمرة"و 
  

 در  هانگراني از قدرت گرفتن سلفيو دور دوم انتخابات حاوي نكات تازه اي بود 
سوم تنزل رده به  سلفي ها در دور دوم انتخابات  جايگاه.مردم نمود بيشتري داشت

ها   درصد مجموع كرسي62 با كسب "حزب عدالت و آزادي"ه در اين مرحل. يافت
از  درصد 9  كسب با"حزب سلفي نور" درصد و 12 با "جناح مستقل" ،در صدر

گونه كه انتظار مي رفت  همان .هاي دوم و سوم قرار گرفتند ها در رتبه مجموع كرسي
حاوي نكات اقبال مردم به سوي اسالم گرايان بود و از اين جهت نتايج انتخابات 

 و "تركيب نمايندگان پارلمان مصر"عجيبي نبود اما دو مسئله قابل توجه و بررسي 
  .  است" در اين انتخاباتگرايان داليل پيروزي اسالم"
  

اما نكته .  با حضور پر رنگ اسالم گرايان همراه خواهد بودتركيب پارلمان آتي مصر
از يك جنس نيستند و تفاسير مختلفي از اسالم همگي گرايان مهم اين است كه اسالم 

 درون جامعه مصر در آينده هاي اسالم گرا  ين گروهب بنابراين تقابل اصلي .دارند
حكومت براي ( و از اين جهت چند تجربه پيش روي جامعه مصر صورت مي گيرد

عه مصر مقبوليت عام مي رسد تفاسير افراطي در جامنبه نظر البته  . داردقرار  )اسالمي
 رويكرد عام و ، اما طرفداران خود را خواهد داشتاين تفسير اگرچه ،داشت باشد

در اين زمينه عوامل متعددي اثرگذار لبته ا.  خواهد بود"اسالم متعادل"  در مصرمقبول
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اسالم در جامعه احكام  اما تقابل نگاه حداقلي و حداكثري پياده كردن ،خواهد بود
 وضعيت را ، نيروهاي درگيرواهد يافت و گذشت زمان و قدرتمصر ادامه خ

  .دكرمشخص خواهد 
   : به عوامل گوناگون بستگي داردپيروزي اسالم گرايان در مصر

  
  
ند و اجازه ه ا تحت فشار بودهمواره در دوران حكومت مباركنيروهاي اسالمي  -

عليرغم خواست و نظر مبارك . داشته اند نا رمناصب حكومتيهيچ يك از حضور در 
پس از سقوط . حكومت سكوالر در كشوري اسالمي ايجاد كرده بود يك لت مصرم

از بين رفتن فشارها اقبال به سمت احزاب حذف ديكتاتور و  با مي شد تصور مبارك
روهاي  ني؛ مقطع جديد به شدنيز چنينهاي اسالمي بيشتر شود و در عمل  و گروه

 .را عرضه كنندهاي خود   ديدگاهمكان داداسالم گرا ا

 احساس قرابت زياد با گروهبا  هستند كه مصرو معتقد  مسلمان لتعامل مدومين  -
 ديگر  موردكه اين احساس در  آنها را از خود مي دانند در حاليي،هاي اسالم

 . ليبرال و سكوالر وجود نداردنيروهاي فعال در مصر از جمله ملي گرايان و نيروهاي

 از است كه در ذهن مردم مصر) Ideal Type(  تصوير آرمانيسومعامل  -
اسالم به عنوان راه به  و وجود داردحكومت اسالمي يا حكومت براساس شريعت 

در شرايط رو ملت  اين ، از  به اوضاع بهبود ببخشددكه مي توانمي نگرند حلي 
 .هاي اسالمي اقبال بيشتري دارند موجود به گروه

 ترسيم يك الگوي مناسب براي ادراه درنقش عوامل بيروني و كشورهاي منطقه  -
در اين زمينه مشخصا چند كشور تالش دارند شيوه . نيز حائز اهميت استكشور 

 معرفي كنند كه بيشترين حكمراني خود را به عنوان الگوي بهينه حكومت براي مصر
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د خود را در انتخابات پارلماني و به شكل قوي تر در انتخابات رياست جمهوري نمو
 .نشان خواهد داد

  
  :اقتصاديحوزه  -2

  
 عالوه بر ترين داليل شروع اعتراضات عليه حكومت حسني مبارك  مهمزيكي ا

ن  مشكل اصلي در اين حوزه را مي توا.استبداد و ديكتاتوري وي عنصر اقتصادي بود
  :  را رقم زددر دو عامل جستجو كرد كه عوامل اقتصادي اعتراضات اخير در مصر

  
  .اغلب مشاغل در مصرناچيز درآمد  -1

 .  مواد غذاييگراني -2

  
 معيشتي سبب خودسوزي يك مصري در مقابل پارلمان و متعاقب آن وخيموضعيت 

 كانال سوئز، درآمد دولت مصرترين منابع  مهم. استمرار اعتراضات گرديد
 سال اخير كاهش جدي  درگردشگري، سرمايه گذاري خارجي و مخابرات بود كه

 نرخ ، چنان كه  پس از وقوع جنبش در مصر وخيم تر شده شرايط اقتصادي.يافت
ميليارد دالر در  36ذخاير خارجي مصر از  .رسيده است درصد 12  بهبيكاري و تورم

بخشي از اين پول  .ميليارد دالر در ماه گذشته ميالدي رسيد 22 به  گذشتهلپايان سا
 شد كه در معرض تهديد افت ارزش قرار )مصرواحد پول (صرف پشتيباني از پوند 

 تاكنون كه 70از سوي ديگر حداقل دستمزد متناسب با قوانين مصر از دهه . شتدا
ضرر درآمد گردشگري از فوريه تا  . پوند بود، افزايش نيافته است36حداقل دستمزد 

   .بود ميليارد دالر 1.5آوريل بالغ بر 
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ي ترين آنها ركود اقتصاد روست كه مهمه ب دولت جديد با چالش هاي متعددي رو
 و تحصن ها و همچنين توقف روند اتاعتصاب  اثر وقفه در توليد به دليل تعدددر

گر كاهش درآمد ملي، به عبارت دي. سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي است
 كه بود روي اقتصاد مصرفراترين مباحث  افزايش تورم و گسترش فقر و بيكاري مهم

 در تالش براي .دشبه افرايش كسري بودجه و كاهش ذخاير ارزي خارجي منجر 
 نخست "الجنزوري" ) دالرد ميليار22.2( ميليارد پوندي بودجه مصر 134حل كسري 

از طريق )  ميليارد دالر3.3( ميليارد پوند 20م كرد دولت در حدود  اعال مصروزير
برنامه جديد صرفه جويي اقتصادي تأمين خواهد كرد و تالش هاي جدي براي يافتن 

بر  برخي از اقتصاددانان .منابع جديد درآمد بودجه انجام مي دهد تا تورم كاهش يابد
صادي در حال تضعيف مصر وجود باورند كه گزينه هاي اندكي براي احياي اقتاين 

  .دارد و مدتي طول خواهد كشيد تا شهروندان مصري اثرات آنها را احساس كنند

 
 

 در سال مي گويد استاد اقتصاد سياسي دانشگاه آمريكايي قاهره "سامر سليمان"دكتر 
هاي گذشته اقتصاد مصر به روند سرمايه گذاري هاي مستقيم وابسته بود كه از 

  . اوضاعي سياسي آسيب ديده استتغييرات در
 

  
تا  مردم پس از اين خيزش و واقعيت آنچه دولت اتتفاوت انتظارانتظار مي رود 

درك اين موضوع كه .  در آينده بسيار برجسته تر شودكنون در عمل بدان دست يافته
 كانون انقالب - از ميدان التحرير نيانجاميده،اميد به دمكراسي به بهبود سطح زندگي 

  . به شمار مي رودترين چالش آينده  ها مهم نشين  تا محالت طبقه متوسط و زاغه-
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  :امنيتي – نظاميحوزه  -3

  
 كه جمال عبد 1952از .  ناميد را بايد سال افول و صعود نظاميان در مصر2011سال 

ا الناصر با يك كودتاي بدون خونريزي ملك فاروق را بركنار نمود و نظام جمهوري ر
. ر بودنداموس أدر مصر ايجاد كرد همواره نظاميان به عنوان رئيس جمهور در ر

بلند پايه  هر سه از افسران "حسني مبارك" و "انور سادات"، "جمال عبد الناصر"
از اين جهت بركناري . نظامي مصر بودند كه رياست جمهوري را در اختيار گرفتند

ك نظامي از صحنه سياست بود اما پايان نقش نظاميان حسني مبارك كنار گذاشتن ي
 كنار گذاشتن نظاميان از صحنه را نبايديعني جنبش مردمي مصر  .در مصر نبود

 چرا كه كرد، تلقي و تفسير به صحنهسياسي و ورود نيروهاي سياسي و سياستمداران 
 مردم گيري هاي خود نقش عمده اي در روند جنبش  هم نظاميان با موضعاين بار

 اداره "طنطاوي"مصر ايفا نمودند و با سرنگوني مبارك شوراي نظامي به رهبري 
  . عهده گرفتركشور را ب

  
دند و در كر ايفا  مصري در صحنه سياسمشخصينظاميان نقش بسيار  2011در سال 

اگرچه طنطاوي در ابتدا . ندبسيار دارجهت گيري ها و استمرار جنبش مردمي اهميت 
 اما اينك در پايان ، در اسرع وقت قدرت را به مردان سياست تحويل خواهد داد:تگف

ين مردم و ب مجددسال خيابان هاي مصر به ويژه قاهره صحنه درگيري و تنش 
 خواهان كنار رفتن نظاميان از قدرت و تشكيل حكومت لت م.نظاميان است

از سوي ديگر دستگاه . ستنددموكراتيك پس از برگزاري دو دور انتخابات پارلماني ه
 بخشي از . تلقي مي شودامنيتي مصر به عنوان يكي از عوامل مهم سقوط مبارك

تحول در عرصه سياسي مصر را بايد به نا كارآمدي و ضعف دستگاه امنيتي مصر 
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 به مبارك ناددستشرايط و مشاوره هاي از نسبت داد چرا كه با عدم درك صحيح 
در حقيقت دستگاه امنيتي مصر . و مجبور به كناره گيري از قدرت شداسرانجام 

اگرچه سيستم امنيتي مصر طي . ندكنتوانست ناآرامي هاي سال گذشته را مديريت 
چندين مورد جاسوسان غربي و به ويژه اسرائيلي را شناسايي در درگيري هاي داخلي 

 و سوهاي غربي از يك جهت اهميت مصر براي كشورموضوع از  اين .درو دستگير ك
  .اسرائيل از سوي ديگر قابل توجه است

 جنبش مردمي  جريان تنها به جهت گيري و اعالم مواضع درنقش نظاميان در مصر
 در انتهاي سال محدود نمي لتمصر در ابتداي سال و اينك ايستادگي در مقابل م

در اي قش مهم و عمده ن است كه نظاميان هميشه نايمسئله حائز اهميت . شود
 .صحنه سياسي مصر ايفا كرده اند و به راحتي مايل به كنار رفتن از اين حوزه نيستند

از سوي ديگر در . باشيممصر آينده  انتظار حضور پر رنگ نظاميان در بايد دربنابراين 
اين سال نظاميان توجه خود را معطوف به عرصه داخلي مصر كردند و مسئله خاصي 

 كه در اگرچه  مانور نظامي مشترك با تركيه. قرارداد هاي نظامي نداشتنددر عرصه 
 است كه مي تواندد حائز نكات مهم و قابل توجهي شآخرين روزهاي سال برگزار 

  . نگران كنده شدتاسرائيل را ب
  

  :2011 در سال مصر  نظامي– سياسي، اقتصادي، امنيتي روز شمار وقايع

  :اهم وقايع سياسي -1

  

  :2011ژانويه 

 1(.  شدانفجار بمب در شهر اسكندريه موجب راهپيمايي مسيحيان قبطي مصر -
  )ژانويه
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.  درمقابل سفارت اين كشور تجمع كردندمردم قاهره در حمايت از مردم تونس -
  ) ژانويه15(
 در اعتراض به " خليفهعبده عبدالمنعم حماده جعفر" نام هيك جوان مصري ب -

اش در مقابل ساختمان  بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسئوالن به شكوائيه
  ) ژانويه17(. اين كشور دست به خودسوزي زد) مردم(مجلس شعب 

تظاهرات عظيم در قاهره و و  ناميده شد "روز خشم"اين روز در ادامه اعتراضات  -
  ) ژانويه25(. ت صورت گرفشهرهاي عمده مصر

 الجزيره. بيني شده بود  پيش شهرهاي مصرهمه در نماز جمعهراهپيمايي پس از  -
 22 و اسكندريه نفر در 23، سوئز نفر در 27را در اين روز هاي تأييد شده  تعداد كشته

در اين روز معترضان .  نفر نيز مجروح شدند1000بيش از . الم كرد اعقاهرهنفر در 
 28(.  حزب حاكم مصر در قاهره را به آتش كشيدند"حزب دمكراتيك ملي"مقر 

  )ژانويه
  

  :2011فوريه 

  ) فوريه1(.  در قالب سخنراني اولين واكنش مبارك ودعوت به تظاهرات ميليوني -
و فعاليت دو   نطق جديدي را ايراد كردي مبارك حسن2011 فوريه 2 در روز -

مبارك در اين سخنراني به مردم وعده . درآوردمجلس اين كشور را به حالت تعليق 
هاي رياست جمهوري را  كند و دوره  اصالحات اساسي ايجاد ميداد در قوانين مصر

  )وريه ف2 (.كند هايي با زمان مشخص بدل مي به دوره
  ) فوريه6 (. ناميده شد"روز شهدا"فوريه در گرامي داشت شهداي حوادث اخير  6 -
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از مقام رياست كومت ح سال 30 پس از  اعالم كرد حسني مبارك"عمر سليمان" -
موجي از نشاط و .  استاكنون، قدرت در دست ارتش مصر جمهوري استعفا داد و هم

  ) فوريه11 (.شادي سراسر مصر را فرا گرفت
  

  :2011مارس 

  و از سمت خود استعفا كردوزير دولت موقت مصر   نخست"احمد شفيق" -
 وزير حمل و نقل سابق را به عنوان "عصام شرف"شوراي عالي نيروهاي مسلح 

  ) مارس3(. وزير مصر برگزيد نخست
.  حمايت كردندقانون اساسيدهندگان مصري از اصالحات در  درصد از راي 77 -

ل به جمهوري از شش سا كاهش دوره رياست. 1: ترين اين تغييرات عبارتند از مهم
جمهور به انتخاب يك  ملزم كردن رئيس. 2. چهار سال و محدود كردن آن به دو دوره

اعمال شرايط جديد براي نامزدهاي . 3.  روز پس از انتخابات30معاون طي 
 سال باشد و همسر 40 كه حداقل سن آنها بايد جمهوري از جمله اين رياست

 "تيك مليحزب دمكرا"  يعنيدو گروه سياسي اصلي مصر. غيرمصري نداشته باشند
 21(.  از اين اصالحات حمايت كردند"المسلمين اخوان" و حسني مباركوابسته به 

  )مارس
 

  

  :2011سپتامبر 

معترضين مصري با حمله به سفارت اسرائيل خشم خود را نسبت به ادامه روابط با  -
  ) سپتامبر9(. اين رژيم اعالم كردند
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 :2011اكتبر 

درگيري بين ساكنان قاهره و گروهي از مسيجيان كه در حال راهپيمايي در بروز  -
 ) اكتبر18(.  زخمي برجاي گذاشت29روز پنجشنبه دست كم در بودند  پايتخت مصر

روز جمعه در اعتراض به سند مبناي قانون اساسي كه  مصر ده ها هزار نفر از مردم -
 درخواست همچنينرات منحصر به فردي خواهد داشت و بر اساس آن ارتش اختيا

براي تعيين جدول زمان بندي شده انتقال قدرت به غير نظاميان در ميدان التحرير 
  ) اكتبر19(. قاهره دست به تظاهرات زدند

روز دوشنبه خبر استعفاي خود را تائيد و  مصر  وزير فرهنگ"عماد ابوغازي" -
م را به علت خشونت هاي شوراي عالي نظامي عليه معترضان اعالم كرد اين تصمي

نيز استعفاي خود را به شوراي نظامي  مصر دولت. ميدان التحرير اتخاذ كرده است
 ) اكتبر22(. حاكم بر اين كشور تقديم كرده است

 ككه به سقوط رژيم مبار مصر خطر پايمال شدن دستاوردهاي انقالب مردم -
 "محمد حسين طنطاوي". مصري را بار ديگر به خيابان ها كشانيد انجاميد انقالبيون

رييس شوراي نظاميان ديدارهاي مخفيانه زيادي با مقام هاي امنيتي آمريكايي داشته 
  ) اكتبر23(. است

زنده از قاهره اعالم كرد خبري  برنامه  يك در24خبرنگار شبكه تلويزيوني فرانس  -
بيشترين بخت را براي پيروزي در انتخابات پارلماني  مصر مسلمينحزب اخوان ال
  ) اكتبر29(. اين كشور دارد

  

  :2011نوامبر 

 به كشورهاي همسايه وزير خارجه مصر "محمد كامل عمرو"سفر دوره اي  -
  )نوامبر 13( .الجزاير، مغرب و موريتاني



�?
 .�� �/ ���� ■ 3�2 

___________________ 

 

 يكي از نامزدهاي انتخابات آتي و عرب دبيركل پيشين اتحاديه "عمرو موسي" -
 با:  تصريح كرد"تاگس انسايگر"گو با روزنامه سوييسي ترياست جمهوري در گف

  )نوامبر 14( .مموافق گفتگو با جمهوري اسالمي ايران
مزدي اعضاي نظام  با نا- عالي ترين دادگاه اين كشور - مصر دادگاه عالي اداري -

  )نوامبر 14 (.سابق اين كشور براي انتخابات پارلماني موافقت كرد
 دبيركل حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان "محمد سعدي الكتاتني" -

روز چهارشنبه با صدور بيانيه اي با محكوم كردن اظهارات رييس  المسلمين مصر
 آن تهديد به حمله به نوار غزه كرده بود نسبت ستاد ارتش اشغالگر صهيونيستي كه در

  ) نوامبر16. (به عواقب جنگ افروزي رژيم صهيونيستي هشدار داد
روز جمعه در اعتراض به سند مبناي قانون مجددا  مصر ده ها هزار نفر از مردم -

اساسي كه بر اساس آن ارتش اختيارات منحصر به فردي خواهد داشت و نيز 
ت براي تعيين جدول زمان بندي شده انتقال قدرت به غير نظاميان در ميدان درخواس

  ) نوامبر18 (.التحرير قاهره دست به تظاهرات زدند
 از آوريل قبلبرگزاري انتخابات رياست جمهوري خواستار مصري هاي معترض  -

آنها اعالم كردند با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در پايان سال .   شدند2012
 هزار 50تظاهركنندگان كه شمار آنان حدود  . مخالف هستند2013 و يا در سال 2012

را در خصوص  مصر  خيابان هاي قاهره حاكمان نظاميحضور درتن گزارش شده  با 
مصر با  نيروهاي امنيتي. انتقال قدرت به غيرنظاميان منتخب تحت فشار قرار دادند

ره به تحصن تظاهر كنندگان دراين ميدان پايان دادند حمله به ميدان التحرير قاه
 ) نوامبر19(. مصررا برچيدند وچادرهاي نصب شده توسط مجروحان انقالب
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كه براي كناره گيري نطاميان حاكم از  مصر درگيري ميان پليس ضدشورش و مردم -
 كشته كي دندقدرت و روي كار آمدن غير نظاميان در ميدان التحرير تحصن كرده بو

  ) نوامبر20(.  زخمي بر جاي گذاشت600و 
شمار قربانيان درگيري تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي در  مصر وزارت بهداشت -

خبرگزاري انگليسي .  كشته و صدها مجروح اعالم كرد20ميدان التحرير قاهره را 
 هاي سه روز  يان درگيريان آمريكا اعالم كردند در جر.ان.رويترز و شبكه خبري سي

 ) نوامبر21( . نفر زخمي شدند1700 نفر كشته و 33مصر  اخير در

  : اهم وقايع اقتصادي. 2

  

  :2011فوريه 

 تاكيد كرد اقتصاد اين كشور براي اشتغال زايي و وزير دارايي مصر "سمير ردوان" -
  )ه فوري13 (.كاهش نرخ بيكاري به بسته محرك مالي نياز دارد

  

  :2011نوامبر 

 از زمان آغاز .درصد كاهش يافته است 40 امسال حدود  مصرذخاير ارزي خارجي -
ماه سوم  3درصد در 12درصد در سال گذشته به حدود  9انقالب ميزان بيكاري از 

هزينه استقراض دولت باال رفته و بانك مركزي .  استجاري ميالدي رسيده  سال
.  سال گذشته نرخ بهره را افزايش دهد3 طيبار    براي نخستينهاخيرا مجبور شد

دالر در روز  2ميليون نفري مصر نزديك يا زير خط فقر  80حدود نيمي از جمعيت 
  ) نوامبر11(. كنند كه بانك جهاني تعيين كرده است زندگي مي
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در  مصر  رييس سنديكاي روزنامه نگاران و كارشناس اقتصادي"لوليممدوح ا" -
چشم انداز وسيعي :  مركز مطالعات راهبردي اين كشور در قاهره گفتدرسميناري 

  ) نوامبر17(.  وجود داردو ايران مصر براي گسترش همكاري هاي تجاري
 مواجه مصر  كاهش پس از چند ماه از شروع انقالببا بيشترين ميزان مصر بورس -

و زخمي شدن صدها نفر  مصر  نفر در درگيري هاي ديروز2با كشته شدن  .شد
  ) نوامبر20( .دوباره روند نزولي را در پيش گرفت مصر شاخص بورس

و درگيري هاي بين نيروهاي امنيتي و  مصر در پي بروز ناآرامي هاي اخير در -
 درصد كاهش مواجه شده 2ضان، شاخص سهام بازار بورس قاهره با بيش از معتر
 2.4خبرگزاري اسوشيتدپرس، در پي اين حوادث بازار سهام قاهره با كاهش . است

 ) نوامبر20 (.درصد ارزش خود مواجه شد

در پي انقالب چند ماه گذشته با افت سنگيني رو به رو  مصر بورس اوراق بهادار -
 پس از بركنار شدن .د و براي چند هفته فعاليت خود را به حالت تعليق در آوردش

  ) نوامبر25( .ه بود جان تازه اي گرفتبورس از مسند قدرت كمبار
 4.2 اقتصاد اين كشور تا هاز ژانويه سال جاري باعث شد مصر ناآرامي هاي در -

 در حالي كه بهبود شرايط . داشته باشد سال افولبتداي ماه ا4درصد در 
در چهار ماه دوم و سوم به دليل ناآرامي هاي اخير بار ديگر با كاهش  مصر اقتصادي

ميزان مسافران هتل ها اواسط اكتبر كه بهترين زمان آن است تا  .ه استرو شده ب رو
ي هتل سال گذشته تقريبا تمامدر كه در زمان مشابه   درحاليه، درصد كاهش يافت15

  ) نوامبر29( .ه استها درقاهره پر از مسافر و گردشگر بود
 افت شاخص هاي بازار بورس قاهره روز 24به گزارش شبكه تلويزيوني فرانس  -

 نوامبر به حدي رسيد كه گردانندگان اين بازار فعاليت آن را به حالت تعليق در 29
 4.2 اقتصاد اين كشور هاري باعث شد از ژانويه سال جناآرامي ها در مصر. آوردند
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در حالي كه بهبود شرايط اقتصادي مصر .  ماه اول سال افت داشته باشد4درصد در 
. در چهار ماه دوم و سوم به دليل ناآرامي هاي اخير بار ديگر با كاهش رو به رو شد

  ) نوامبر30(
  

  :2011دسامبر 

وضعيت :  كنفرانس خبري اعالم كردك در ي نخست وزير مصر"يكمال الجنزور" -
 وضعيت بد اقتصادي .كرديم تر از آن است كه فكر مي بسيار وخيم اقتصادي مصر

طي پنج سال گذشته . استهاي اشتباه چند سال اخير در مصر  دليل سياست مصر به
اكنون به  هم كسري بودجه مصر. ستدولت به شدت افزايش يافته ا هاي داخلي بدهي
 20رسد و دولت قصد دارد اين كسري را تا حدود  پوند مصري مي ميليارد 134

 )دسامبر12( .ميليارد پوند مصر كاهش دهد

 

  
  :امنيتي -  اهم وقايع نظامي-3

  

  :2011ژانويه 

  ) ژانويه26. (چند پاسگاه پليس در آغازين روز درگيري ها به آتش كشيده شد -
 صبح روز بعد اعالم 6تا  18 ساعت  ازمنع آمد و شد و حكومت نظامي در مصر -

 با نيروهاي نظامي دگير ،عليرغم حكومت نظامي مردم به خيابان ها آمدهشد، اما 
 نيروهاي نظامي دنهك افسر نظامي به مردم ريزش در بياز اين روز با پيوستن . شدند

  ) ژانويه29(.  مردم آغاز شدسودبه 
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 :2011فوريه 

 در بيانيه رسمي كه در تلويزيون دولتي اين كشور منتشر شد ارتش مصرسخنگوي  -
بنا بر اين گزارش ارتش مصر اعالم كرد . بر حق قانوني ملت مصر تاكيد كرد

هاي اين كشور عليه دولت  هفته پيش در خيابانهاي مردم مصر را كه از يك  خواسته
ارتش مصر در پيامي خطاب به مردم مصر اعالم . داند كنند قانوني مي تظاهرات مي

داند و به استفاده از زور عليه  هاي مردم بزرگ مصر را قانوني مي كرد ارتش خواسته
ي سخنگوي ارتش مصر در اين پيام كه از سو. مردم مصر مبادرت نخواهد كرد

خبرگزاري رسمي مصر و تلويزيون دولتي اين كشور منتشر شد بر آزادي بيان  "منــا"
تلويزيون دولتي مصر . آميز و تضمين شده براي همه تاكيد كرد به شكل مسالمت

است عليه تظاهر كنندگان به زور متوسل  همچنين اعالم كرد ارتش اطمينان داده
گران نيروي نظامي ارتش مصر را  تحليلبر اين گزارش بسياري از  بنا. نخواهد شد

هاي مردم مصر براي كنار رفتن از   در مقابل خواستهآخرين سنگر مقاومت مبارك
تاكنون هيچ برخوردي بين نيروهاي ارتش . دانند حكومت و سركوبي اين جنبش مي

ر در مصر و معترضان به وجود نيامده و مردم با آغوش باز از نيروهاي ارتش مص
  ) فوريه1. (اند ها استقبال كرده خيابان

 صحنه برخورد و درگيري موافقان و  شهرهاي مصر،به دليل عدم مداخله ارتش -
  )فوريه 2(.  شده استمخالفان حكومت مبارك

مامورين امنيتي و پليس تقريبا كنترل شهرهاي سوئز و المنصوره را از دست داده  -
  )فوريه 4(. اند
است در صورت بازگشت كشور به آرامش   اي اعالم كرد آماده ارتش در بيانيه -

ارتش همچنين در بيانيه ديگري اعالم كرد تضمين . وضعيت اضطراري را لغو كند
 )  فوريه11 (.دشوكند كه انتخابات آزاد و عادالنه برگزار  مي



30� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

تخابات مجلس و  ان ماه ديگر كه6اعالم كرد تا ) موقت دولت (دولت نظامي  -
 ي مصرنظامكابينه .  مي شود بر سر قدرت خواهند ماندبرگزاررياست جمهوري 

  ) فوريه13. (مجلس را منحل اعالم كرد
  

  :2011ژوئن 

 "جوزف دمو" و "إيدي موشه"، "طارق عبد الرزاق" براي دادستاني مصر -
  ) ژوئن25 (.جاسوسان صهيونيستي حكم حبس ابد صادر كرد

  

  :2011سپتامبر 

شادي " فردي به نام نيروهاي امنيتي مصر: اعالم كردپايگاه خبري اليوم السابع  -
 ساله را دستگير كردند كه با خود تصاويري از مناطق نظامي و 24 "صالح مسلم

افسران و سربازان مسلح مصري به همراه داشت و متهم به جاسوسي براي اسرائيل 
  ) سپتامبر13(. است

  

  :2011نوامبر 

عليه مقررات نظامي شوراي عالي نظامي در اين كشور  مصر هزاران تن از مردم -
  ) نوامبر18(. تظاهرات كردند

روز دوشنبه اعالم كرد دو تبعه آلماني و اتريشي كه چندي  مصر دستگاه قضايي -
ن كشور كرده بودند هنوز در بازداشت به ايپيش اقدام به واردات غيرقانوني سالح به 

  ) نوامبر21(. سر مي برند
مصري اعالم كرد مقامات فرودگاه بين المللي قاهره امروز سه   منبع امنيتيكي -

شنبه يك تبعه آمريكايي را پس از بازداشت به اتهام تحريك تظاهر كنندگان در ميدان 
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زديكي ميدان از اين كشور اخراج التحرير وفيلمبرداري از نيروهاي امنيتي حاضر در ن
  ) نوامبر22(. كردند

 روز چهارشنبه كشته شدن  سازمان ملل كميسر عالي حقوق بشر"ناوي پيالي" -
را محكوم كرد و خواستار  مصر معترضان به دست نيروهاي امنيتي و نظامي در

  ) نوامبر23(. ل خشونت در اين كشور شدتحقيقي مستقل در مورد اعما
 معروف شد، " ژانويه25انقالب "كه به  مصر  ماه پس از سقوط حسني مبارك در9 -

را در آستانه  مصر اعتراض هاي مردمي گسترده به عملكرد شوراي نظامي حاكم
 "انقالب در انقالب" آن را تحولي كه برخي  ؛تحول بزرگ ديگري قرار داده است

  ) نوامبر24 (.ندنكتعبير مي 
روز پنجشنبه از كشتار تظاهر كنندگان  مصر شوراي عالي نيروهاي مسلح حاكم بر -

گذشته كه درمخالفت با حاكميت نظاميان دراين   روز6 در جريان اعتراض هاي مداوم
  ) نوامبر24(. كشور عذرخواهي كرد

ت ميليوني موسوم به نجات وطن مصري به منظور مشاركت در تظاهرا دهها هزار -
نيروهاي انقالبي مخالفت خود را با و در ميدان التحرير در مركز قاهره حضور يافتند 

  ) نوامبر25(.  به عنوان نخست وزير اعالم كردند"كمال الجنزوري"تعيين 
  را"كمال الجنزوري"رسما  مصر شبكه تلويزيوني العربيه اعالم كرد شوراي نظامي -

 كبراساس نتايج ي. با اختيارات كامل به عنوان نخست وزير اين كشور تعيين كرد
 25(. ين شهروندان اين كشور كاهش يافته استب مصر نظرسنجي محبوبيت ارتش

 )نوامبر

سه دانشجوي آمريكايي را كه در جريان اعتراض هاي اخير : ي گويد ممصر دولت -
  ) نوامبر26(. ه است اخراج كرد اهره دستگير شده بودنداين كشور در ميدان التحرير ق



30� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

مسئوالن فرودگاه قاهره شب گذشته يك شهروند : گزارش داد خبرگزاري آلمان -
هاي وقايع اخير  استراليا را كه در تالش براي قاچاق تجهيزات جاسوسي و فيلم

 ) نوامبر30 (. سعودي بازداشت كردندميدان التحرير بود پيش از سفر به عربستان

 و تركيه با هدف سايت شبكه فلسطين اليوم اعالم كرد نيروي دريايي مصر -
 در يگسترش روابط نظامي و تبادل تجربيات نظامي بين دو كشور مانور دريايي بزرگ

  ) دسامبر15 (.ي تركيه آغاز كردند هاي منطقه آب
  

  :منابع خبري
   سانروزنامه خرا -

   فارسيخبرگزار -

   مهريخبرگزار -

  خبرگزاري ايرنا -

  خبرگزاري ايسنا -

  ك تابنايسايت خبر -

  سايت اسالم تايمز -

  سايت انجمن علمي ايران -

   ايراني اقتصاديسايت خبرگزار -

 ةسايت الشرف -

   آريايخبرگزار -

  للي مطالعات صلحسايت مركز بين الم -

   تحليلي پارسينهيپايگاه خبر -

   آنالينيسايت همشهر -

  روزنامه شرق -

   ايرانيسايت ديپلماسي -

  الجزيره -



�?
 .�� �/ ���� ■ 300 

___________________ 

 

  24فرانس  -

  ليومفلسطين ا -

  االهرام -

  خبرگزاري آلمان -

  خبرگزاري مشرق -

  جهان نيوز -

  العربيه -
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 امنيتي  و اقتصادي سياسي، بررسي تحليلي رويدادهاي

 2011 در سال تونس

 

  معصومه طالبي

  

  :مقدمه

 

 پس از حدود يك ماه ناآرامي و اعتراضات  دولت تونس2011ل در تاريخ ژانويه سا
در حالي كه . مردمي به اوضاع معيشتي، سياسي و حكومتي در اين كشور سقوط كرد

 اما تظاهرات در اعتراض به ، سال گذشته كشوري بسيار آرام بود15تونس در طول 
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 هفته قبل از اين رويداد، 3 بيش از  غذايي در اين كشور از بيكاري و قيمت باالي مواد
دسامبر در اين  17 نخستين تظاهرات گسترده در .از منطقه سيدي بوزيد شروع شد

التحصيل دانشگاه در اعتراض به اقدام پليس در  منطقه زماني برگزار شد كه يك فارغ
خودسوزي كرد، تا  ها و سبزيجاتش به دليل نداشتن مجوز فروش اقدام به ضبط ميوه

اي رسيد كه حتي  يي كه بحران سياسي در اين كشور واقع در شمال آفريقا به نقطهجا
ها و دمكراسي هم بدون اقدامات عملي   آزادي رسانه كوتاه آمدن حكومت و وعده
  .نتوانست معترضان را آرام كند

 
 
 

  
 در اختيار داشت براي  سال قدرت را در تونس23 كه بيش از "العابدين بن علي زين"

هاي  آرام كردن اوضاع در اين كشور در سخنراني خود قول داد  به فكر حل نگراني
هاي اخير و معضل بيكاري  برابري بهاي غذا طي هفته 4معترضان از جمله افزايش 

 هفته 4 ژانويه پس از 15 بامداد شنبه اوهايي كارساز نشد و   اما چنين وعده.باشد
 سعودي د و تظاهرات خياباني به همراه همسر خود به عربستاناعتراض شدي

 ساله او همراه با ديكتاتوري منتج از 23 با فرار بن علي از تونس حكومت .گريخت
 را وارد دوران آن سرنگون شد و جامعه تونس و منطقه شمال آفريقا و خاورميانه

تحليل هاي سياسي، اقتصادي و تالش مي كند  اين تحقيق .جديدي از تحوالت نمود
بررسي كند كه را  داده در يك سال گذشته در تونس خامنيتي را به همراه وقايع ر

 شامل پس از سقوط دولت بن علي و استقرار سيستم سياسي انتقالي را ي زمانبرهه
  .دشومي 

  



�	<7 .�� �/ ���� ■ 313 

___________________ 

 

 :تحليل و دورنماي وقايع سياسي :الف

 

جمهور اين   به عنوان رئيسالعابدين بن علي در تونس وه ظهور زيننگاهي كوتاه به نح
كشور، تاثير مشروعيت سياسي در دوام و سقوط حكومت اقتدارگراي او را بيشتر 

 مردم تونس با خبر 1987روز هفتم نوامبر برمبناي اطالعات تاريخي . كند نمايان مي
اي پخش كرد كه براساس آن  يانيهراديو تونس ب. اي مواجه شدند غيرمترقبه

العابدين بن علي نخست وزير ديروز خود را رئيس جمهور و فرمانده كل قوا  زين
وي .  ساله مطلقه حبيب بورقيبه خاتمه داد31معرفي كرد و بدين وسيله به حكومت 

علت كودتاي بدون خونريزي خود را عدم توانايي حبيب بورقيبه در انجام وظايف 
بدين . خواندقانون اساسي جانشين او راساس ي اعالم كرد و خود را برياست جمهور

ترتيب بن علي با راي مستقيم مردم انتخاب نشد هرچند وعده انجام اصالحات 
  . داد و اقدامات چندي نيز در اين مسير انجام شدرا  اقتصادي -سياسي 

 

 هاو توافق با آنهاي سياسي  ايجاد فضاي باز سياسي براي مطبوعات، مذاكره با گروه
، هويت سياسي و حركت به سوي دموكراسي و هاي جامعه تونس درباره اولويت

اي بود  العمر بودن رياست جمهوري از جمله اقدامات اوليه حذف ماده مربوط به مادام
 تا زمان 1987 نوامبر 7بدين ترتيب تونس مقطعي كوتاه از . كه توسط او انجام شد

به عنوان دوران را  1989تخابات پارلماني و رياست جمهوري در آوريل برگزاري ان
با برگزاري اين انتخابات حزب حاكم با تقلب در . هاي سياسي گذراند تجلي آزادي

هاي پارلماني را از آن خود كرد كه اين مساله ياس و  انتخابات تمامي كرسي
  وي افزايش يافتفشارهاي سياس. هاي سياسي را در پي داشت سرخوردگي گروه
هاي اسالمي براي فعاليت سياسي رد شد و طرفدارن آنها شكنجه  درخواست گروه

  .شدند
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 به همراه بيماري و ناتواني حبيب تراكم مشكالت اقتصادي و اجتماعي در تونس
العابدين بن علي   زين1980 دهه پايانيهاي  العمر در سال بورقيبه رئيس جمهور مادام

بن علي با اقدام به اصالحات سياسي، .  قانون اساسي جانشين او نمودراساسرا ب
از . شت نمودن كشور برداكدمكراتيجهت هاي مهمي در  اقتصادي و فرهنگي گام

العمر بودن رياست جمهوري، آزادي تشكل احزاب  جمله اين اقدامات حذف مادام
ر جهت كاهش فقر و مهار مخالف، تاكيد بر هويت عربي اسالمي، اقدامات اقتصادي د

  .بيكاري بود
 است كه در منطقه آفريقاي شمالي با مردمي مسلمان كشوري در حال توسعه تونس

 و در زمان حكومت حبيب بورقيبه 1956 از سال در دوران پس از استقالل از فرانسه
 شمالي تغييرات بسياري را ساير كشورهاي آفريقايبه العابدين بن علي نسبت  و زين

حزبي به تماميت خواهي اين دو  كچندين دهه نظام ت. به خود ديده است
هايي دارد كه آن را از ساير  اما تونس ويژگي. جمهور بر تونس سايه افكنده بود رئيس

  . نمايد كشورهاي شمال آفريقا متمايز مي
 

 كشورهاي عربي نيروهاي نظامي  جمهوري است كه برخالف بسياري ازيك تونس
تونس نخستين كشور در كرانه جنوبي مديترانه بود . در صحنه قدرت حضور ندارند

. دمنعقد كن يك قرارداد تجارت آزاد 1995 در سال كه توانست با اتحاديه اروپا
 امامود، ن هرچند اين قرارداد از بسياري جهات تنها منافع اتحاديه اروپا را تامين مي

 با منابعي محدود امتيازي بزرگ كنفس وجود چنين قراردادي براي كشوري كوچ
بسياري عملكرد بن علي در ساليان گذشته در تونس را مثبت . دشمحسوب مي 

 شاهد شكوفايي اقتصادي بود و  تونس در روزگار بن علياند چرا كه دهكرارزيابي 
لي چندين بار اين كشور را از لحاظ رقابت اقتصادي و المل هاي مستقل بين سازمان

در اين مدت نسخه اقتصادي تونس نظر . ميانگين رشد در مرتبه نخست نشاندند



�	<7 .�� �/ ���� ■ 31� 

___________________ 

 

 كوشيد اين نسخه را د و در پي آن غربر خود جلب ك بسياري از شركاي غربي را به
ترتيب نظامي  ند و بدينكگرايي در كشورهاي منطقه تجويز  براي مقابله با موج اسالم

  .دنمايسياسي متكي بر اقتصاد را به اين كشورها معرفي 
 

 اقتصادي جوامع، توجه و ارج -رغم اهميت مباحث مربوط به اوضاع سياسي يعل
ها در طول تاريخ  هاي اجتماعي از اصول پايداري حكومت نهادن به هنجارها و ارزش

يدادهاي مربوط به يك سال گذشته در توجه در رو يكي از مسائل قابل . بوده است
 با اين وجود نه تنها دولت بن علي در تونس .بود جامعه تونس ، اسالمي بودنتونس

طرفدار مظاهر ديني نبود بلكه به مرور زمان دين در اين كشور دولتي شده بود به 
 نظر رفتند در فهرست افراد مشكوك و تحت كه افرادي كه به مساجد مي طوري
اي منفي در  در واقع رفتن به مسجد به عنوان نمره. گرفتند هاي امنيتي قرار مي سازمان

اي مبتني بر فرهنگ خود  كه هر جامعه  با توجه به اين.شد پرونده امنيتي مردم ثبت مي
دهد؛ فرهنگ اسالمي مردم تونس همراه با ساير  عليه ديكتاتوري واكنش نشان مي

 پس .صادي با اعتراضات جمعي اين مساله را به اثبات رسانيدفاكتورهاي سياسي و اقت
 سياسي جامعه از ديكتاتوري او - از تونس غير از رهايي اقتصادي از فرار بن علي

براي نخستين بار مردم اين كشور توانستند بدون ترس و نگراني به مساجد بروند و 
انحالل اقتدار گرايي حكومتي در  ضمن منسوخ نمودن دين دولتي حكومت بن علي
 مشروعيت سياسي اين حكومت ،مسائل فرهنگي و ارزشي را به جهانيان اعالم نموده

  .را از بين ببرند
 

شود؛ بدين  هاي فلسفي يا  كاركردي واقع مي ها بر بنيان مشروعيت سياسي حكومت
  تونسالعابدين بن علي در ترتيب با توجه به نحوه روي كار آمدن حكومت زين

 ك چرا كه او ي،توان نشاني از مشروعيت سياسي فلسفي براي حكومت او يافت نمي
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با اين وجود بن علي با . عليه رئيس جمهور وقت بر سر كار آمده بود شبه با كودتا
 تا حدودي مشروعيت كاركردي  خود حكومتييهاي ابتدا ي در سالياصالحات جز

او بعدها با باز گذاشتن درهاي اقتصاد تونس بر . رددست آوه براي حكومت خود ب
بهبود نيز گذاران خارجي و گسترش توريسم وضعيت اقتصادي را  روي سرمايه

 .  دوام نياوردان اما اين وضعيت اقتصادي چند،ديبخش

  
هاي  هاي اخير سقوط درآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات كه فعاليت در سال

 بودند، به همراه بيكاري جوانان و مهاجرت غيرقانوني ونسنمادين توفيق اقتصادي ت
تغيير شرايط اقتصادي .  نشانگر اوضاع نامناسب اقتصادي در تونس بود به اروپاهاآن

با ادامه . هاي مادي مردم را برآورده سازد مانع از آن شد كه رژيم حاكم بتواند خواسته
ر جامعه مردم خودكامگي و اقتدارگرايي حكومت را تاب نابساماني اقتصادي د

بدين ترتيب حكومت بن علي كه فاقد مشروعيت وجودي بود با از دست . نياوردند
ترين جرقه از هم ك دادن مشروعيت كاركردي خود نتوانست سرپا بايستد و با كوچ

  .فروپاشيد
 

 و شورش ها در  به دنبال مرگ بوعزيزي، تظاهرات خشونت آميز2011در ژانويه 
 برعليه نرخ باالي بيكاري، فساد، تورم و فقدان آزادي هاي سياسي انجام تونس
 بود كه توانست در چند هفته به استعفاي زين به حديشدت اين مخالفت ها . گرفت

 تونس در واقع انقالب.  ساله او بيانجامد23 از قدرت و سقوط رژيم العابدين بن علي
اقدام مردم تونس تابوي . نشات گرفته از خيزش جامعه مدني در اين كشور بود

 را از بين برد و مسير را براي بسياري از تحركات سياسي بسيار قديمي در خاورميانه
  . در كشورهاي ديگر گشود
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 تونس خواهد توانست  برخي معتقدند. آغازگر تحول سياسي در منطقه بودتونس
هرچند .  باشدموردي امتحاني براي آينده دموكراسي در كشورهاي خاورميانه

چگونگي تاثير طوالني مدت تونس بر تحوالت آينده جهان عرب يقينا به پيشرفت 
انتخابات (اگر در جريان انتخابات آتي . هاي آتي اين كشور بستگي خواهد داشت

تونس رژيمي بر سر كار آيد كه بتواند دموكراسي داخلي ) ت جمهوريمجلس و رياس
را در اين كشور پايدار حفظ كند مي تواند سرمشقي براي دموكراسي خواهان جهان 

سناريوي ديگر معتقد است از طريق دموكراسي انگيزه اسالم خواهان باال . عرب باشد
نبش اسالمي در جهان عرب رفته و مي توانند از ابزارهاي دموكراسي براي خيزش ج

هرچند بايد توجه داشت كه تفاوت هاي . دست آوردن قدرت استفاده كننده و يا ب
نسبتا كشوري براي مثال تونس . بسياري بين كشورهاي جهان عرب وجود دارد
 اين ،ندهستكرده كشورهاي غربي  كوچك است اما بسياري از جمعيت آن تحصيل

  .  متمايز مي كندزياد جمعيت با يا الجزاير  مصرمساله تونس را از كشورهايي چون
 

هر .  جنبشي مردمي بود كه احزاب مخالف در آن نقش پررنگي نداشتندجنبش تونس
گيري اعتراضات مردمي نسبت به اين  چند برخي از اين احزاب پس از شكل

ها به خيل  اب در خياياني از رهبران اين احزرخاعتراضات واكنش نشان دادند و ب
گرفته در تونس براي سرنگوني  به طور كلي در اعتراضات مردمي شكل. مردم پيوستند

هاي  يافته و منسجمي از طرف احزاب و گروه حكومت بن علي هيچ اقدام سازمان
با اين وجود اتفاقات سريع و غيرمنتظره تونس . مختلف در تونس شكل نگرفت

د آينده اين كشور و آينده منطقه پيش رو مي آورد كه از سواالت بسياري را در مور
 :جمله آنها عبارتند از
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 خواهد توانست در ميان مدت به  ثبات سياسي دست يابد يا اعتراضات آيا تونس -
 و ناامني ها همچنان به عنوان اصلي ترين تهديدات باقي خواهند ماند؟ 

 تاثيرگذار خواهند  رژيم سابق همچنان بر تحوالت تونس و عناصر بن عليآيا -
 بود؟

 چه دورنمايي براي اصالح واقعي كشور تحت لواي دولت موقت وجود دارد؟  -

 چه پتانسيلي براي انتخابات آزاد و عادالنه وجود دارد؟  -

 نقش ارتش در هدايت توسعه سياسي چيست؟ -

 دستور سياسي آن چه خواهد بود؟  و آينده دولت در تونس -

هاي سياسي چپ كه سابقا   اسالم گرايان و گروهمثلهايي  نقش و ماهيت گروه -
 ممنوع الفعاليت بودند چگونه خواهد بود؟ 

  به وجود خواهد آمد؟آيا جامعه مدني و مطبوعات آزاد و مستقل در تونس -

  برخوردا خواهند شد؟ ه در تونسها و افراد از اعتبار جمعي برجست كدام گروه -

هاي افراطي   گروهبه بر سر كار آمدن منجر آيا تجربه تلخ ديكتاتوري در تونس -
 ؟خواهد شد

 بر سرمايه گذاري خارجي و رشد اقتصادي تونس و منطقه چه ناآرامي هاي تونس -
 تاثير بالقوه اي دارد؟

 هايي گرفته اند؟   از تحوالت اين كشور چه درستونسكشورهاي همسايه  -

 تاثير بلند مدت اين تحوالت در منطقه چه خواهد بود؟ -

 

 از اهميت بااليي برخوردار بود، هرچند هنوز تا رسيدن به آزادي و انقالب تونس
مي ه سياسي در مورد آيند. استملت تونس روي فرادموكراسي راه پر پيچ و خمي 

 تونسي ها آزادي و دموكراسي را كشف كرده اند و به خيزش عليه انقالب توان گفت
 و  اندتونس امروز به بلوغ سياسي، فكري و فرهنگي رسيدهملت . نمي انديشندخود 
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دموكراسي به  البته. نديابي به دمكراسي و رهايي از ديكتاتوري را يافته ا راه دست
 توسعهنيز تحقق و  حتي دموكراسي حزبي براي ،داردصبر و تحمل عمومي نياز 

 .براي دموكراسي بايد بهاي بااليي پرداخت. استصبر و تحمل و  گذر زمان نيازمند
دموكراسي مصالحه، درنگ، بن بست و بيش از همه تصميمات مسالمت آميز را مي 

 .طلبد

  
 در وارتقاء اجتماعي بود  نتيجه خواست نسل جوان اين كشور براي تونسانقالب 

وجود آورنده ديدگاهي بود كه ه انقالب تونس ب. نهايت به سقوط دولت انجاميد
 مشق كه از پايين به باال تحول آفريدند و سرقرار دادسردسته انقالبيوني را تونس 

در برخي شدند كه خصوص جوامع عربي و به كشورهاي عربي ساير انقالب ها در 
اكثر كشورهاي عربي با رژيم هاي ديكتاتوري اداره مي . ند اتركمشبا همديگر مسائل 

 آزادي بيان وجود ندارد، فساد حكومتي ؛ بدين معنا كهشوند و فاقد مشروعيت اند
 موجب ئلاين مسامجموعه  ، رشوه و رانت خواري بيداد مي كند وبسيار زياد است

بيعي است كه تحوالت ط. شده مردم اين كشورها از اين وضعيت بسيار ناراضي باشند
  .  است تاثيرگذارهاكشورديگر يك كشور بر 

 

 با جمعيتي اين كشور كوچك. دربا ساير كشورهاي منطقه دا  تفاوت هاييتونس
 ميليون نفر در شمال آفريقا و جنوب درياي مديترانه و در غرب10 بيش از ياندك

ين ب ، در محدوده شمالي طبيعي  علت سرسبزي  بهوو شرق الجزاير واقع شده  ليبي
انقالب در اين كشور سبز توسط  . معروف است"زــتونس سب"كشورهاي عربي به 

جواناني شكل گرفت كه با انگيزه هايي چون آزادي و اعمال غيرخشونت آميز 
چهره ديگري از بود، عليه فساد و بيكاري كه اين انقالب . برانگيخته شده بودند

مساله مهم تر اين كه اين . دا به جهانيان نشان د21ناسيوناليسم عربي را در قرن 
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كشورهاي عربي را ديگر حوادث تنها محدود به داخل تونس نشد و با سرعت زياد 
ن كانديدايي بودند كه بعد از  در جهان عرب اوليمردم مصردر اين راستا . فراگرفت

ه مردم تونس ب. وجود آورنده تونس توانستند تغيير  و تحوالتي را در كشور خود ب
 . ناميده مي شود"بهار عربي"وجود آورنده موجي بودن كه هم اكنون 

  
 در جهان  الهام بخش تغييرات دموكراتيكفعاالن عرب اميد داشتند حوادث تونس

مبادا كه  است اما هم اكنون نگراني جدي اين. باشداقتدارگرا  رژيم هاي داراي عربِ
 تجربه مردم عدمبا توجه به . انقالب مردمي تونس توسط سياستمداران دزديده شود

پيشين،   درصد از ساختار حكومت70شود  بيني مي پيش تونس در سياست و حكومت
 حل اختالفات موفق بهتونسي ها هنوز   كهچرا. يرندبگزمام امور كشور را برعهده 

به  ديگرنگراني بزرگ . نشده انددر مورد اولويت هاي اصالحي خود ديدگاهي 
  .ه استهاي آنها غيرقانوني بود كه تاكنون فعاليتاست هايي  جنبشقدرت رسيدن 

  
  :تحليل و دورنماي وقايع اقتصادي: ب

 

هاي  ها و تمدن ين امپراطوريبدر بارها  سه هزار ساله خود  با تاريخ بيش ازتونس
ها، اعراب مسلمان و  كارتاژها، روميمهم ترين آنها   كهمختلف دست به دست گشته

  آثار ارزشمندي برجاي مانده كهه ها از اين دور يكاز هر. اند هاي عثماني بوده كتر
 جهانگردان  كه عمدتاشده براي اين كشور يهاي اخير محل درآمد سرشار در سال
خود  سال رياست جمهوري 31قبل از آن بورقيبه در مدت .  منشأ آن بوده انداروپايي

با اين باور كه اين تغييرات شرط الزم براي پيوستن به كشورهاي توسعه يافته 
.  ايجاد كرد شود تغييرات جدي و عميقي در جامعه و فرهنگ تونس محسوب مي

 اسالمي بنيان - اصل گسست از سنت عربي مبنايتجدد بر  ديدگاه بورقيبه اساسبر
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اسالمي را مورد انتقاد شديد  -ي ، سنت عرباو ضمن ستايش غرب. بودنهاده شده 
  اصالح موقعيت زنان ابزار بسيار موثري جهت دستبر اين باور بود كه  وداد قرار مي

  .گرايي است يابي به حذف نمادهاي سنت
 

 را از اين كشور دستاوردهاي اقتصادي بسياري داشت كه  در دوران بن عليتونس
 ضمن پيشرفت در اقتصاد به تونس. دكرساير كشورهاي منطقه متمايز مي 

بن علي در دوران . دست يافتدستاوردهايي در بهداشت، آموزش و حقوق زنان 
كرده را  دي مرفه و با مردمي تحصيلكرد كشوري باثبات، تاح حكومت خود ادعا مي

ترين قوانين براي حقوق زنان در جهان عرب   خواهانه كند كه داراي آزادي اداره مي
هاي اقتصادي  با اين حال موفقيت). ساالري موضوع ديگري است   مردمالبته( است

در قبال نقض را المللي  هاي حقوقي بين علي نيز نتوانست صداي رساي سازمان بن
هاي گروهي و آزادي بيان   قلع و قمع اپوزيسيون و سانسور كامل رسانهق بشر،حقو

 نفر نخست دشمن آزادي 10 در فهرست 1998 علي در سال   بن وخاموش كند
 در حكومت بن علي مطبوعات قدرت محدودي .مطبوعات در جهان معرفي شد

هايي را  درآورد و معموال روزنامهدولت سعي داشت اينترنت را تحت كنترل . ندداشت
 . شدند هاي مخالفان را چاپ كنند توقيف مي كردند ديدگاه كه جرات مي

  
 تبديل مرگ محمد بوعزيزي به سمبلي براي مردم ناتوان، تحقير شده و مظلوم تونس

 ، اماهر چند تونسي ها از ظلم و ستم دستگاه حكومتي به خوبي آگاه بودند. شد
اني شدن شبكه هاي اجتماعي و دسترسي به كانال هاي اطالعاتي خارجي براي جه

. از اهميت بسياري برخوردار بوددهي حرفه اي مخالفان  افزايش سرعت و سازمان
  درصد اعالم نموده بود30 بانك مركزي آن را -  جوانان در تونس كه گستردهبيكاري

بسياري سويي از . تونس داشت نشان از عدم وجود چشم اندازهاي اقتصادي در -
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كه اعتراض به بيكاري و مشكالت  معتقدند آنچه در تونس روي داد بيش از آن
  . اقتصادي باشد، اعتراض به شيوه اداره كشور بود

 

 چنان ، آمدن ثروت و قدرت در دست خانواده حاكم و اطرافيانگردفساد اداري و 
جرقه براي بر باد دادن نظام حاكم اين كشور به ظاهر آرام را فراگرفته بود كه يك 

 پذيري حكومت بن علي در مديريت اقتصاد تونس عدم وجود مسئوليت. كافي بود
ليال و  بن عليخانواده . دشده بوهاي باالي حكومتي   فساد در ردهسبب افزايش

تجارت آزاد  بودند كه مانع ي انحصارات پرسودكمالاو همسر متنفذ طرابلسي 
در اين حكومت مساله فساد اطرافيان بن علي و جانشيني براي رياست . شد مي

 در عين . خط قرمزها بودگذر از  آنهاجمهوري از جمله مسائلي بود كه مطرح شدن
كه بر آثار و نتايج   آندون به بوددرهاي اقتصاد را به روي خارج گشودحكومت حال 

 در ه ويژهبكه مديريت   ر داخل نيز آثار مخرب سوءد. اين گشايش كنترل داشته باشند
 بنياد اقتصاد داشت،آور نمود  ها و فساد مالي سرسام گيري غيرشفاف بودن تصميم

  . مردم را به خشم آوردنموده،تونس را متزلزل 
 

   اقتصاد تونس به طور سنتي به كشاورزي، وسوادند  بي درصد مردم تونس30
ترين صادركننده روغن زيتون در  تونس بزرگ. ت نساجي متكي استتوريسم و صنع

  ركود، پس از پيروزي انقالبهمچون مصرنيز  با اين وجود تونس .جهان است
در بهره برداري از با شتاب زدگي ر مردم اكث زيرا ،دكررا تجربه شديدي اقتصادي 

يابي به استانداردهاي باالي   كه دست داشتنداز آن انتظارات فزاينده اي ،ثمره انقالب
در اين شرايط بسياري بر اين البته . جمله بودآن زندگي و شرايط اقتصادي بهتر از 

ترين بهايي است كه آنها  اعتقاد بودند كه سختي هاي اقتصادي و مالي در تونس كم
ر تالش  دتونس به داليل اقتصادي. يابي به آزادي و استقالل بپردازند براي دستبايد 
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را منافع حاصل از توريسم، كمك زي ،داشته باشد حلقه هاي اتصال قوي با غرب است
 هر چند ، سرمايه گذاران خارجي براي اين كشور حياتي استپولهاي بالعوض و 

منافع تونس   اما،هاي اسالم گرايان در تونس همخواني ندارد با ديدگاه اين مساله
  .اقتضا مي كندچنين 

 

امكان حضور فعال دولت در حال تحول بايد  به عنوان يك حكومت جديد تونس
 ساالنه دهها هزار شغل جديد به فراهم كند و حوزه رسمي اقتصادي جوانان را در

 سرمايه هاي  جذب، هدايت و تشويقاين مساله بدون سياست. بازار كار ارائه نمايد
ي معتقدند تجارت اين كشور با خليج فارس و برخ. دنمي شوخارجي و داخلي موفق 

به . بايد توجه داشت نيز سرمايه گذاري در غرببه  گسترش خواهد يافت اما چين
اعتراضات همچنان  و  پيامد نهايي اين انقالب هنوز قابل پيش بيني نيستهر حال

 سقوط ؛استبوده ساله آميز  موارهشرايط اقتصادي همدر چنين وضعيتي . ادامه دارد
هاي نمادين توفيق   فعاليتبه عنواندرآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات 

گذاران و افزايش ميزان بيكاري از مشكالتي  ، احتياط و ترس سرمايه اقتصادي تونس
در آينده نيز اقتصاد و جامعه تونس با . روسته ب  تونس با آن روناست كه هم اكنو
اما بايد توجه . رو خواهد بوده ب دي در ميان مدت و بلندمدت روچالش هاي متعد

 اين مساله اداره و ميليون نفر جمعيت دارد 11 تا 10حدود تنها داشت كه تونس 
 اقتصاد خود مي تواند بهترين مدل براي با مديريت تونس. كشور را تسهيل مي كند

 . باشدكشورهاي خاورميانه

 

 به وسيله افزايش نرخ بيكاري و قيمت برخي كاالها  سقوط دولت تونسجرقه اصلي
باال بودن نرخ بيكاري، گراني، كمبود مواد غذايي، فساد حكومت، انسداد . زده شد

سياسي و ناكارامدي هاي پياپي دولت مردم تونس را به ستوه آورد و اين امر به 
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اصلي بحران در اين كشور ناشي از ساختار  اما ريشه ،شورش هاي خياباني انجاميد
 و گشتمي ازساختار دولت اين كشور به دوران جنگ سرد ب. بودسياسي كهنه تونس 

 و رخ نداده بود هيچ گونه تحولي در اقتصاد اين كشور .مدنظر داشتاقتصاد دولتي را 
 بودمخصوص جذب توريسم كه به پايتخت و مناطق ساحلي صرفا دولت امكانات را 

و  جرقه واقعي سقوط دولت را بايد ناشي از ساختار كهنه بنابراين. بودختصاص داده ا
 فساد خانواده زين  و هر چند مردم فساد دستگاه دولتي،اين كشور دانستفرسوده 

اين موفق شد  ملت. ترين عامل حركت خود اعالم كردند   را مهمالعابدين بن علي
سال از سقوط حكومت   با حدود سپري شدن حدود يكاما ،عناصر را از بين ببرد

  .دست نيافته استهنوز به ثبات در سيستم سياسي و اقتصادي كشور سابق 
  
 :  امنيتي-تحليل و دورنماي وقايع نظامي  :ج

 

در تاريخ كوتاه دنياي عرب كه با ديكتاتوري درآميخته كودتاهاي بسياري تجربه شده 
با اين وجود در . اخته و با ديگري جانشين ساخته استكه مستبدان حاكم را براند

نبرده كاري از پيش چندان دليل قدرت زياد ديكتاتوري ها كودتاها ه دهه هاي اخير ب
دهي كودتاي نظامي را دشوار   سازمان، رسانه هاي جمعي و رشد سيستم امنيتي.اند
اما . دست گرفته ايستگاه راديويي نمي توان حكومت را بيك  تنها با تصرف وده كر

  .رژيم مستبد فروريختيك  براي اولين بار در نتيجه خيزش مردمي در تونس
 

 ماموران امنيتي براي شرايطي صورت گرفت كهدر   در تونسبن علي حكومت سقوط
. كردند ب ميهاي سياسي را سركو  فعاليتهاهاي آن در گروهبا نفوذ كنترل مخالفان 

 بودند كه مانع تجارت آزاد ي انحصارات پرسودكخانواده و همسر متنفذ بن علي مال
هايي كه   روزنامه.دولت بود تحت كنترل تاينترن  مطبوعات ضعيف و.شد مي
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 زنداني مي نگاران مستقل  و روزنامهمي كردند توقيفهاي مخالفان را چاپ  ديدگاه
 اتهام گزارش ناآرامي كارگري در منطقه معدني بهكه  "فهيم بوقدوس" مانند شدند

  . سال زندان محكوم شد4 به 2008 در سال "قفسا"
 

نقش و پيوستگي نيروهاي تا گران امكان داد   به تحليلسقوط غيرمنتظره بن علي
همكاري عناصري كه با بن علي  (بين نيروهاي امنيتي داخلي.  را بسنجندامنيتي تونس

ند و نسبتا غيرسياسي ردكه منابع دولتي كمتري دريافت مي ك(و ارتش ) مي كردند
 كنترل ز دست دادنرژيم تونس به خاطر ا. تمايز برجسته اي وجود داشت) بودند

 از فارغ التحصيل( جوان دست فروش تونسيوقتي . تظاهرات مردمي فروپاشيد
گسترش . آغاز شداتوري بن علي ديكت خود را به آتش كشيد، فروپاشي )دانشگاه

شبكه هاي رسانه اي و فراواني استفاده از اينترنت نقش مهمي در شكل گيري 
كاربر شمار ين كشورهاي آفريقايي تونس بيشترين ب .دكرايفا تونس تظاهرات مردمي 

در اين كشور داراي  و فيس بوك  استجوانتونس جمعيت . استاينترنتي را دار
 3.5 حدود 2009بر طبق آمار رسمي در اواخر سال . استر كاربتعداد بيشترين 

 درصد جمعيت اين كشور 34ميليون كاربر اينترنتي در تونس وجود داشت كه حدود 
  .شامل مي شدرا 
 

البته  ،ندرددهي ك  انقالب خود را سازمانبا اتحاد با همديگربا اين شرايط مردم 
بيشترين همكاري را با  اني از خطوط اينترنتي در پشتيبشركت هاي مخابرات تونس
تكنولوژي  رژيم سابق تونس به اين درك نرسيده بود كه. انقالب مردمي تونس داشتند

و روش  و مي تواند با راه هاي امنيتي و جاسوسي نمي ماند در انتظار دستور دستگاه
ون فيس تكنولوژي مدرن و سايت هاي اجتماعي چ. نفوذ كند هاي مختلف به هر جا

بوك و تويتر نقش بسيار زيادي در هماهنگي تظاهركنندگان و جمع آوري مخالفان در 
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ترين ابزار دريافت و به اشتراك  مهماينترنت  در انقالب تونس و مصر. تونس داشتند
سايت هاي اينترنتي مكاني براي آزادي بيان، اطالع رساني . گذاردن اطالعات بود

ردم به گوش جهانيان، ارتباط با مردم ساير كشورهاي جهان، اتحاد اخبار دولت و م
معترضان و پيوستگي آنان و در نهايت مكاني براي سازمان دادن به فعاليت هاي 

 ارتباطات را متولي اصلي انقالب مي توانوجود ناين با  .معترضان به شمار مي رفت
ا شجاعت در مقابل رژيم  كه بند بودلتي چرا كه متولي انقالب م،در تونس دانست

براي تسهيل انقالب خود نيز  و در اين مسير از رسانه هاي ارتباطي ند ايستادياستبداد
به عنوان تفريح استفاده تا آن تاريخ  فيس بوك كه انقالبيون تونس از. استفاده كردند

 اخبار كشور خود را به گوش جهانيان بيشتر،د اتحا ايبهره سياسي بربا  كردند،مي 
  .ساندندر
 
 

 برخالف ، خيزش عمومي توسط عناصر اسالميهاسناريوبراساس پيش بيني برخي از 
 در دولت بن علي.  اسالمي در جهان عرب هدايت مي شودةجنبش هاي تقويت شد

 چرا كه فرايندي از مدرنيزاسيون و توسعه اقتصادي سريع را  بوداين مورد استثنا
 مواجه با مشت آهنين جنبش محلي اسالمي و رهبران اسالمي رژيم. كرده بودتجربه 

  .ريختوشد و در نهايت فر
 
 

  ماه از وقوع اين انقالب به نظر مي رسد منافع تونس11با وجود گذشت حدود 
جديد ايجاب مي كند با كشورهاي غربي همكاري كند تا از ركود اقتصادي و 

مشاوره ها و همكاري .  جان سالم به در بردريسمخطرات بالقوه داخلي از جمله ترو
 همكاري و برقراري ارتباط يابدهاي بين المللي براي تونس ضروري است تا اطمينان 

هرچند دولت تونس دليل منطقي براي افزايش روابط با . مفيد است كشورها با ساير
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در گذشته . با تروريسم استمبارزه هم اياالت متحده و كشورهاي غربي دارد و آن 
 اياالت متحده روابط گسترده اي وحمالت تروريستي متعددي در تونس اتفاق افتاده 

اياالت متحده نيز از اين روابط و گسترش آن . با تونس باالخص در بخش نظامي دارد
  . مي كند تلقي ني عليه خود و آن را  تهديدكردهاستقبال 

 
 
 

در . را در پي داشتساير كشورهاي جهان عرب  تيي نارضا تونسحكومتسقوط 
 به مبارزه عليه رژيم هاي ، معترضان در حمايت از تغيير در تونسي عربيكشورها

 همسايگان آفريقاي شمالي و كشورهاي باتونس . حاكم در كشور خود پرداختند
وهاي نيروهاي نظامي در تونس جايگاه متفاوتي از نير. استمتفاوت جهان عرب 

 ارتش براي مثال با وجودي كه در مصر. نظامي در ساير كشورهاي عربي دارد
 ارتش به پايگاه همچنان در قدرت حضور دارد اما در تونس پس از خروج بن علي

  .هاي خود بازگشت
 
 
 

ضوح دارد اين آنچه و سال از تحوالت كالن در تونس اكنون با گذشت حدود يك
كمتر از آن راضي  اند و بهبه دست آورده  تونس آزادي و دموكراسي را لتماست كه 

جوان تونسي خود را به آتش كشيد و اين خودسوزي يك  سال آغازدر . نمي شوند
بدين  آتش آزادي خواهي و دموكراسي در منطقه شد و براي گسترشزمينه اي 

نها در سرنگوني ديكتاتور كشورشان براي هوشياري مردم تونس و موفقيت آترتيب 
  .خواهد بودها زبانزد جهانيان  سال
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  نظامي–سياسي، اقتصادي، امنيتي  روز شمار وقايع -

 :2011 در سال تونس     

 :اهم وقايع سياسي:  الف

  

بر  را بايد به حوادث رويداده در اواخر دسامشروع تحوالت يكسال اخير تونس -
 ميالدي مربوط دانست كه در آن محمد بوعزيزي، دستفروش ميوه كه فارغ 2010سال 

التحصيل دانشگاه بود و به دليل بيكاري مشغول دستفروشي در شهر سيدي بوزيد 
اين جوان كه مورد مقابله پليس قرار گرفته بود براي اعتراض اقدام به خودسوزي . بود

 شهر سيدي بوزيد و ساير شهر هاي تونس كم كرد و متعاقب آن اعتراضات مردمي در
 .كم شكل گرفت

 قبل از آن با مرگ بوعزيزي دستفروش ميوه كه چند روز 2011 ژانويه 4در تاريخ  -
 به خاطر مقابله با پليس اقدام به خودسوزي كرده بود تحوالت جديدي در تونس

ه خيابانها ريختند و عليه  نفر در شهر كوچك سيدي بوزيد ب5000بيش از . شروع شد
 . ديكتاتوري پليس و فساد دولت تونس تظاهرات كردند

جمهور ضمن منحل كردن   روز ديگري بود؛ رئيس در تاريخ تونس2011 ژانويه14 -
العاده در كشور اعالم  دولت و عزل شماري از مشاوران ارشد و ويژه خود حالت فوق

 ز هفته ها تظاهرات و برخورد زين العابدين بن علي اپس  2011 ژانويه 14در . كرد
اما .  سعودي گريخترئيس جمهور تونس از قدرت كناره گرفت و به كشور عربستان

اين حركت نيز مردم عصباني را آرام نكرد و آنها به چيزي كمتر از سقوط كامل دولت 
 .در تونس راضي نبودند

 ژانويه در پي يك ماه تظاهرات و اعتراض خياباني مردم 15 بامداد شنبه بن علي -
 وي را  را ترك كرد و در حالي كه چند كشور از جمله فرانسهسرانجام تونس
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ي  سعودي پناه برد تا بدين صورت دولت استبدادي و به عربستاناو . نپذيرفتند
 .سقوط كند

 رئيس جمهور موقت و نخست وزير سابق تونسمحمد الغنوشي  ژانويه 16 در  -
 . دهدرتيب ساختار حكومتي موقتي را تا برگزاري انتخابات تبود تا تالش  درسخت

، در حالي كه اوضاع سياسي در  در تونس2011 ژانويه 14 از وقوع انقالب در پس -
غنوشي نخست وزير سابق با ال ژانويه 17بي ثبات باقي مانده بود در اين كشور 

حدودي  حضور نمايندگاني از احزاب قانوني مخالف، اقدام به تشكيل دولت كرد و تا
رو شد كه ه ب  با اعتراض مخالفاني روااما بعد. در رسيدن به دموكراسي موفق بود

 بودند و نمي خواستند عناصر رژيم خواستار استعفاي نخست وزير سابق بن علي
در همان زمان نيروهاي سياسي نزديك به رژيم سابق و . سابق بر سر كار باشند

سرويس هاي امنيتي به منظور تغيير فرايند تحول كشور سعي كردند  دسترنج زحمات 
 .جمعي مردم را به انحراف بكشانند

فواد "ي را به تصويب رساند كه براساس آن  قانوندر اوايل فوريه مجلس تونس -
هر .  به طور قانوني فعاليت كندت به عنوان رئيس جمهور موقت اجازه مي ياف"مبازع

 فوريه رئيس 19ن در آعالوه بر .  منحل شدسپسچند پس از آن پارلمان معلق و 
 .دكرجمهور  موقت حكم قانوني براي عفو عمومي تمامي زندانيان سياسي صادر 

 در ديدار با نمايندگان احزاب سياسي كشورش نخست وزير تونسد الغنوشي محم -
اي  در جهت تالش براي تشكيل دولتي ائتالفي به گفتگو نشست در حالي كه رابطه

  .نزديك با رئيس جمهور فراري تونس داشت

يس جمهوري ئ ر"يزين العابدين بن عل" كه پس از فرار دولت وحدت ملي تونس -
نيروي   2 سعودي تشكيل شد در مقابل اين كشور و پناهنده شدن او به عربستان

 سو دولت وحدت ملي با ادامه تظاهرات مردم معترض كاز ي. متضاد قرار گرفت
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 و حضور مقامات و صاحب منصبان بودنداستعفاي دولت را خواهان مواجه شد كه 
دولت ،  از سوي ديگر همين بلندپايگان وندفتپذيرنمي  علي را در اين دولت رژيم بن

 و تضمين ثبات كشور تحت فشار قرار "استمرار نهاد دولت"وحدت ملي را به نام 
 كه خود سالها نخست "محمد الغنوشي"در دولت وحدت ملي تونس . دادندمي 

خانه هاي  ن نيز وزارت تن از وزيران دولت پيشي8يس دولت و ئ ر،وزير تونس بود
كشور را در دولت وحدت ملي در اختيار وزارت دفاع و وزارت چون همكليدي 
 . داشتند

غنوشي به دليل فشار مخالفان مجبور به استعفا شد و دولت انتقالي ال فوريه 27در  -
كه هيچ عضوي از دولت بن تشكيل شد در حالي  "بيجي گاد اسيبسي"جديد توسط 

 تنها  و ناميد"ها كابينه تكنوكرات"خود را كابينه و ا . را در كابينه خود نداشتعلي
 .هدفش حفظ آرامش و ثبات در دوران گذار بود

ه  بملت چندي بيش طول نكشيد و پس از آن شادي مردم پش از خروج بن علي -
 .تدريج درگير مسائل مربوط به اداره كشور شدند

فؤاد "جمهوري به صورت موقت به   اساسي تصدي پست رياستبا اجراي قانون -
 توسط در اختيار گرفتن اين پستدر حالي كه .  رياست پارلمان واگذار شد"المبزع

 . بر ابعاد اعتراضات بيفزايد نزديك بودبن علي نخست وزير "محمد الغنوشي"
جمهوري اين  يس پارلمان مسئوليت رياست، رئ قانون اساسي تونس57براساس ماده 

 اين وضعيت تا زمان برگزاري انتخابات .طور موقت برعهده گرفت  كشور را به
 .جمهوري ادامه خواهد يافت رياست

 را به عنوان تاريخ انتخابات مجلس 2011 ژوئيه 24 مارس دولت موقت 3در  -
تاريخ ، رهبر موقت اين كشور  تونس  ازپس از خروج بن علي. دكرموسسان اعالم 

 بيشتري براي رشد اركان دموكراسي در زماند تا عيين كرانتخابات را براي ماه ژوئيه ت
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 مارس دولت موقت از نقشه راه جديد خبر داد كه 3 در .وجود داشته باشدتونس 
ن قانون اين مجلس مسئول تدوي.  ژوئيه مجلس شوراي ملي بود24شامل انتخابات 

جنبش . شد مي شاملاساسي جديد بود كه انتخابات رياست جمهوري و پارلمان را 
.  مطرح بود سواالت متعدد، اما همچناناعتراضي اين حركت را مورد تشويق قرار داد

 فوريه مسئوليت دولت موقت را 9پارلمان كه توسط اعضاي سابق آن اداره مي شد در 
 .كه او پس از انتخابات ژوئيه از قدرت كنار رودانتظار مي رفت . به مبازع سپرد

دند پاسخگوي خواست عمومي به منظور  تحول كردولت هاي موقت تالش مي  -
 اعالم تحول نقشه راه كامال مورد .سيستم سياسي براساس همفكري جمعي باشند

 . به عنوان پيروزي جنبش اعتراضي تلقي شدواستقبال عمومي قرار گرفت 

 سعودي،  به اردن، عمان، بحرين، سوريه،عربستان و مصر تونسموج اعتراضات از -
با اين وجود اين جنبش ها در مواجه با دولت هاي هدف .  و ليبي نيز كشيده شديمن

 .دندكرخود مسيرهاي گوناگوني را طي 

 سال تبعيد به كشور خود 22 از پس هضت اسالمي تونس رهبر نراشد الغنوشي -
اي با مجله فرانسوي اكسپرس با اشاره به لزوم تغيير قانون  در مصاحبهو بازگشت 

اي دموكراتيك و تكثرگرا در تونس است،  دوره جديد كه دوره: اساسي تونس گفت
ق با توجه به نيازهاي طلبد، چرا كه قانون اساسي ساب قانون اساسي جديدي را مي

 .رژيم سابق و بر پايه انحصار يك حزب مستبد تنظيم شده است

 آوريل اعضاي كميسيون عالي اصالح سياسي دولت قانون انتخاباتي جديدي 12در  -
اين قانون .  باشد2011را پذيرفت كه انتظار مي رفت چارچوبي براي انتخابات ژوئيه 

راء را براي بانوان در آ درصد 50و  ه بودكردانتخابات را تنظيم از سيستم يك دور 
طبق اين قانون اعضاي دولت، دولتمردان منطقه اي، قضات و صاحب . نظر مي گرفت

 .منصبان محلي بدون استعفا از شغل خود نمي توانستند كانديدا شوند
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 : دولت موقت توانست چند كميته كاري را تشكيل دهد از جمله -1

  و سياسي مشاوره براي اصالحات قانوني -2

 كه طي موارديويژه ه  برسيدگي به خشونت هاي اخير حقوق بشر -3
  .رخ داده استاعتراضات ژانويه و دسامبر توسط نيروهاي امنيتي 

 .رسيدگي به فساد نخبگان حاكم سابق -4

رهبر انقالبي و ورود  ديرهنگام احزاب سياسي به جريان يك به دليل فقدان  -
. دكن در مورد اصالحات سياسي در انقالب مذاكره نمي تواند يوهانقالب، هيچ گر

 آنچه مورد .ي را برعهده دارند كه عقايد مشابهي ندارندافرادها نمايندگي  ثر گروهكا
  .اجماع همگاني است مشكالتي است كه نيازمند راه حل هاي اساسي است

از پيروزي پس  ماه 10حدود  2011 اكتبر در 23 انتخابات مجلس موسسان تونس -
 سعودي با انقالب تونس و سرنگوني رژيم ديكتاتوري بن علي و فرار او به عربستان

.  حوزه انتخابيه در داخل اين كشور برگزار شد27مشاركت گسترده مردم تونس در 
 "جمهوري دوم"ترين وظيفه مجلس موسسان تونس تدوين قانون اساسي جديد  مهم

سال و ترسيم نقشه سياسي آينده تونس است تا فرصت براي برگزاري  ر طول يكد
 "الموتمر" درصد، 41 با "ةالنهض". انتخابات مجلس و رياست جمهوري فراهم شود

درصد و  9.2  با"التكتل" درصد، 12با  "ة الشعبيةالعريض"درصد، 13.4 با
 . رسي ها را كسب كردند درصد به ترتيب بيشترين ك7.4با  "يالديمقراطي التقدم"

 1965 براي مجلس موسسان، اولين انتخابات پس از سال 2011 اكتبر 23انتخابات  -
ين دوره استبداد و بحدفاصلي  بود كه نتايج آن از قبل مشخص نبود و به عبارت ديگر

 و  ماه از فرار زين العابدين بن علي9حدود   پس از.دموكراسي محسوب مي شد
 در اين شرايط ووجود داشت  ناآرامي هايي در كشور ي شدن مرحله انتقالي هنوزسپر
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هاي راي   پاي صندوقمي بايستمجلس ملي موسسان   عضو217 براي انتخاب مردم
 . سسات دولتي بودؤبخشيدن به م اين انتخابات نوعي مشروعيت. مي رفتند

ا جايگزين قانون اعضاي مجلس موسسان قانون اساسي جديدي را وضع مي كنند ت
شود و پس از وضع قانون اساسي اين قانون به همه پرسي گذاشته خواهد  1959سال 

اين . انتخابات پارلماني و رياست جمهوري برگزار خواهد شد شد و متعاقب آن
كوچك  هاي به تشكل  اين سيستم.هاي ائتالفي برگزار مي شود انتخابات با فهرست

در اين . را براي سيطره يك حزب واحد مي بندد مي دهد و راه  حضورنيز فرصت
 از ". دادن شركت كردندي درصد واجدان شرايط را52"انتخابات سرنوشت ساز 

 تعلق "ة كرسي به حزب اسالمي النهض89 ، كرسي مجلسس موسسان217مجموع 
  .گرفت

در جريان حكومت دولت موقت همواره اين نگراني بزرگ وجود داشته و دارد كه  -
 .هاي آنها غيرقانوني خوانده شده بود به قدرت برسند ي كه تاكنون فعاليتهاي جنبش

 پس يك سال گذشته درگير بازسازي و اداره كشور در دوران  حدود در طيتونس -
هم اكنون نيز تا آزادي و دموكراسي كامل مسيري طوالني در . از انقالب بوده است

 .د را داردپيش است كه سختي ها و ماللت هاي خو

كشورهاي عربي در آستانه تحول عميقي به سر مي  به دنبال انقالب در تونس -
. ندشد خواهان مشاركت در جريان سياسي كشور خود ، مردم وارد صحنه شده.نددبر

 موجي بود كه "بهار عربي" چه ناميده شود، "بيداري اسالمي"اين موج كه آن را چه 
 . اي را در برگرفتتعاقب انقالب در تونس ساير كشورهاي عربي و بعضا خاورميانهم

 توانست عرصه را براي فعاالن جامعه مدني در اين كشور اتفاقات يك ساله تونس -
 .دده ش و شمال آفريقا گسترو ساير كشورهاي منطقه خاورميانه
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 از جمله  در سرزمين آنان سايه گسترد، تونسكشورهايي كه بهار عربيين بدر  -
 .كشورهايي بود كه با موفقيت توانست رژيم موجود را تغيير دهد

با فرازو نشيب در جريان است و هم اينك نيز  فرايند تحول دموكراتيك در تونس -
رداري از آزادي سياسي از اين مساله بسيار مغرور و دليل برخوه تونسي ها ب
 .خوشحال اند

 

 :اهم وقايع اقتصادي: ب

  

 درصد جمعيت آن را 98 به گونه اي كه ،دستي دارد  ساختار اجتماعي يكتونس -
كرده   درصد از مردم تونس تحصيل73نزديك به . مسلمانان عرب تشكيل مي دهند

كرده ها رنج  از نرخ باالي بيكاري باالخص در ميان تحصيل تونس با اين وجود ،اند
 .مي برد

كه بر آثار و   آندون درهاي اقتصاد را به روي خارج گشود بحكومت بن علي -
و مديريت  در داخل نيز آثار مخرب سوء. نتايج اين گشايش كنترل داشته باشد

 داشت و بدين ترتيب وضوحآور  ها و فساد مالي سرسام گيري غيرشفاف بودن تصميم
 . متزلزل و مردم را به خشم آوردبنياد اقتصاد تونس

شايد .  اختصاص داشت به خانواده بن عليبيشترين فساد اقتصادي در تونس -
 .دندنكربن علي حمايت به همين دليل از نخبگان اقتصادي نيز 

 همسرش و  ساير ،ي هاي مالي بن علييوال واقعي و دارابررسي هاي عمومي ام -
بر طبق اين گزارش اعضاي خانواده بن علي و . كردرا اعالم  اعضاي خانواده اش

 دارند و به نظر مي خود را تحت كنترل طرابلسي بيشتر شركت هاي بزرگ تونس
 ژانويه دولت موقت 26در . ندفرستاده اترين منابع را به خارج از مرزها  رسد مهم

 تونس حكم توقيف بين المللي بن علي، همسرش و بسياري از خويشاوندان نزديك
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 دهها نفر از 2011از ژانويه .  را كه از كشور گريخته بودند از پليس اينترپل گرفتآنها
ي از  براي مثال در ماه مارس يك،اعضاي اين خانواده در داخل كشور توقيف شده اند

برادران ليال طرابلسي براي عدم رعايت حقوق مشتريان در شغل لباس فروشي خود  
 . ميليون دالر جريمه محكوم شد32به دو ماه به زندان و 

با اين وجود ناپايداري .  مورد استقبال تمام تونسي ها قرار گرفتسقوط بن علي -
چالش هاي اصلي اين كشور محسوب سياسي، بحران اقتصادي و ناامني همچنان از 

 .مي شود

 در اين مدت با آسيب زدن به توريسم بين المللي  اقتصاد خود را نيز تونس -
 .ده استكرتخريب 

در .  را تشكيل مي دهدم يكي از شاخه هاي اصلي اقتصاد تونســت توريسصنع -
 درصد جمعيت اين كشور 4ند كه  هزار نفر مشغول به كار هست400اين بخش حدود 

آشوب هاي مردمي و تغيير حكومت تونس مسير اقتصاد ملي اين . ند ده ميرا تشكيل
 40 تا 2011م اين كشور طي ماه ژانويه ــكشور را تغيير داد و درآمد صنعت توريس

 .درصد افت داشته است

 بهسال گذشته سقوط درآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات  در طول يك -
گذاران و  ، احتياط و ترس سرمايه هاي نمادين توفيق اقتصادي تونس فعاليتعنوان 

افزايش ميزان بيكاري از پيامدهاي اقتصادي منفي انقالب تونس براي مردم اين كشور 
 .بود

اما .  شرايط سياسي آرام به نظر مي رسد اينك از چند ماه مبهم بودن اوضاعپس -
برخي معتقدند ممكن است . اقتصادي رو به  زوال گذاشته استشرايط اجتماعي و 

 يعني در ليبي و مهاجران شرايط نزاع در همسايگي تونس. انتخابات استثمار شود
   از ديگر شرايط سختي است كه تونس با آن مواجه استغيرقانوني تونس به اروپا
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 و اياالت متحده داشت و ، اتحاديه اروپااري زيادي با فرانسهروابط تجسالها  تونس -
رغم ويژگي هاي يعل. اين كشورها شريكان اصلي تجاري فرانسه محسوب مي شدند

تونس : است تونس ويژگي هاي متمايزي نيز دار، در منطقهمشترك اقتصادي -سياسي 
 گسترده است و داراي تونسكرده  ، طبقه متوسطه تحصيلقلمرو نسبتا كوچكي دارد

 گروه. زنان استو آزادي  اجتماعي - تاريخ شگفت انگيزي از آزادي هاي اقتصادي
ن اجازه فعاليت كنو ممنوع الفعاليت شده بودند اهاي اسالمي نيز كه توسط بن علي

 و رژيم بن علي، دولت آمريكا اقدامات رغم پيوستگي هاي مثبت آمريكايعل. دارند
انجام شده از طرف بن علي در مورد آزادي بيان و حقوق سياسي را مورد انتقاد قرار 

در مجموع  روابط تجار بين تونس و آمريكا نسبتا پايين است چرا كه تونس . مي داد
سال گذشته   يكطي روند اين. در تجارت مي ك و بيشتر با اروپابود يكشور كوچك

  .نيز به گونه ادامه داشته است
  

 :امنيتي - اهم وقايع نظامي: ج

  

، دستگاه امنيتي براي ساكت نمودن مردم به در آغاز انقالب گل ياس در تونس -
در .  در مضيقه قرار دادت را به شدهاسرعت از خشونت استفاده نمود و جنبش آن

آنها را با وعده اصالحات راضي نگه دارد و در نهايت اشت سعي دزمان  حالي كه هم
 .با سانسور اينترنت به صورت تدريجي از قدرت كناره گرفت و زندانيان آزاد شدند

، دولت تونس اقدام به امنيتي در ابتداي شكل گيري اعتراضات مردمي در تونس -
 جوانان تحصيل، اما  نمودكردن محيط اينترنت و مسدود نمودن برخي از سايت ها

 .كرده و با انگيزه تونسي موفق تر بودند
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 با  تونسلت م، اماهر چند نفوذ اينترنت در تمامي نقاط جهان گسترده نيست -
دهي   سازمان،برخورداري از اين امكان توانستند اهداف انقالبي خود را شكل داده

  .كنند
 فيلمبرداري نقش بسيار زيادي در انتقال موبايل هاي مجهز به دوربين عكاسي و -

اين تصاوير بر روي سايت . اخبار مربوط به شورش ها و تظاهرات مردمي داشتند
قرار . هاي اينترنتي قرار گرفت و مردم را نسبت به جنبش در حال ظهور آگاه تر نمود

گيري اين تصاوير در شبكه هاي بزرگ اجنماعي جهانيان را نيز در جريان تحرك 
 . را به تشويق اين جوانان پرشور واداشتها قرار داد و آنجتماعي مردم تونسا

وب و فيس بوك ي كه در يوتيي مطمئن بودند پيام ها و ويدئوهاانقالبيون تونس -
شبكه الجزيره نيز از طريق ماهواره اين . آپلود شده به دست جهانيان رسيده است

اين زنجيره ارتباطات .  شمار گسترده تري از بينندگان مي رساندويدئوها را به دست
ر گيد ترس براي دهه هاي متمادي سرلوحه جوامع بدونبه جوانان تونسي كمك كرد 

  . شوندعربكشورهاي 
 از هفته ها درگيري خشونت آميز بين نيروهاي امنيتي و معترضان، رهبران پس -

با هواپيما به  بن علي.  خواستند از كشور خارج شود از بن علينظامي تونس
بدين ترتيب تونس به اولين كشوري عربي مستبد تبديل . عربيستان سعودي گريخت

سقوط بن علي . در مواجه با ناآرامي هاي عمومي از بين رفتاستبداد در آن شد كه 
طقه برانگيخت و موجي از فعاليت هاي مردمي را در شماري از كشورهاي عربي من

  . مي خوانند"بهار عربي"براي تحوالت جديد و آنچه رسانه ها شد نقطه آغازي 
 به جاي حمايت از نيروهاي امنيتي به حمايت از  تونسكوچك اما حرفه ايارتش  -

 : گفت رئيس نيروهاي مسلح به بن علي"جئن ريچارد عمار". معترضان پرداخت
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 بايد اوارتش از دستورات او براي به توپ بستن معترضان اطاعت نخواهد كرد و 
  . فرار كند

 كشته و 300 پرداخت حدود 2011 براي انقالب خود در سال بهايي كه تونس -
 . زخمي بود700

  



 

 
  

  

  

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

    

  روند ها و خبرها: 2011 در سال ي ايران و محيط پيرامونآمريكا

  

  ورث غالميمطه

  

  : مقدمه

  
اياالت متحده به دليل جايگاهي كه در سلسله مراتب قدرت جهاني دارد داراي قلمرو              

يكـي از منـاطقي     . ق مختلف جهان است   طوسيعي از منافع در عرصه  جهاني و در منا         
ني دوم و به ويژه پس از فروپاشي شـوروي          پس از پايان جنگ جها    اياالت متحده   كه  

انـه و بـه     يمنطقـه خاورم  .  است انهي منطقه خاورم  ،آن را عرصه منافع خود تعريف كرد      
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ويژه خرده سيستم خلـيج فـارس بـه دليـل اهميتـي كـه بـه لحـاظ ژئواسـتراتژيكي،                     
 و  ور آمريكـا  ژئوپوليتيكي و ژئواكونومي دارد همواره در دكترين هـاي رؤسـاي جمهـ            

 البته اين جايگـاه پـس از        . ملي اين كشور جايگاه ويژه اي داشته است        سندهاي امنيت 
  منطقه 2011در سال .  سپتامبر پر رنگ تر شد  11فروپاشي شوروي پر رنگ و پس از        

 بـه گونـه     انه يكي از اساسي ترين مناطق مورد توجه اياالت متحده آمريكا بود           يخاورم
انه و تحوالت آن بـسيار      ياي كه شايد بتوان گفت توجه اياالت متحده به منطقه خاورم          

اين امـر بـه خـاطر وقـوع         . ه است بودبيشتر از ميزان توجه اين كشور به مناطق ديگر          
 ياد "بهار عربي" كه عموما از آن تحت عنوان   است 2011انه در سال    يتحوالت خاورم 

  . دمي شو
 

 :  كردتقسيم سه دسته به را مي توان 2011 در سال توجه امريكا به امور خاورميانه

  
 در  و مبارزه با تروريسم و عراق در افغانستانمباحث مرتبط با جنگ هاي آمريكا -1

  .پاكستان

 با تحوالت كشورهاي عربي و سياست هاي اياالت متحده در مباحث مرتبط -2
 .رابطه با آنها

 . موضوع ايران -3

 
 

 در داخـل و جنـبش برآمـده از آن تحـت عنـوان وال                ابتدا به بحران اقتصادي آمريكا    
 2011 سال   انهيبحران اقتصادي در داخل و تحوالت خاورم      . استريت پرداخته مي شود   

  .را به سالي متفاوت براي آمريكا تبديل كرد
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 :بحران اقتصادي در داخل و جنبش وال استريت 

 

 يك بحران مالي بود كـه نـاتواني دولـت در كنتـرل و               آغاز در   بحران اقتصادي آمريكا  
عد اجتماعي   بحران مالي آمريكا ب    ب شد سبمهار آن سبب تداوم آن شد و همين تداوم          

 از  گـروه بزرگـي    ظهور كند كه نشان از نارضايتي         آن جنبش وال استريت    دل از   يافته،
مردم آمريكا نسبت به بي عدالتي ها و شكاف هاي طبقاتي موجود در ايـاالت متحـده              

ز وضـعيت اقتـصادي مـردم را         روز به رو   2007بحران مالي آمريكا كه از سال       . اشتد
نسكي نسبت بـه وقـوع شـورش        ي برژ حتي افرادي مانند   شد   باعثضعيف تر مي كرد     

بـه اختـصار   در ادامه  . دن هشدار ده  "جنبش وال استريت  "هاي اجتماعي پيش از آغاز      
عـد  و سـپس ب    ابتدا بحران مالي آمريكا و سياست هاي دولت براي مهـار ايـن بحـران              

 .  قرار مي گيردبررسي و داليل آن مورد "جنبش وال استريت"اجتماعي بحران يعني 

  
 : بحران مالي آمريكا

 

 به نهادهـاي مـالي ديگـر كـشورها نيـز           2008 كه از اواخر سپتامبر      بحران مالي آمريكا  
 و در پي سقوط بازار وام هاي رهنـي سـاب پـرايم              2007 سال   اواسطسرايت كرد از    

ك  شد بنگاه هاي واسطه گر در بازار وام هاي رهني و بان موجباين سقوط   . شدآغاز  
 پـس از اعـالم      .هاي بزرگ سرمايه گذار مانند لمان برادرز اعـالم ورشكـستگي كننـد            

 دومينوي معروف ورشكستگي بانـك هـا        2008تامبر  پ س 14ورشكستگي اين بانك در     
 سپتامبر  15مالي روز دوشنبه     و قيمت سهام و دارايي هاي        به وقوع پيوست  به سرعت   

 ميليـون   6.2روند شكل گيري و توسعه بحران باعث شد         . شدت سقوط كند  ه   ب 2008
 بيكار شوند و نرخ بيكاري در ايـن كـشور بـه بـاالترين               2008در آمريكا در سال     نفر  
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 و در اواخـر سـپتامبر       يافـت عـد جهـاني      ب اين بحران .  سال گذشته برسد   40سطح در   
 .ندشد شرايط بحراني  دچارلي ساير دولت هاي توسعه يافته نيز  نهادهاي ما2008

  
در دهه هـاي اخيـر بـه خـاطر          بروز بحران هاي مالي     اقتصاددانان معتقدند   بسياري از   

 در گذشـته علـت پيـدايش        حتي اگر  ،ريسك پذيري افراطي نهادهاي مالي بوده است      
 هـا  آن .ه باشـد  بـود والنه دولـت هـا      ئبحران هاي مالي به خاطر سياست هاي غيـر مـس          

معتقدند ضعف مقررات نقش مهمي در ترغيب اين نهادها به ريسك پـذيري افراطـي               
در اياالت متحده نظارت بر نظام مالي ضعيف است و بسياري از نـاظران              . داشته است 

 بازارهاي مالي اياالت متحده را نظامي كهنـه و قـديمي مـي              ايمقررات بر وضع  نظام  
 را در   ات مالي، عامل ديگري كـه نهادهـاي مـالي آمريكـا           عالوه بر ضعف مقرر   . نددان

جهت ريسك پذيري سوق داد، امكانات جديدي بود كه نـوآوري هـاي مـالي پديـد                 
نوآوري به نهادهاي مالي امكان مي داد ريسك هـاي فـردي خـود را بـه سـاير                   . آورد

ـ هم و سرنوشت ساز     تدريج شكافي م  ه  در چنين فضايي ب   . ندكنفعاالن بازار منتقل     ين ب
 . ريسك هاي ضروري و ريسك هاي سيستمي شكل گرفت

  
  : گرفتدر اياالت متحده دو اقدام مهم براي مهار بحران انجام

  
 سپتامبر 19اقدام اول طرح پالسون براي نجات نهادهاي بحران زده بود كه در  .1

مبلغ در دو مرحله اجازه يافت  به موجب قانون دولت آمريكا.  تقديم كنگره شد2008
  . بنمايد"هاي مشكل دار  كمك به احياي داراييهبرنام" ميليارد دالر صرف 700

 اقدام دوم استفاده از سياست مالي انبساطي در قالب طرح محرك اقتصادي اوباما .2
 طرح را براي كاهش  ميليارد دالري اين787 يك سوم از بودجه دولت آمريكا. بود
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ماليات ها و دو سوم مابقي را براي افزايش مخارج به ويژه افزايش بيمه هاي بيكاري 
 .  بهداشتي و سرمايه گزاري در زيرساخت ها در نظر گرفت- و مخارج آموزشي

 

مهـار   بـراي    20 و گـروه     ن المللي و در قالب اتحاديـه اروپـا        ياقداماتي نيز در سطح ب    
 .بحران انجام شد

  

 : جنبش وال استريت

 

فشار به جامعه و مردم آمريكا شـد كـه نتيجـه              باعث اعمال  تبعات بحران مالي آمريكا   
 در اعتراض بـه بيكـاري، بـي عـدالتي و مقـصر              "جنبش وال استريت  "بارز آن ظهور    

بـراي پـي بـردن بـه        . هادهاي مالي آمريكا در پيدايش بحران مالي آمريكا بود        دانستن ن 
 .زيمپردامي ريشه هاي اين بحران در ادامه به الگوي توزيع ثروت در آمريكا 

  
ترين اقتصاد جهـاني را در اختيـار داشـت و       پيشرفته از جنگ جهاني دوم آمريكا     پس

با اين وصـف و بـا       . را به خود اختصاص داده بود     هاي جهاني     حجم عظيمي از ثروت   
هاي عظيم و سطح تكنولوژي بسيار  هاي غول آساي چند مليتي، كارخانه وجود شركت

و از رفاه و استاندارد زنـدگي       اشد  اوضاع اقتصادي مردم خوب ب    به نظر مي رسيد     باال  
 موجـود و تأييـد      براساس آمارهاي  .بودگونه ن   اما در واقع اين   . بااليي برخوردار باشند  

  شده، آمريكا داراي باالترين شكاف بين ثروتمندان و فقرا در بين كـشورهاي پيـشرفته   
 درصـد بـه ركـورد       99شكاف بين جمعيت يك درصدي ثروتمند و مابقي         . دنيا است 

هـاي كـشور را در     درصد دارايـي 70اين يك درصد بيش از    . اي رسيده است    سابقه  بي
به عبـارت   . اي را در تاريخ آمريكا رقم زده است         سابقه  رد بي  اين امر ركو   ،اختيار دارند 
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 ميليون نفر ديگر در اين كشور دارايـي         155 معادل نفر از ثروتمندان آمريكا      400ديگر  
1.و ثروت دراختيار دارند

 

 

 در  ه است،  سه برابر شد   2006 تا   1980 از سال    ثروتمندان يك درصدي آمريكا     درآمد  
.  درصد افزايش يافتـه اسـت      20 درصد مابقي مردم اين كشور تنها        90درآمد  حالي كه   

  2006 تا   2002هاي    سال   اقتصاددان معروف آمريكا در فاصله     "رابرت فريمن "  به گفته 
متوسـط  . ه اسـت  اختصاص داشـت   اين يك درصد     بهسه چهارم رشد اقتصادي آمريكا      

 درصد بوده است كه در مقايسه 17 شهروند ثروتمند آمريكايي 400ماليات دريافتي از  
 تـا   1980هـاي     سـال    در فاصله .  است داشتهگيري     افت چشم  1992 درصد سال    26با  

  ي كـه در فاصـله      رشد داشته، در حال     درصد 700ي  يك درصد گروه  اين  درآمد   2007
 .بوده استدرآمد خود  درصد رشد 20متوسط تنها شاهد   ها طبقه اين سال

  
ـ "براساس تحليـل      ميليـون نفـر     16 در حـال حاضـر بـيش از          "كلچـي  مـك   هروزنام

.  هزار دالر اسـت    9آنها كمتر از       درآمد ساالنه  وبرند    آمريكايي در فقر مطلق به سر مي      
ميالدي بـه    1975 درصد در سال     29برند از     درصد كساني كه در فقر مطلق به سر مي        

دو دهه گذشته طي  .  رسيده و همچنان در حال افزايش است       2005 درصد در سال     43
جهـان بـوده       كـشور پيـشرفته    31ترين نرخ رشد آمار فقر در بـين            داراي بيش  آمريكا

  2.است 

  
 متوسط اين كشور كه آن را تبديل          طبقه سابقه در تاريخ آمريكا     با وجود اين شكاف بي    

با وجود بحـران و ركـود        .اند در حال زوال و نابودي هستند        به ابرقدرت جهاني كرده   
 .انـد   اي كسب كرده    سابقه  هاي بزرگ آمريكايي سودهاي بي      شركت  اقتصادي در آمريكا    

اي در خصوص كسب سـود و پـاداش بـود و              سابقه   ميالدي سال ركود بي    2009سال  
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به طور قطع   .  ميليارد دالر در اين زمينه به دست آوردند        150ها بيش از      مديران شركت 
 ايجاد  جهتآيند و اگر اين منابع در         هاي افراد عادي به دست مي       مالياتها از     اين پول 

 30اي برابر با       ميليون نفر حقوق ساالنه    5 براي   داشتشد امكان     شغل به كار گرفته مي    
3.هزار دالر در نظر گرفته شود

 

  
 ميزان دريافتي 1970از سال . كنند  ها را دريافت مي     ترين حقوق    بيش مديران شركت ها  

 در حالي كه حقوق ساير كارگران معمولي        ، درصد افزايش يافته   250ها    ان شركت مدير
 برابـر   500هـاي بـزرگ       مديران شركت درآمد  .  درصد افزايش پيدا كرده است     26تنها  
تـري كـار      كارگران ايـن روزهـا سـاعات بـيش        .  است كاركنان معمولي درآمد   از    بيش
ها به شدت در حال كاهش         دريافتي آن   اما ميزان   ايجاد مي كنند،   تر سود شكنند و بي    مي

 به طور مـستقيم بـه جيـب ثروتمنـدان و نخبگـان اقتـصادي       كارگران بازده كار    .است
 ميليون نفر آمريكايي در پي غـذاي كـافي بـراي خـوردن              68.2در حالي كه     4.رود  مي

 درصد مردم در حال كاهش است، درآمد ميلياردرهـاي آمريكـايي            90هستند و درآمد    
 عمـدتاً    درصد پايين هرم جمعيتي آمريكـا      20. بت يك ركورد تاريخي است    در حال ث  

طبقـات  . اسـت بيـشتر   ان  شدارايي ندارند و يا ميزان بدهي آنها از ميزان درآمد         هيچ  يا  
 هزار دالر دارايي دارند كه در مقايسه با دارايي متوسط يك     60 حدود   مجموعامتوسط  
به طور خالصه از     5.نيستگيري     رقم چشم  است دالر    ميليون 12.5 حدود   فوقدرصد  

 :2001سال 

  
 .اند  ميليون نفر ديگر به جمع فقرا پيوسته1.3 •

 .اند يدرماني محروم شده  ميليون نفر ديگر از خدمات بيمه1.4 •

 . ميليون شغل در بخش خصوصي از بين رفته است2بيش از  •
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 تريليون دالري 1بيش از ي   تريليون دالري به كسري بودجه5.6ي  مازاد بودجه •
 .تبديل شده است

سابقه بوده   سال گذشته بي50رشد اقتصادي به حدود يك درصد رسيده كه در  •
 6.است

 

ي نيست كـه در يـك شـب و بـر            مورد شكاف عظيم بين فقرا و ثروتمندان در آمريكا       
تصادي دولـت   هاي اق    سياست   در نتيجه  ونداين ر . حسب تصادف به وجود آمده باشد     
هـاي     اقدامات ثروتمندان و بانك     اين امر در نتيجه   . و در دراز مدت شكل گرفته است      
ها و نفوذ خود براي خريـد سياسـتمداران اسـتفاده             بزرگ به وجود آمده كه از توانايي      

 درصد از مردم را در راستاي       99.9هايي را به مورد اجرا گذارند كه          كنند تا سياست    مي
 را اقدامات   اين كار نظران    برخي از صاحب   .كنندصد خاص استعمار    منافع آن يك در   
 . اند  خوانده"تروريستي مالي

 

خون كسي را ت  نيازي نيس ،م دچار تغيير و تحول شده     ــفاشيس" :كارشناسان معتقدند 
هاي كار اجباري به كارهـاي سـخت و طاقـت فرسـا               ها را در اردوگاه     بريزيد و انسان  

هـاي   هـاي مـسالمت آميزتـر و از راه سياسـت     يد اين كار را با راه     توان  وادار سازيد، مي  
خود  در حالي كه در جكوزي و يا هواپيماي شخصي     ؛اقتصادي به مورد اجرا درآوريد    

اين عبارت از روي احساسات و  ".ايد  ايد و خود را از دنياي اطرافتان جدا كرده          نشسته
ا دالر عمدتاً به يـك دهـم از آن          ه  وقتي تريليون . شود  حساب و كتاب گفته نمي      دون  ب

 ؛برنـد   در حالي كه اكثريـت مـردم در فقـر بـه سـر مـي             ،د رس  يك درصد ثروتمند مي   
فئـودالي جديـد و     "بـه اصـطالح دولـت        در آمريكـا  توان به اين نتيجه رسـيد كـه           مي

در  ، امروز نبوده است     هيچگاه به اندازه   هاثروت آن .  در حال حكومت است    "فاشيستي
هايي را به مورد اجـرا         هستند، سياست  ها دست آن    كه بازيچه  يمداران حالي كه سياست  
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هـاي زنـدگي را        طبقات متوسط و فقير را كـاهش داده و هزينـه            گذارند كه بودجه    مي
7.دهند  به شدت افزايش ميهابراي آن

 

 توسط اقدامات   ، شده گير آمريكا    در حال حاضر دامن    ني كارشناسان بحرا  اكثربه اعتقاد   
به خصوص يك دهـم اول ايـن        و  هاي همان ثروتمندان يك درصدي         فعاليت  و نتيجه 

به عنوان مثال . برند  مياين بحرانها بيشترين سود را از      ن  ثروتمندان ايجاد شده و هما    
 درصـدي را  31هاي بزرگ آمريكايي ركورد رشد سود   شركت2011در ربع اول سال     

گروهـي  .  درصد كاهش مالياتي نيز برخـوردار شـدند        31در حالي كه از      ،شاهد بودند 
 البـ اغمـي تواننـد     ثروتمندان يك درصدي جامعه     گروه  متشكل از يك دهم درصد از       

 و در سـواحل دور      هند، سود خود را افزايش د     كردههاي آسان دريافت      ها و وام    كمك
بــر رونــد الوه بــر ايــن و عــ  بگريزنــد از ماليــات دادنداده،توليـدات خــود را ادامــه  

 قوانين مطلوب نظر خود را بـه تـصويب كنگـره            ،تأثير گذاشته نيز  گذاري كشور     قانون
هاي مالياتي توسط اين ثروتمندان        قوانين سخت و پيچيده و معافيت       برخي از  .برسانند

دهد ثروت خود را       اين امكان را مي    هااين امر به آن   . در آمريكا به تصويب رسيده است     
هـا و      و داراي نفوذ و تأثير فراواني بر روي سياسـت          نند از آن حفاظت ك    ،دادهافزايش  

 درصـد   99.9. قدرت و ثروت واقعي متعلق به آنـان اسـت         . گذاري كشور باشند    قانون
دانند و    بقيه از اين سيستم آگاهي كافي ندارند و از چگونگي روند آن چيز زيادي نمي              

 .مشاركتي هم در اين پروسه ندارند

 

 دولـت را     ايـن بحـران    پس از به وجود آوردن    كه اين گروه    ناسان بر اين باورند     كارش
هاي مالي ديگـري هـم بـه           كمك ،ميلياردها دالر تخفيف مالياتي   عالوه بر   ند  كردوادار  

 در  "وال استريت "  هاي عمده    مديران شركت   به همين دليل سود ساالنه    . دكنه  ئ ارا هاآن
 ميليـارد  145 بـه ركـورد   2009د رسيد و در سال   بحران اقتصادي به اوج خو      بحبوحه

براسـاس آمارهـاي    .  ميليارد دالر رسيد   150 اين رقم در سال بعد به        .دست يافت دالر  
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 سيگنا، هومانا، يونايند هلث، ول پوينـت و آئتنـا در سـال              از قبيل هايي    رسمي شركت 
 هـا  سود آن  در حالي كه   اند   ميليون دالر كمك اقتصادي دريافت كرده      200 حدود   2009

  8. درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است39

 

  
هاي نفتي اشاره كـرد كـه از جنـگ و             توان به شركت     نخبگان اقتصادي مي   بين اين در  

هـاي وال اسـتريت    هايي كه عمدتاً در اختيار بانـك    شركت. برند  بحران سازي سود مي   
 سـود    سـابقه   بع اول سال قبل به ركود بي       در ر   شركت بزرگ نفتي در آمريكا     5. هستند

 ميليارد دالر معافيت    6ها ساالنه     با اين وجود اين شركت    .  ميليارد دالر دست يافتند    36
دهد اين افراد متمول چگونه كنتـرل         آمار و ارقام نشان مي    . كنند  مالياتي نيز دريافت مي   

 آمريكـايي ثروتمنـد     400 ،1995در سـال    . اند  فرآيند سياسي آمريكا را به دست گرفته      
 درصد از درآمدهاي خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كردنـد امـا                30حدود  

  9. درصد كاهش يافت18 ميالدي به حدود 2010اين رقم در سال 

 

  
 بـا بحـران هـاي قبلـي آن از حيـث دارا بـودن ابعـاد         بحران فعلي نظام سرمايه داري

عـد اجتمـاعي     كـه ب   "جنـبش وال اسـتريت    "  .اجتماعي گسترده بسيار متفاوت اسـت     
كه پايه ثابت مخالفت با     را  بحران جاري است صرفا مخالفان سابق نظام سرمايه داري          

 بلكه شـامل افـرادي از گـروه هـا و طبقـات              شامل نمي شود،  نظام سرمايه داري بوده     
اعي در اياالت متحده     كه عدم وجود عدالت اجتم     سببين   بد .اجتماعي مختلف است  

گستره وسيع   . بلكه يك روند همه گير است      ،محدود به گروه يا جريان خاصي نيست      
بي عدالتي اجتماعي منجر به اين شده كه بتوان حركت وال اسـتريت را يـك جنـبش                  

  .اجتماعي ناميد
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 :اياالت متحده و خاورميانه

 

تحوالتي كـه شـرايط     .  شد  آغاز انهي در منطقه خاورم    با تحوالت بهار عربي    2011سال  
 اياالت متحده به عنوان نافـذترين قـدرت         و منطقه را نسبت به قبل از آن متفاوت كرد        

ـ . فرامنطقه اي در امور خاورميانه مي بايست به گونه اي ديگر عمـل مـي كـرد                 داوم ت
  وضـعيت عـراق    مشخص شدن  و پاكستان و     ستانجنگ با گروه هاي بنيادگر در افغان      

 يكي از مهمترين موضوعات   . انه بود ي در منطقه خاورم   آمريكاديگر   از دغدغه هاي     نيز
مسائل ،   در عرصه حقوق بشر     مرتبط با ايران   سائل م 2011 در سال    مورد توجه آمريكا  

ا را به سوي جنگ سـوق مـي         ضنسكي ف يم بود كه به اعتقاد برژ     ــ و تروريس  هسته اي 
انـه در سـال     يدر ادامه به سه موضوع مهم و مورد توجه آمريكا در منطقـه خاورم             . داد

  .مي پردازيم 2011
  

  :  و سرايت آن به پاكستان در افغانستانتداوم جنگ عليه تروريسم -1

 

 را نقطه آغاز جنگ خود با گـروه         انت سپتامبر اياالت متحده افغانس    11 از حمالت    پس
رج بوش به   واين جنگ در دوره ج    . هاي بنيادگرا و به زعم آنها تروريست ها قرار داد         

ت و ضـعف دنبـال شـد و در كنـار آن بازسـازي                با شـد   و ناتو  آمريكا متحدين   اتفاق
 اعـالم  آمدن اوبامـا  روي كار با. افغانستان در ابعاد مختلف نيز مورد توجه قرار گرفت     

 ترتيـب ين  بـد  . براي اياالت متحده پاكستان است     د محور اصلي مبارزه با تروريسم     ش
 ايـن   ، شـد   آغـاز  مرزي پاكستان بـا افغانـستان     انجام عمليات نظامي آمريكا در نواحي       

بدون اطالع آنهـا صـورت   نيز عمليات  گاهي با رضايت دولت پاكستان و در مواردي      
 آن توسـط ايـاالت متحـده بـيش از           كشفاختفاي بن الدن در پاكستان و       . گرفتمي  

 را مصمم كرد كه در مبـارزه بـا تروريـسم توجـه عمـده خـود را بـه                     ين كشور پيش ا 
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 ايـاالت متحـده     نيـست،  افغانـستان    رها كردن  معني   هالبته اين ب   .كندمعطوف   پاكستان
 يـك پيمـان     2014ضمن تأكيد بر خروج نيروهاي نظامي ناتو از افغانـستان تـا سـال               

 . است  منعقد كردهبا افغانستانبراساس منافع ملي و بلند مدت خود استراتژيك 

  
 دفاعي  -  يك پيمان امنيتي    از عراق  هاي نظامي آمريكا   با خارج كردن نيرو    دولت اوباما 

 كه به موجب مفاد آن بخـشي از نيروهـاي آمريكـا بـراي               اين كشور به امضا رساند    با  
 2011در سـال    . مي مانند باقي  امور مرتبط با آموزش نظامي هاي عراق در اين كشور           

 و عراق آغاز كرده بود بـه سـمت پايـان            افغانستان در   قبالاياالت متحده جنگي را كه      
دادن سوق مي داد و نتيجه اصلي آن موفقيت واشنگتن در انعقاد پيمان اسـتراتژيك و                 

  .امنيتي با افغانستان و عراق بود
  

  : تحوالت بهار عرب -2

 

ار  تغيير حاكمان قدرت و يا در معرض چـالش قـر           ،حداقل نتيجه تحوالت بهار عرب    
با در نظر گرفتن منافع و مالحظات       مي بايست   اياالت متحده   بنابراين  . دبوگرفتن آنها   

انه و اتخـاذ سياسـت      مي، به تغيير سياست هاي خود در خاور       خود در منطقه خاورميانه   
هاي متناسب با شرايط جديد منطقه به طور عـام و شـرايط هـر كـدام از كـشورهاي                    

 .بپردازده طور خاص درگير بحران ب

  
 ايـاالت متحـده بـه        به ويژه در مصر    2011 در ابتداي سال     با آغاز تحوالت بهار عربي    

اين نتيجه رسيد كه هرگونه حمايت از حاكمان در معرض چالش و مقاومت در مقابل               
 مبـارك ز  بر همين مبنا ا   . مراه دارد  به ه  خواست پرشور مردم تبعات منفي براي آمريكا      

 اصـالحات داخلـي     را بـه انجـام    ، حكـام بحـرين      از قدرت كناره گيري كند    خواست  
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 را به رعايت حقوق مردم دعوت كرد و در سوريه نيز با اعمـال               ، دولت يمن  فراخواند
ش گران قدرت يك    حمايت از چال  . فشار ها به دولت سوريه از مخالفين حمايت كرد        

از  عد  ب   دولتمردان كاخ سفيد به    . عد ديگر آن مديريت اوضاع بود     سياست آمريكا بود، ب
ند در مقابل شور مردم جهان عرب مقاومت كنند، به همـان            رهمان ميزان كه تمايل ندا    

زيـرا  . د شور و هيجان ملت هاي عربي را به حال خود رها كننـد            يستنميزان هم مايل ن   
از اين . شودمنجر  به تبعات منفي براي منافع اياالت متحده در منطقه  دواناين امر مي ت   

ـ  "رو اصلي ترين سياست اياالت متحده در رابطه بـا تحـوالت      سياسـت  "يبهـار عرب
د حركت مردم حالت انفجاري به خود       نكنترل و مديريت بود تا از اين طريق مانع شو         

 .بگيرد و همه چيز را كامالً دگرگون كند

  
 اياالت متحده از طريق نظاميان مصري سياست مديريت اوضاع را بـه عهـده               ردر مص 

 در يمـن .  نه ناگهاني و انقالبـي ،گرفت تا تغييرات در اين كشور آرام و تدريجي باشد   
 ، امـا سياست مديريت اوضاع در اين كشور را به شوراي همكاري خليج فارس سـپرد             

كناره گيري او از     فشار زيادي براي      مردم توسط عبداهللا صالح    كشتاربا   ت مخالف ضمن
 امـا سياسـت     ،هر چند در ابتدا خواهان اصالحات شد      نيز  در بحرين   . ردك نمي   قدرت

ايـاالت متحـده     . مديريت اوضاع در اين كشور بر انجام اصـالحات اولويـت داشـت            
 سپرد و اين كشور نيروهاي نظامي خود را براي          مديريت اوضاع را به دولت عربستان     

 . كنترل اوضاع به بحرين فرستاد

  
 اعتمـاد نكـرده بـود، از درگيـر شـدن            هيچ گـاه بـه قـذافي      كه  در ليبي اياالت متحده     

 استقبال كرد و با كمك به آنها سياست تغيير در ليبـي              كشور كشورهاي اروپايي در آن   
نيز به خاطر گريز     سوريه   ورددر م .  كرد ليت تغييرات ايجاد شده را دنبا     و سپس مدير  
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 سـپرد و     و تركيـه   مسئوليت را به اتحاديه عـرب     از تبعات منفي درگيري با اين كشور        
والت  مـسئوليت مـديريت تحـ      آمريكـا بدين ترتيب   . خود به پشتيباني از آنها پرداخت     

 را بـه شـوراي همكـاري خلـيج           مديريت تحوالت يمن   ،عهده گرفت ربخود   را   مصر
 مديريت تحوالت ليبي را به اتحاديـه        ،فارس، مديريت تحوالت بحرين را به عربستان      

هـدف اصـلي از     . ركيه سـپرد   و مديريت تحوالت سوريه را به اتحاديه عرب و ت          اروپا
  . جلوگيري از انجام تغييرات سريع، ناگهاني و انفجاري بودنيزاين مديريت ها 

  
  : اياالت متحده و ايران -3

 

اياالت متحده هر چند به     .  داشت  اياالت متحده توجه ويژه اي به ايران       2011در سال   
 اقتصادي بـه    - از اعمال فشارهاي سياسي      گاهيچ با جمهوري اسالمي ه    تدليل مخالف 

 -  عليـه ايـران  2011ايران خود داري نكرده، اما ميزان اقدامات اياالت متحده در سال         
 چه به لحـاظ     - كه با همراهي كامل متحدين غربي، عربي و آسيايي اش همراه گشت           

. بـود  ن وجه قابل مقايسه با اعمال فـشارهاي گذشـته           كيفي به هيچ   از نظر كمي و چه    
 عليه ايران نسبت عمال فشارهاي اقتصادي و سياسي آمريكا اوج ا2011نيمه دوم سال  

در اين سال اياالت متحده در رابطـه بـا ايـران چهـار اقـدام                . هاي گذشته بود   به سال 
 :اساسي را انجام داد

  
 هاي شديد بر صنايع به همراه متحدين خود به اعمال تحريمدر نخستين اقدام  .1

با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به .  پرداختنفت و گاز و همچنين پتروشيمي ايران
.  اياالت متحده به صورت مستقيم اين صنايع را هدف گرفت،صنايع نفت و گاز

ر رابطه با منع  د را قانون داخلي آمريكا"قانون داماتو" دولت هاي اروپايي زماني
مي سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران مي دانستند و از پذيرش آن خوداري 
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 در تحريم صنايع نفت و گاز ايران نه تنها با آمريكا همراهي 2011در سال اما كردند، 
عالوه بر تحريم صنايع نفت و گاز ايران توسط . كردند بلكه از آن پيشي گرفتند

 .امروز بحث تحريم نفت صادراتي ايران نيز در جريان استآمريكا و متحدينش 

  
 و به ويژه  هاي مالي عليه ايران و متحدينش اعمال تحريماقدام دوم آمريكا .2

ايران در انجام براي  جاد مشكل هدف از اين اقدام اي.بودتحريم بانك مركزي ايران 
طرح تحريم بانك مركزي ايران  اكنون توسط . است خارجي مبادالت و تجارت

 .داردنياز كنگره آمريكا به تصويب رسيده و صرفاً به امضاي رئيس جمهور اين كشور 
اعمال تحريم هاي مالي و بانك مركزي ايران توسط انگلستان منجر به تيرگي در 

 .روابط ايران و انگلستان شد

 

  
 عليه همراهي متحدينش همراه بود، اعمال تحريماقدام سوم اياالت متحده كه با  .3

 شركت هاي خصوصي و دولتي مرتبط با همچنين و مقامات سياسي و نظامي ايران
 .بود بود كه اين نوع تحريم در نوع خود فاقد سابقه مسائل هسته اي

 

  
 در زمينه فن آوري اطالعات و فضاي اقدام چهارم اياالت متحده عليه ايران .4

 از زمان روي كار آمدن دولت دموكرات باراك  وزارت خارجه آمريكا.مجازي بود
 را در اولويت سياست خارجي خود قرار "آزادي اينترنت" اعالم كرده بارها اوباما

بخشي از دستور كاري است  ها كنولوژيتاين  كمك به طراحي و توزيع .خواهد داد
  .عهده گرفته استركه وزارت خارجه آمريكا آن را ب
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   :2011 در سال خبرهاي آمريكا

 

 :2011ژانويه 

سازمان هاي اطالعاتي آمريكا ، انگليس و اسراييل يك برنامه ويژه براي  -
  ) ژانويه3( .ريت مي كنندخرابكاري در برنامه هسته اي ايران را به طور مشترك مدي

 خواسته است نسبت به رويدادهاي داخلي لبنان و به ويژه اسرائيلآمريكا از  -
مساله دادگاه بين المللي ترور حريري و كيفرخواست آن به منظور جلوگيري از بروز 

  ) ژانويه5. (حساسيت ها دخالت نكند
ايي كه به وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به دستگيري يك زن آمريك -

ارمنستان دستگير شد اعالم كرد هيچ اطالعاتي در اين -اتهام جاسوسي در مرز ايران
  )يهژانو 8. (زمينه ندارد

 ميليون دالر 100هاي اقتصادي، مبلغ   توافقنامه در قالب برنامه4آمريكا با امضاي  -
  )هژانوي13. (به اردن كمك بالعوض كرد

هاي  سازي طعنامه محكوميت شهركنويس ق آمريكا با اشاره به بررسي پيش -
 20. (اسرائيل در اراضي اشغالي توسط شوراي امنيت نسبت به اين روند اعتراض كرد

  )ژانويه
. گيري كند  ديكتاتور نيست و نبايد از قدرت كنارهكجو بايدن اعالم كرد مبار -
  )ژانويه 28(

 

  :2011فوريه 

 و در ايرانكه  نفر را 6 شركت تجاري و 5 اعالم كرد داري آمريكا وزارت خزانه -
 كه در تهيه مواد و تجهيزات مورد نياز در برنامه موشكي بالستيك ايران تركيه

  )فوريه 2. (ها خود قرار داده است مشاركت داشتند در ليست سياه تحريم
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  )فوريه 2( . اعزام كردسلح به مصر يك واحد نيروهاي مآمريكا -
 ميليارد دالر 68 به ركورد باالي 2010صادرات آمريكا به جهان عرب در سال  -

 از يك تريليون دالر فراتر 2013 در مجموع تقاضا از اين منطقه تا پايان سال .رسيد 
  ) فوريه10. (مي شود

 به دليل عدم شفافيت در جمهور مصر از رئيسجمهور آمريكا  يسئ ر اوباماكبارا -
. قبال مردمش و همچنين حركت نكردن در مسير دموكراسي در اين كشور انتقاد كرد

  )فوريه 11(
 ارائه  ايران طرحي را براي افزايش تحريمتعدادي از اعضاي كنگره آمريكا -

  )فوريه 17. (كردند
 در بحرين به دنبال ادامه اعتراضات مردمي در شهر منامه پايتخت  آمريكا سفارت -

  )فوريه 17. (اين كشور تعطيل شد
هاي ارشد   مذاكرات مستقيم و محرمانه خود را با مقام اوباماكدولت بارا    -       

  ) فوريه19. (از كرد آغطالبان افغانستان
من هنوز بر اين  " :  مولن رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا گفتكدرياساالر ماي -

باورم كه ايران خواستار بي ثباتي در منطقه است و از هر فرصتي در اين جهت 
استفاده مي كند، اما به گمان من ايران محرك ناآرامي در كشورهايي چون بحرين يا 

  )فوريه 22. (" است  نبودهمصر
 "باراك اوباما"جان كري رئيس كميسيون امور خارجي مجلس سنا امريكا از  -

 هاي شديد عليه طرابلس را بررسي رئيس جمهور اين كشور خواست اعمال تحريم
  ) فوريه23. (كند

نريزي و زمان آن فرا رسيده كه رهبر ليبي بدون خو: هيالري كلينتون گفت -
  ) فوريه27.(درگيري بيشتر برود
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  :2011مارس 

  رياست جمهوري آمريكا از بررسي گزينه دخالت نظامي آمريكا و  اوباماكبارا -
  ) مارس8. ( در بحران ليبي خبر دادهم پيمانان ناتو

رانيوم بفروشد آمريكا به زيمبابوه هشدار داد در صورتي كه اين كشور به ايران او -
  )مارس 9. (مجازات هايي عليه دولت هراره به مورد اجرا خواهد گذاشت 

هاي اعمال شده عليه ايران را براي شانزدهمين بار تمديد   تحريم اوباماكبارا -
  )مارس 9. (كرد

 جامعه جهاني حلقه فشارهاي خود را به روي معمر  :رئيس جمهور آمريكا گفت -
  )مارس 12. (كند تر مي قذافي تنگ

 به  وزير دفاع آمريكابه دنبال افزايش اعتراضات مردمي در بحرين، رابرت گيتس -
  )مارس 12. (طور غير منتظره وارد منامه پايتخت اين كشور شد

جلوگيري "دولت بحرين خواهان اگر رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا اعالم كرد  -
 13. ( است بايد براي انجام اصالحات عميق اقدام كند"ايران در اين كشوراز دخالت 

  )مارس
 در تماس با مخالفان در ليبي به آنها اطمينان داده اند  و فرانسه، انگليسآمريكا -

  )مارس 14. (وضعيت ممنوعيت پرواز را بر فراز اين كشور اعمال خواهند كرد
ترين قرارداد تسليحاتي تاريخ دو كشور براي تحويل   شرايط بزرگ و آمريكاهند -

  ) مارس18. ( را هماهنگ كردندС-17ترابري -ده فروند هواپيماي نظامي 
نيروي دريايي آمريكا اعالم كرد به منظور پشتيباني از اقدام نظامي محتمل عليه  -
 19. (تقرار تعداد بيشتري از ناوهاي خود در درياي مديترانه است در حال اسيليب

  )مارس
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 از آغاز عمليات نظامي اين كشور عليه نظاميان هوادار دولت ليبي باراك اوباما -
  ) مارس19. (خبر داد

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد تركيه حافظ منافع آمريكا در ليبي  -
  )مارس 23. (است

 چهار عضو يك خانواده كلمبيايي را متهم به يك هيات منصفه فدرال آمريكا -
  ) مارس25. ( كرده است به ايران5 موتور جت جنگي اف 22تالش براي فروش 

 500 اعالم كرد شركت نفت دولتي بالروس را به علت انعقاد قرارداد آمريكا -
  ) مارس30. ( كرده است براي توسعه ميدان نفتي جفير تحريمي با ايرانميليون دالر

 

  :2011آوريل 

، وزير دفاع هاي ناتو همزمان با تحويل فرماندهي عمليات نظامي در ليبي به نيرو -
  ) آوريل1. (هاي نظامي اين كشور از ليبي خبر داد آمريكا از آغاز خروج جنگنده

 در قاهره ديروز شنبه خواستار ديدار فوري با مارگارت اسكوبي سفير آمريكا -
 شد تا توضيحات وي را درباره اظهارات اخيرش در خصوص وزير امور خارجه مصر

  ) آوريل3. ( بشنودرابطه با ايران
اگر حكومت جمهوري  "  :كا گفتآلن اير سخنگوي وزارت امور خارجه آمري -

 همكاري نكند، طبعا اين عدم همكاري عواقب و اسالمي ايران در مساله هسته اي
 5 (".بايد آن را بپذيرد) ايران(تبعات خود را به همراه خواهد داشت كه دولت 

  )آوريل
 5. ( ميالدي اعالم كرد2012جمهوري    خود را براي انتخابات رياستاوباما -

  )آوريل
رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا در سفري اعالم نشده و غيرمنتظره وارد بغداد  -

  ) آوريل7. (شد
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ايران در امور بحرين و ديگر كشورهاي :  گفتوزير دفاع آمريكا در عربستان -
  ) آوريل7. (كند خاورميانه دخالت مي

 به  براي پايان دادن به حمالت هوايي ناتو درخواست قذافيمريكاوزير خارجه آ -
  ) آوريل7. (اين كشور را رد كرد

 اياالت متحده آمريكا و تركيه درباره حساس ترين :سفير آمريكا در تركيه گفت -
 26. (يك مشتركي دارند اهداف استراتژ"ايران"موضوع در روابط بين دو كشور، يعني 

  )آوريل
 هاي تركيه هشدار داد با بانك هاي ايراني تحت تحريم آمريكا كآمريكا به بان -

  ) آوريل28. (همكاري نكنند
 

  :2011مــه 

هاي خود در  گري  به دليل كشته شدن بن الدن سفارت خانه و كنسولآمريكا -
  )ه م3. (پاكستان را تعطيل كرد

ترين گزارشات خود مدعي شد آمريكا با همكاري  در يكي از تازهويكي ليكس  -
 تا ضمن وارد آوردن صدمه به ه سعودي تامين نفت خام چين را افزايش دادعربستان

  )هم 3. (دست آورده ايران، حمايت پكن را براي اعمال تحريم عليه ايران ب
 در خصوص حذف سازمان  ماه آينده6  طيمقامات آمريكايي اعالم كردند -

  )ه م6. (كنند گيري مي مجاهدين خلق از فهرست گروه هاي تروريستي تصميم
درصورتي كه دولت سوريه تغييرات اساسي را در رويكرد : كاخ سفيد اعالم كرد -

 هاي بيشتري را عليه اين كشور وضع مي خود در قبال معترضين نشان ندهد تحريم
  )ه م7. (دكن
ها قرار داد تا معمر قذافي  كا شبكه تلويزيوني دولتي ليبي را در ليست تحريمآمري -

  )هم 9. (تر تحت فشار قرار دهد را بيش
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 ماهواره نظامي آمريكا براي افزايش قدرت دفاع موشكي و قابليت تشخيص كي -
  )ه م9. (اين كشور به فضا پرتاب شد

ري جديدي اختصاص دهد و آاياالت متحده تصميم دارد چند ميليون دالر به فن -
 "اثر بي" را  و ايرانكه قادر است سانسور شبكه اينترنت در كشورهايي مانند چين

وري بسيار پيشرفته پشتيباني  آ فنك اين بودجه قرار است از ي:مايكل پازنرگفت. كند
 محتوا را به ها را شناسايي كرده و اين كند كه محتواي سانسور شده توسط دولت

  )هم 11. (سوي خودشان پرتاب خواهد كرد
 در  كويت براي مقابله افزايش قدرت ايران: در گزارشي اعالم كردكنگره آمريكا -

  )هم 15.(منطقه خليج فارس با آمريكا همكاري مي كند
 مقام ارشد حكومت وي را به اتهام 6  وي سوريه رئيس جمهور بشار اسدآمريكا -

  )هم 18. ( كرددست داشتن در سركوب معترضان سوري تحريم
 جوانان و دانشجويان ايراني رايدولت آمريكا در سياست هاي ارايه ويزا ب -

 )ه م21. (تسهيالت جديدي قايل شده است

راساس شواهد جديد دادگاهي  سپتامبر اعالم كردند ب11وكالي قربانيان حمالت  -
 سپتامبر و نقش احتمالي ايران و گروه حزب اهللا 11در نيويورك كه به پرونده حادثه 

  )ه م21. (لبنان در انجام اين حمالت مي پردازد
قانون تثبيت "هاي آمريكا طرحي موسوم به  خواهان و دموكرات جمهوري -

 اند تا ، صنعت نفت و گاز  كرده تهيه"هاي ايران، كره شمالي و سوريه در سال  تحريم
  )ه م24. (هاي ايران را هدف قرار دهند ك بانو
: مارك كرك سناتور جمهوري خواه آمريكايي در نشست ساالنه آيپك گفت -
  )ه م24 (". است هاي فعلي عليه ايراندنبال مي كنيم تشديد تحريمما آنچه "
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 ميليارد دالري را با هدف تامين 690 اليحه نظامي مجلس نمايندگان آمريكا -
  )هم 27. ( تصويب كرد2012در سال مالي ) وزارت دفاع (هزينه هاي پنتاگون

 

  :2011ژوئن 

هاي  اي مشترك از اعمال تحريم داري و امورخارجه آمريكا در بيانيه وزارت خزانه -
  ) ژوئن10(.  جديد عليه ايران خبر دادند

 اعمال " ايرايران" هايي را عليه شركت هواپيمايي  تحريمدولت آمريكا -
وزارت خزانه داري آمريكا ادعا كرد كه شركت ايران اير تجهيزات نظامي حمل و .كرد

  )ژوئن 24. (نقل مي كند
 

  :2011ژوئيه 

هاي  ا به عنوان مسئول جديد پروژه تحريممجلس سناي آمريكا ديويد كوهن ر -
  ) ژوئيه3. (داري آمريكا تأييد كرد ايران در وزارت خزانه

تام دانيلون مشاور امنيت ملي آمريكا اعالم كرد آمريكا آمادگي دارد با مقامات  -
  ) ژوئيه3. (اي اين كشور وارد مذاكره و تعامل شود ايراني در خصوص برنامه هسته

 و بريتانيا به همراه  وزير امورخارجه آمريكا اعالم كرد آمريكاهيالري كلينتون -
 در نقض حقوق بشر"ها و ديگر اشخاص ايراني كه بنا بر ادعاي وي  كانادا براي مقام

  )ژوئيه 9( . محدوديت صدور رواديد اعمال كرده است"اند  دخيل بودهدر ايران
 اعالم كرد سفير سوريه در واشنگتن را پس از آن احضار دولت باراك اوباما -

هاي سوري با استفاده از نوارهاي   ديپلماتر جاسوسي كرده كه گزارشاتي مبني ب
 دريافت كنند ي كه در اعتراضات در آمريكا شركت ميافرادي از اسويدئويي و عك

  ) ژوئيه9. (كرده است
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.  اياالت متحده در صدد ابقاي اسد در قدرت نيست " :وزير خارجه آمريكا گفت -
چنانچه هر كس از جمله خود اسد گمان كند آمريكا اميدوار است نظام سوريه از اين 

 12 (".هاي خود ادامه دهد سخت در اشتباه است آرامي به در آيد تا به وحشيگري نا
  )ژوئيه

.  متهم كرد تهران را به حمايت از گروه هاي مسلح شيعه عراقوزير دفاع آمريكا -
  )ژوئيه 13(
جان بولتون ضمن اعالم كانديداتوري احتمالي خود در انتخابات رياست  -

 به تاسيسات هسته اي 2008 اسراييل بايد در سال :جمهوري سال آينده آمريكا گفت
انه راه بر طرف كردن خطر ايران اتمي حمله  يگ:بولتن تاكيد كرد .ايران حمله مي كرد

  ) ژوئيه13.(نظامي است
هاي گسترده  زودي شاهد ناآراميه  معتقد است بمشاور امنيت ملي اسبق آمريكا -

هاي اقتصادي به خشم  كه به دليل محروميتخواهند بود طبقه متوسط جامعه آمريكا 
هاي  هه با مناقشات اجتماعي، دشمنيما در يك روند مواج: افزودوي  آمده اند

اين حس وجود دارد . گري در جامعه خواهيم بود اجتماعي و اشكال مختلف افراطي
  )ژوئيه 13. (كه در آمريكا يك جامعه عادالنه وجود ندارد

كه ونزوئال به عنوان   بر اينمبني مدركي د اعالم كروزارت امور خارجه آمريكا -
  ) ژوئيه14. ( ندارددر اختيار و آرژانتين عمل مي كند بين ايرانواسطه اتمي 

 در حال جستجوي محل جديدي براي استقرار ناوگان نيروي دريايي آمريكا -
در سواحل بحرين مستقر اينك ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا . پنجم خود است

  ) ژوئيه22. (است
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 ر سنجي هاي انجام شده، ميت رامني نامزد حزب جمهوريبراساس آخرين نظ -
 پيشي گرفته و شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات سال  اوباماكخواهان از بارا

  ) ژوئيه23. ( دارد2012
معاون وزير خارجه آمريكا اعالم كرد دولت اين كشور در تالش است براي  -

  ) ژوئيه29. ( پيدا كندخروج ساكنان اردوگاه اشرف راهي
 به سيستم شنود تلفني براي استراق  درصدد مجهز كردن عراقدولت آمريكا -

  ) ژوئيه31. (هاي جنايتكار است سمع تماس ها و پيام هاي سازمان
 

  :2011اوت 

وزارت امور خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اي اعالم كرد از اين پس در  -
 در هر ماه به سواالت خاص كاربران اينترنت در "از آلن بپرسيد"وب برنامه چارچ

  ) اوت3. (ايران پاسخ مي دهد
 ها در اثر تحريم  گائو"رسي دولت اياالت متحده سازمان حساب"طبق گزارش  -

 سال ي از آنهايماند ن گذاري كرده  سرمايه در ايران2011هايي كه در سال  تعداد شركت
 30 تا 2010طبق گزارش اين سازمان از تاريخ اول ژانويه سال  .قبل از آن بوده است

اين . اند  شركت خارجي در بخش نفت و گاز ايران فعال بوده16 تنها 2011 سال يم
 شركت 41هاي خارجي در سال قبل از اين تاريخ  در حالي است كه تعداد اين شركت

  ) اوت4. (بوده است
 رئيس جمهوري  طي تماس تلفني با نيكوال ساركوزيس جمهوري آمريكارئي -

 موافقت كردند براي تحت فشار قرار دادن  و آنگال مركل صدراعظم آلمانفرانسه
  ) اوت6. ( دهنداقدامات بيشتري را مورد بررسي قرار حكومت بشار اسد
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 كسناتور آمريكايي از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات در نامه اي به بارا 90 -
يس جمهور اياالت متحده از وي خواسته اند براي تشديد فشارهاي مالي و ئ راوباما
  ) اوت7( . مركزي ايران را در ليست تحريم ها قرار دهدكبان، بانكي

 اعالم  و ايران براي استقرار نظاميان خود در مرزهاي كردستان عراقآمريكا -
  ) اوت9. (آمادگي كرد

داري آمريكا مدعي شدند بانك تجارت سوريه به تأمين  مقامات وزارت خزانه -
 كره شمالي كه در كهاي غيرمتعارف متهم است و با بان بودجه خريد و توليد سالح

  ) اوت11. (كرده است  همكاري فعال بوده ك بالستيكات تجهيزات موشصادر
د ــ عليه وضعيت ب"روز خشم" سپتامبر آينده 17طي فراخواني در آمريكا  -

  ) اوت12( .گذاري شد اقتصادي در اين كشور نام
بر سر مسايل ) iowa ( "آيوا" نامزد انتخاباتي جمهوريخواه در ايالت 3مباحثه  -

 13(  .است خارجي آمريكا تبديل به مناظره اي داغ درباره ايران شدمختلف درباره سي
  )اوت

 "ناشناس"شده گروه هكرهاي   دهي معترضان آمريكايي با دعوت سازمان -
هاي مالي و دولتي آمريكا را هدف حمالت سايبري خود قرار دادند و در  سايت وب

امات آمريكايي هاي ضد آزادي بيان مق كاعتراض به خشونت پليس و آنچه تاكتي
  )اوت 16(. ند، در شهر سانفرانسيسكو در ايالت كاليفرنيا تظاهرات كردندخواند

وزارت خارجه آمريكا در گزارش ساالنه خود بار ديگر ايران را به همراه سوريه  -
  ) اوت21( .هاي حامي تروريسم قرار داد و سودان و كوبا در فهرست دولت

 46جه آمريكا مجاهدين خلق به همراه  وزارت امور خار2011در گزارش سال   -
در ليست گروه هاي ) ريگي("جند اهللا"گروه تروريستي ديگر از جمله گروه 

  ) اوت21(. ندتروريستي وزارت امور خارجه آمريكا قرار گرفته ا
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حماه يكي از مهم ترين كانون هاي  . در سوريه به شهر حماه رفتسفير آمريكا -
  ) اوت22( .تي در سوريه استنيروهاي ضد دول

هاي   ميليارد دالر از دارايي1.5 خواست آمريكا از شوراي امنيت سازمان ملل -
  ) اوت29( .توقيف شده ليبي را به نفع انقالبيون آزاد كند

 

  :2011سپتامبر 

 تا يعنيال ديگر  س5 و بحرين توافقنامه امنيتي و نظامي خود را به مدت آمريكا -
  )سپتامبر 3. (ندد تمديد كر2016سال 

 آمريكايي ايراني تبار را براي راي اعتماد كي "سيروس امير مكري" باراك اوباما -
 8( .به عنوان دستيار وزارت خزانه داري به مجلس سناي اين كشور معرفي كرد

  ) سپتامبر
قطعنامه به رسميت شناختن كشور مستقل : الم كرد با صراحت اعدولت آمريكا -

  ) سپتامبر9( . وتو مي كندفلسطين را در شوراي امنيت
 درصدد استقرار سربازان آمريكايي در كويت در سال آتي "باراك اوباما"دولت  -

دسامبر  هزار سرباز در ماه 45با هدف آموزش نيروهاي عراقي پس از عقب نشيني 
 9. ( و مذاكرات خود را درباره تقويت قواي نظامي اين كشور آغاز كرده استاست

  )سپتامبر
 مسكن و شهري سناي آمريكا براي وارد آوردن فشار بيشتر به ككميته بان -

شركت هايي كه تحريم هاي آمريكا عليه ايران را نقض مي كنند متممي را تصويب 
 به چنين كه كمئ آمريكا از ارا"واردات صادرات و " ككرد كه براساس آن بان

  ) سپتامبر10. (شركت هايي منع مي شود
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مناسبت دهمين سالگرد حمالت يازدهم   اي به  در بيانيهوزارت خارجه آمريكا -
.  تشكر كرد2001 در سال  مردم ايران"همدردي"سپتامبر به نيويورك و واشنگتن از 

  ) سپتامبر11(
 موافقت  در قطر با تاسيس دفتر نمايندگي براي طالبان افغانستاندولت آمريكا -

  )سپتامبر 13. (كرد
 را به . ك. ك. اعالم كرد واشنگتن پسخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا -

 در مقابل اين گروه حق دفاع از خود عنوان يك گروه تروريستي مي شناسد و تركيه
  ) سپتامبر13. (را دارد

 فرمانده نيروهاي امريكايي مستقر در عراق) Russ Handy(ژنرال راس هندي  -
به عراق در حال نهايي  16 فروند هواپيماي جنگنده از نوع اف 18اعالم كرد فروش 

  ) سپتامبر14. (شدن است
 با  خط ارتباطي مستقيم ميان آمريكافقدانن ابراز تأسف از مايكل مولن ضم -

فقدان خط ارتباطي مستقيم ميان آمريكا و ايران خطر بروز مشكالت :  اعالم كردايران
  ) سپتامبر21. (دهد ين دو كشور را افزايش ميبو قضاوت اشتباه 

  و هنگ كنگ را تهديد كرد در صورت همكاري و تجارت با ايران چينآمريكا -
  ) سپتامبر28. ( خواهد كرداين كشورها را تحريم

 والن سفارت آمريكا در رياض به شهروندان آمريكايي مقيم پايتخت عربستانئمس -
 گروه تروريستي قرار كيي يهشدار دادند ممكن است در خطر عمليات آدم ربا

  ) سپتامبر29. (گيرند
 و جاسوسي  در امور تروريسمديويد كوهين معاون وزير خزانه داري آمريكا -

شركت   هشدار داد در صورتي كه به تعامالت خود با بانك مهم چين4اقتصادي به 
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.  آمريكا ادامه بدهند توسط واشنگتن مجازات خواهند شدبيمه ايراني تحت تحريم
  ) سپتامبر29(
ايران حق دارد در آب هاي بين المللي "  :سخنگوي وزارت دفاع آمريكا گفت  -

حضور داشته باشد، اما اين مساله كه آنها تا چه ميزان قادر به حضور نظامي در آب 
  )امبر سپت30(".هاي بين المللي هستند امر ديگري است 

 

  :2011اكتبر 

را  ميليون دالري اياالت متحده به تشكيالت خودگردان 200 كمك كنگره آمريكا -
.  متوقف كردبه دليل مطرح كردن طرح تشكيل كشور مستقل فلسطين در سازمان ملل

  ) اكتبر1(
. ر سوريه را تاييد كردسناي آمريكا انتخاب رابرت فورد به عنوان سفير آمريكا د -
  ) اكتبر4(
 هزار پايي از سطح 14 تا ارتفاع نيروهاي آمريكايي كنترل حريم هوايي عراق -

  ) اكتبر6. (دريا را در اختيار سازمان هواپيمايي عراق قرار دادند
شهروندان آمريكايي در شهر واشنگتن در جريان تظاهرات عليه نظام اقتصادي  -

اينجا ميدان ": هاي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود كارداين كشور پال
  ) اكتبر7(. " استالتحرير آمريكا

 طرحي را ارائه كرده اند كه براساس آن معامله فروش دو عضو كنگره آمريكا -
دليل اين  .مد ميليون دالر به حالت تعليق درخواهد آ53تسليحات به بحرين به ارزش 

 شده اعالماقدام سركوب خشونت بار تظاهرات در بحرين از سوي دولت اين كشور 
  ) اكتبر10. (است
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رسانه هاي آمريكايي با انتشار برخي اسناد جديد از پايگاه ويكي ليكس اعالم  -
 حمايت محرمانه مالي از مخالفان سوري را آغاز كرده 2006كردند كاخ سفيد از سال 

 )تبر اك10( .است

 با صدور بيانيه اي به تمام شهروندان خود در كشورهاي ديگر دولت آمريكا -
  ) اكتبر12( .هاي تروريستي باشند جهان هشدار داد كه مراقب فعاليت

 در  بانك مركزي ايرانديويد كوهن معاون خزانه داري آمريكا اعالم كرد تحريم -
 در نظر دارد ايران را از نظر مالي و بازرگاني به ر دولت آمريكاست و آمريكادستور كا

  ) اكتبر14. (انزوا بكشاند
 تماس مستقيمي را با  گفت كشورش با ايرانسخنگوي وزارت خارجه آمريكا -

  ) اكتبر14. (رده استموضوع ادعاي دخالت ايران در ترور سفير سعودي برقرار ك
 در  اين ادعا كه مظنون طرح ترور سفير عربستانوزارت خزانه داري آمريكا -

 هاي واشنگتن مسافر هواپيمايي ماهان بوده است، اين شركت ماهان را مشمول تحريم
  ) اكتبر18. (خود كرد

گفتني است واشنگتن مدعي شد به .  فراخواندا در دمشق ر سفير خودآمريكا -
  )  اكتبر24. (و را فراخوانده است ادليل خطراتي جدي كه جان فورد را تهديد مي كرد

 مالي با  و امور امنيت در امور تروريسمديويد كوهن معاون خزانه داري آمريكا -
 هاي بيشتر عليه جمهوري  كشورهاي اروپايي درباره اعمال تحريممقامات ارشد
  ) اكتبر25. ( گفتگو كرداسالمي ايران

 مدعي انتقال تجهيزات مورد نياز براي ساخت مواد منفجره دادستاني كل آمريكا -
 از طريق سنگاپور و سپس  كشور به ايران از مينه سوتا ايناستفاده شده در عراق

  ) اكتبر26. (عراق شد
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 اعالم پس از پذيرفته شدن فلسطين در يونسكو به عنوان عضوي كامل، آمريكا -
  ) اكتبر31. ( را قطع مي كندكرد كه كمك مالي خود به اين نهاد سازمان ملل

 

  :2011نوامبر 

 به اين كشور  در نخستين واكنش به نامه رسمي ايرانوزارت امور خارجه آمريكا -
نامه تندي : درباره متهم كردن تهران به دخالت در طرح ترور سفير سعودي اعالم كرد

  ) نوامبر2. (بود
 بانك مركزي ايران صادرات نفت و گاز و پيش نويس دو طرح كه در پي تحريم -

 ) نوامبر3( . تصويب شداست در كميته روابط امور خارجه مجلس نمايندگان آمريكا

 تاكيد كرد كشورش در پي مواجهه نظامي با سخنگوي وزارت خارجه آمريكا -
 ايران به  آمريكا براي حل پرونده هسته اي دولت باراك اوباما:وي گفت.  نيستايران

  ) نوامبر4( . سختگيرانه متوسل مي شودديپلماسي
شماري از اعضاي جنبش تسخير وال استريت در واشنگتن در اعتراض به فساد  -

  ) نوامبر6. (بانكي حساب هاي بانكي خود را مسدود كردند
 تسخير وال "اقدام پليس امريكا بيست نفر از فعاالن جنبش در تازه ترين  -

  ) نوامبر7. ( در جريان تظاهراتي عليه بانك ها در نيويورك بازداشت شدند"استريت
 در امور جمهوري آمريكا  رئيس"باراك اوباما" مشاور ارشد "دنيس راس -

  پس از يك دوره تصدي اين سمت كه روند متوقف شده صلح:كرد اعالم خاورميانه
ها در كشورهاي عربي از موارد برجسته آن بود استعفا مي  خاورميانه و افزايش ناآرامي

  ) نوامبر11. (كند
اين  . بمب هوشمند ضد استحكامات به امارات بفروشد4900 قرار است آمريكا -

به تخريب استحكامات، تونل ها يا ديگر هدف ها و تاسيسات زيرزميني بمب ها قادر 
  ) نوامبر12. (داراي ديوارها و سپرهاي دفاعي بزرگ و مستحكم هستند
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 آغاز شد و به مدت "واكنش سريع" و بحرين موسوم به رزمايش مشترك آمريكا -
  )نوامبر14( .ابد يچند روز ادامه مي

 اه آمريكايي در مخالفت با خروج نظاميان كشورش از عراقسناتور جمهوريخو -
   ) نوامبر16. ( خواهد بود به منزله پيروزي ايراناذعان كرد خروج آمريكا

  نگراني از عملكرد اين بانك  واهي مركزي ايران را به دليلك نام باندولت اوباما -
 در ،شويي خوانده حمايت از تروريسم، گسترش سالح هاي كشتار جمعي و پولدر 

  ) نوامبر21. (ليست نگراني قرار داد
 با امضاي يك فرمان اجرايي براي نخستين ، رئيس جمهوري آمريكاباراك اوباما -

از  كلينتون.  هاي اقتصادي آمريكا قرار داد را هدف تحريمبار صنعت پتروشيمي ايران
گسترش تحريم هاي موجود بر صنايع نفت و گاز ايران و قرار دادن نام تعداد ديگري 
از افراد و موسسات مربوط به برنامه اتمي اين كشور در فهرست تحريم هاي آمريكا 

ن براي نخستين بار همچنين وزير خزانه داري آمريكا اعالم كرد كه واشنگت. خبر داد
تمامي بخش بانكداري ايران از جمله بانك مركزي را به عنوان تهديدي براي دولت 

 22. (ها و موسسات مالي كه با بانك هاي ايراني معامله مي كنند شناسايي مي كند
  )نوامبر

دفاع موشكي  در فرآيند ساخت و به روز سازي سامانه  قطربا خواست آمريكا -
  ) نوامبر22. (مشاركت مي كند) MEADS(ميان برد ميادس 

جانبه اي را عليه صنعت نفت سوريه اعمال كرده   هاي يك تحريم و اروپاآمريكا -
  ) نوامبر23. (اند
كننده اياالت متحده   اعالم كرد دشمناني كه با حمالت سايبري فلجپنتاگون -

 پنتاگون قابليت پاسخ  و".خرند خطر بزرگي را به جان مي" كنند آمريكا را تهديد مي
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ها را براي خود محفوظ  متقابل نظامي به دشمنان در فضاي مجازي و ديگر حوزه
 ) نوامبر26. (داشته و حتي آن را توسعه خواهد داد

له گاز ايران به پاكستان ايده سفير آمريكا در پاكستان اعالم كرد طرح خط لو -
خوبي نيست و به جاي آن مقامات اسالم آباد بهتر است در انديشه واردات گاز از 

 ) نوامبر27. ( و پاكستان باشندخط لوله تركمنستان به افغانستان

وزارت خزانه داري آمريكا هدف از سفر ديويد كوهن معاون وزارت خزانه  -
در ديدار با مقامات اماراتي و اسراييلي درباره اقدامات جامعه بين المللي داري آمريكا 

 ) نوامبر26. ( دانستبراي انزواي هر چه بيشتر ايران

 رييس  اوباماك و آمريكا در واشنگتن، بارا اتحاديه اروپاكدر پايان اجالس مشتر -
 همچنان ادامه يابد تا توافق كرديم فشارها بر ايران" : كردجمهوري آمريكا اعالم 

 آميز از انرژي اش درباره استفاده صلح جمهوري اسالمي به تعهدات بين المللي
  )نوامبر  29. ("اي عمل كند هسته

اياالت متحده به شديدترين وجه حمله : جي كارني سخنگوي كاخ سفيد گفت -
ما آماده حمايت از متحدان خود در .  در تهران را محكوم مي كند انگليسبه سفارت

  ) نوامبر29(. اين زمان سخت هستيم
 29( . شد در سفري غير منتظره وارد عراقجو بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا -

  )نوامبر
  

  :2011دسامبر 

اسراييل مهم ": در جمع يهوديان منهتن گفت  رييس جمهور آمريكاباراك اوباما -
ترين و اصلي ترين متفق ماست و ما به دولت اسراييل بيشترين اعتماد را داريم و به 
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 1( ".هيچ قيميتي حاضر نيستيم از اصل مهمي به نام حمايت از اسراييل كوتاه بياييم
 )دسامبر

گيري فعاالن جنبش اشغال وال استريت را زماني آغاز پليس لس آنجلس دست -
كرد كه آنها حاضر نشدند ناحيه اي در اطراف تاالر شهرداري لس آنجلس را ترك 

  )دسامبر1. (كنند
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانمجلس سناي اياالت متحده اليحه تحريم -

  ) دسامبر2. (رد راي موافق تصويب ك100را با 
منع كند فارس  حركت كشتيراني را در خليج اگر ايران:  گفتوزير دفاع آمريكا -

حمله هوايي عليه ايران نمي تواند : وي گفت .با ارتش آمريكا روبه روخواهد شد
  ) دسامبر3. ( اين كشور را متوقف كندبرنامه هسته اي

 جمهوري  اي  هسته جمهور آمريكا به منظور متوقف كردن برنامه  رييسمعاون -
  ) دسامبر3. (هاي جديدي را عليه تهران تصويب كند اسالمي از تركيه خواست تحريم

كره جنوبي براي :  در كره جنوبي گفتمقام ارشد وزارت خارجه آمريكايك  -
 5. ( اعالم آمادگي كرده است ها عليه ايرانهمراهي با آمريكا در اعمال تحريم

 ) دسامبر

 در ژنو با گروهي از اپوزيسيون دولت سوريه ديدار كرد و از هيالري كلينتون -
آنها حاكميت قانون و احترام به حقوق همه اقليت ها را  در صورت سقوط بشار 

  ) دسامبر6. (درخواست كرد
هاي آمريكايي ضمن اعتراف به سقوط يك هواپيماي شناسايي اين كشور مقام  -

يابي تهران به اطالعات محرمانه چنين  ، نسبت به احتمال دستدر شرق ايران
  )دسامبر 6( .هواپيماهايي ابراز نگراني كردند
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ر خود را از اين  كه در واكنش به ناآرامي هاي اخير سوريه، سفي  آمريكادولت -
  )دسامبر 7( .كشور فراخوانده بود، آنان را به دمشق باز گرداند

 در امور سالح كشتار روبرت اينهورن مشاور ويژه در وزارت خارجه آمريكا -
جمعي كه به سئول رفته از كره جنوبي خواسته است با آمريكا و كشورهاي هم پيمان 

  )دسامبر 7( . همكاري كند ها عليه ايرانبراي افزايش تحريم
 در  و آمريكارهبران دو كشور عراق: جي كارني سخنگوي كاخ سفيد اعالم كرد -

هاي ما براي آغاز فصلي جديد  خصوص خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و تالش
 .يكا و عراق به بحث و گفتگو خواهند پرداختين آمرب فراگير كدر شراكت استراتژي

  )دسامبر 11(
فعاالن جنبش اعتراضي وال استريت اعالم كردند امروز سعي خواهند كرد با  -

مدت  چرخه مبادالت تجاري اين كشور را هر چند كوتاه تصرف بنادر تجاري آمريكا
  )دسامبر 12( .متوقف كنند

 تاكيد كرد افتادن  در مجلس نمايندگان آمريكاترئيس كميته اطالعات و امني -
  )دسامبر 14.( زيان آفرين استاطالعات امنيتي فني كشورش به دست ايران

آلن اير سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا با دفاع از عملكرد وزارت امور  -
 اين اقدام :ت مجازي آمريكا در ايران گفتخارجه آمريكا در راه اندازي سايت سفار
وي در ادامه با دفاع از تحريم هاي آمريكا . براي برقراري ارتباط با مردم ايران است

متاسفانه راهي جز تحريم براي واداشتن ايران به عمل به تعهدات : عليه ايران گفت 
  )دسامبر 15( .ندبين المللي اش نيست و از اين تحريم ها مردم ايران هم زيان مي بين

 از جمله تحريم  هاي اقتصادي ايران به گسترش تحريممجلس نمايندگان آمريكا -
  )دسامبر 15( .بانك مركزي اين كشور راي داد
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نك مركزي  با با مصوبه مجلس نمايندگان اين كشور براي تحريمسناي آمريكا -
  )دسامبر 16( . موافقت كردايران

وي با . وزير دفاع آمريكا ايران را به تالش براي تضعيف منطقه متهم كرد -
 براي ميزباني بخشي از سپر موشكي مدعي شد هدف اين سپر تحسين دولت تركيه

 ". از سوي ديگر كشورها استهاي عضو ناتو دفاعي پيشگيري از حمالت عليه دولت
 چه دوست نداشته باشند ، اين مساله را دوست داشته باشندايرانچه " :پانتا گفت

  )دسامبر 17( .ديگر كشورها قصد دارند آن را بپذيرند
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 2011ي در سال  اشغالي از تحوالت سرزمين هايگزارش تحليل

  

  سيد مهدي مدني 

  

  :مقدمه

 

.  از خبر و تحوالت اساسي بودشاررس در سرزمين هاي اشغالي سالي 2011سال 
ان اين  منشا تغييراتي در سياست هاي بازيگر2012 در سال  تواندتحوالتي كه مي

كه عامل اصلي شكسن را آغاز كرد  2011ي سال شرايطاسرائيل در . سامان شود
 سازي ها موجبات انتقاد كنتانياهو با تداوم شهر.  لقب گرفته بودمذاكرات صلح
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عالوه براين كابينه .  را نيز فراهم آورد ترين متحدين خود يعني آمريكا و اروپاكنزدي
 احزاب مخالف راست سو كدر حالي كه از ي، نياهو با چند استعفا نيز مواجه شدنتا

 ديگر مشكالت سويو را به منزوي كردن اسرائيل متهم مي كردند و ازا امئگرا دا
عد فرامرزي نيز در ب. ها كشانده بود اقتصادي ساكنان اين سرزمين مردم را به خيابان

 را از ك خود يعني مباركترين شريك زدي ن، زيرااسرائيل سال سختي را گذراند
. انقالب هاي منطقه اي تاثير ويژه اي بروي اسرائيل گذاشت. ديدمي دست رفته 

عالوه بر اين اسرائيل با ماجراي حمله به كشتي مرمره نيز همچنان دست و پنجه نرم 
  .مكن قرار گرفتمي كرد تا جايي كه روابط تركيه با اسرائيل در سردترين وضعيت م

  
كوشيدند اختالفات چند ساله را به نيز  دو بازيگر اصلي فلسطيني يعني فتح و حماس

 با ز نيدر حالي كه دولت مصر. كناري بگذارند و آشتي و مصالحه را در پيش بگيرند
 تبادل  كه زمينهتصميمي ،بازگشايي رفح نيروي جديدي را در كالبد مقاومت دميد
عالوه بر اين فلسطينيان . هزار نفر از اسراي فلسطيني را با گيلعاد شاليت مهيا كرد

 ببرند و از اين طريق به پيشكوشيدند طرح تشكيل دولت مستقل فلسطين را نيز 
  . فشار جديدي بر اسرائيل وارد كنند

  
  

 در سال  سال خوبي براي اسرائيل نبود و اين تحوالت احتماال2011سال در مجموع 
در اين . سازدمي  مواجه ت جدي سياست مداران اين سامان را با مشكالجديد

مورد بررسي  -اسرائيل و فلسطين  - در دو بخش مجزا 2011تحوالت سال نوشتار 
و بين المللي ) سياسي و اقتصادي( عد داخلي دو ببه در هر بخش  و قرار مي گيرد

 .  شودمي توجه نيز اين دو بازيگر 
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  : اسرائيليترين تحوالت داخل مهم -

  
مشكالت مالي كابينه (در دو رويداد اقتصادي  عد داخلي اسرائيل در بولترين تح مهم

رخ ) تغييرات كابينه و انتقادات شديد حزب مخالف از نتانياهو (و سياسي ) نتانياهو
ينه  شاهد استعفاي برخي از اعضاي كابك سو از ي2011كابينه نتانياهو در سال  .داد

در .  بودمواجه  انتقادات تند ليوني رئيس حزب كاديما سوي ديگر باو از بود خود 
گيري ايهود   در پي كناره. استعفا كرد از رياست حزب كار كايهود بارا وهله اول

باراك از اين حزب سه تن از وزيران اين حزب از كابينه ائتالفي اسرائيل نيز استعفا 
 از طرف تزيپي ليوني رئيس حزب كاديما مورد انتقاد قرار بارهانيز نتانياهو  .كردند
 ليوني نتانياهو را به سوق دادن اسرائيل به فروپاشي و همچنين عدم دست. گرفت

 زمان برگزاري ك شدنانتظار مي رود  با نزدي.  با فلسطينيان متهم كرديابي به صلح
  .  بگيردانتخابات اين روند انتقادي شدت بيشتري به خود

  
  

و ترين گردهمايي معترضين به اوضاع اقتصادي   شاهد بزرگ2011اسرائيل در سال 
دامنه اين اعتراضات بي سابقه به اكثر .   بزرگ ترين تظاهرات مردمي بوددر واقع

 . شهرهاي اسرائيل كشيد و موجب استعفاي برخي از اعضاي كابينه شد

  
 : اسرائيليترين تحوالت خارج مهم -

  
ل در اين سال با چند بحران اساسي در عرصه سياست خارجي خود رو به رو اسرائي

 :ازند عمده ترين اين مسائل عبارت. بود
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 :طرح تشكيل دولت فلسطين فلسطين -1

  
رسميت شناختن ه  را در حالي به پايان رساند كه شاهد موج ب2011اسرائيل سال 

 شد و سپس به ازآغاين موج از آمريكاي التين  .كشور مستقل فلسطيني بود
كشورهاي آسيايي و اروپايي رسيد به طوري كه كشورهايي چون گابن، روسيه ، 

دولت مستقل فلسطيني تشكيل ايرلند و تركيه نيز از اسپانيا، پرو، پاراگوئه،  ،چين
ين خود فلسطيني ها برانگيخت اما بهر چند اين طرح اختالفاتي را در . حمايت كردند

با اين طرح . دفاع كردآن  رفت و محمود عباس از  به سازمان ملل2011ر در سپتامب
 را وتو مي كند با اكثريت آراء مورد آن اعالم كرده بود  قبال  آمريكاوجود اين كه

 در شوراي امنيت سازمان ملل در حال بررسي ك و اينقرار گرفتپذيرش اعضا 
ح سبب شد اسرائيل با موضوع جديدي در عرصه طيف وسيع موافقان اين طر .است

 . سياست خارجي خود مواجه شود

  
مسئله ديگر كابينه اسرائيل كاهش مشورعيت بين المللي اسرائيل در مواجه با فلسطين 

 رئيس جمهور روسيه به فلسطين، در اين رابطه مي توان به سفر ديميتري مدودف. بود
ي در شوراي  قطعنامه حقوق بشر9زه و همچنين تصويب سفر اردوغان به نوار غ

اقدام اخير در طول فعاليت سازمان ملل .  عليه اسرائيل اشاره كردعمومي سازمان ملل
. داردبوده و نشان از افت شديد مشروعيت اسرائيل در عرصه بين المللي بي سابقه 

رسميت شناختن اين ه منزله ببه غان به فلسطين و و اردعالوه بر اين سفر مدودف
بود كه  روحيه جديدي به مقاومت تزريق ) خصوصا سفر اردوغان به حماس(كشور 

 .كرد
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 : اسرائيلي مضاعف براي و بحران زايي عربيانقالب ها -2

  
  دامنهو گسترش آتش در منطقه خاورميانه ، شعله ور شدنخودسوزي جوان تونسي

ترتيب انقالب هاي عربي كه دين ب. به سختي قابل پيش بيني بود تا بحرين آن از مصر
 و مصر آغاز شد سبب شد پايه هاي نظام امنيتي منطقه اي اسرائيل به شدت از تونس
 نسبت به امنيتاز زمان امضاي پيمان كمپ ديويد تا حد زيادي اسرائيل . دشوسست 

 "امنيت" بار ديگر ك با فروپاشي نظام مباريافته بود، امامرزهاي خود اطميان خاطر 
بحث اين روزها در مورد تداوم پيمان كمپ ديويد . به مقوله اصلي اسرائيل تبديل شد

 برخي از گروه ها و احزاب اصلي در مصر خواهان لغو .هاي جدي در جريان است
 نامه صلح   توافق:استوزير مصر گفته    نخست"عصام شرف"  و انداين پيمان شده

اشغال سفارت   .مقدس نيست امضا شد 1979سال در كمپ ديويد با اسرائيل كه 
اسرائيل در قاهره توسط گروه هاي انقالبي و انفجارهاي پياپي  در خط لوله انتقال 

  . داندر اين زمينه   قابل اسنادشواهد)  بار10(گاز به اسرائيل 

  
 بودجه نظامي خود را براي در تالش است معضل امنيتي جديداسرائيل براي مقابله با 

 در گزارشي "يديعوت آحارونوت"روزنامه اسرائيلي . مقابله با نا امني ها افزايش دهد
  مصري ناآرامي هاجريان در 2011در سال  با اشاره به افزايش بودجه نظامي اسرائيل

عالوه بر اين .  ميليارد دالر افزايش مي يابد15 ميزان بودجه نظامي اسرائيل به :نوشت
 ، از طريق فشار و همچنين ارتباط با برخي از گروه هاي سياسيدارداسرائيل تالش 

به عقيده اكثر كارشناسان روابط . رابطه مصر با اسرائيل را به حالت عادي بازگرداند
 به نيز اين موضوع رار به حالت سابق باز نمي گردد و اسرائيل اسرائيل با دولت مص
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سبب قدرت گرفتن احزاب اسالم كه روند انقالب هاي عربي  .فراست دريافته است
 .دباشي براي اسرائيل جديد تهديد أمي تواند منشنيز ده شگرا در منطقه خاورميانه 

  
  
 :تداوم بحران روابط با تركيه -3

  
 رسان آزادي غزه تركيه در تابستان كائيلي به كشتي كمحمله نيروهاي ارتش اسر

 شد كه تا سال ك روابط دو متحد استراتژي شدن بحران و سردموجب ايجاد 2010
در . همچنان ادامه يابدسردي روايط  نيز جريان پيدا كرد و پيش بيني مي شود 2011
 عذرخواهي :اسرائيل مطرح كرد براي ادامه رابطه با يسه شرط اساس تركيه 2011سال 

شروطي كه تا كنون مورد قبول اسرائيل واقع . رسمي، غرامت و لغو محاصره غزه
ميانجي گري آمريكا براي رفع تنش ميان دو متحد خود نيز تا كنون به . نشده است

  .جايي نرسيده است
  
 

ر سال عد خارجي با مشكالت فراواني رو به روست و اين بحران ها داسرائيل در ب
تداوم تالش فلسطيني ها براي احقاق حقوق .  تر مي شودجدي به احتمال زياد 2012

 از دست ،، موج انقالب هاي عربي) آشتي مليبه ويژه با برقراري(خود از دست رفته 
 اسالم گرايان و تداوم بحران رابطه با آنكارا رفتن قدرت گ،رفتن متحدين منطقه اي

دليل مقامات همين  ه ب وابينه افراطيون قرار خواهد داد كرا فراروي سختي هسال آيند
 نسبت به منزوي شدن اسرائيل هشدار جدي ارشد آمريكا، انگليس و اتحاديه اروپا

 .داده اند
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  : فلسطينيترين تحوالت داخل مهم -

  
مهم ترين تحول داخلي در سرزمين فلسطين را بايد در آشتي مجدد دو گره اصلي 

حوادث در اين رابطه به البته . دجستجو كر و فتح ني يعني جنبش حماسفلسطي
ين دو گروه بچون بازگشايي گذرگاه رفح ، درگيري هاي پراكنده امنيتي همديگري 

نيز مي توان و افشاگري هاي تلويزيون الجزيره عليه محمود عباس و حماس فتح 
  .اشاره كرد

  

 : فلسطينياني مليآشت -

  
.  نبودملي فلسطينيان بي تاثير از  انقالب هاي منطقه اي خصوصا انقالب مصرآشتي 

 در قاهره  فتح و حماس، ماه مذاكره در قاهره18و   سال رويارويي6سر انجام پس از 
 نمايندگان كشورهاي حضورحاضر شدند و سند آشتي ملي را در بر سر ميز مذاكره 
در اين مراسم محمود عباس كه به همراه نبيل العربي وزير امور . ندمختلف امضا كرد

 مصر و مراد موافي رئيس سازمان اطالعات اين كشور در جايگاه ويژه حضور  خارجه
ين خود ب تاريك و سياه گذشته و شكاف  ها امروز صفحه  فلسطيني:داشت اعالم كرد

 طي آن با هم به سوي ودند  جديدي را آغاز كر را براي هميشه ورق زدند و مرحله
  .قدس حركت خواهند كرد

  
فعال .  تقسيم مي شودين جنبش هاي فتح و حماسببراساس اين توافقنامه قدرت 

، موضوع دولت وحدت ملي و )ساف( كردن كميته سازمان آزاديبخش فلسطين
ابات ماموريت آن، مدت فعاليت و برنامه هاي سياسي اين دولت، برگزاري انتخ
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 آزادي ، فعال كردن مجلس فلسطين، رياست تشكيالت خودگردان فلسطين،پارلماني
پرونده هاي امنيتي از مسائلي است كه دو گروه بررسي   وزندانيان سياسي دو طرف

آشتي ملي فلسطيني ها   روند.مهم فلسطيني درباره آنها به توافقاتي دست يافتند
 اين آشتي مي تواند جبهه واحدي ، زيرات را درپي داشاسرائيل موضع گيري شديد 

البته فتح همچنان روبط امنيتي خود با اسرائيل را دنبال . را در برابر اسرائيل ايجاد كند
اعتراض حماس واقع شده مي تواند پايه هاي اين آشتي كه مورد   اين موضوعمي كند

 .را تضعيف كند

   

 : شبكه الجزيره عليه محمود عباسيافشاگر -

  
تحوالت مهم ديگر در فلسطين افشاگري شبكه الجزيره عليه محمود عباس يكي از 

 شبكه خبري الجزيره يك در برنامه اي هزاران سند از پشت پرده مذاكرات صلح. بود
كه در آنها از امتيازدهي گسترده تشكيالت خودگردان فلسطين به طرف صهيونيستي 

 سبب شد تشكيالت خودگردان با بحران ك سواين امر از ي. پرده برداشت منتشر كرد
.  گرديدحماس مواضع موجب تقويت ديگري سومشروعيت مواجه شود و از 

 با ود نين اسرائيل و فتح را سازش قلمداد مي كب صورت گرفتهحماس مذاكرات 
 .انتشار اين گزارش ها توانست جايگاه خود را بهبود بخشد

  
 : فلسطينيترين تحوالت خارج مهم -

  
گيري قرار  طرح تشكيل دولت مستقل فلسطين كه توسط محمود عباس مورد پي

محمود عباس عليرغم مخالفت .  از مهم ترين تحوالت خارجي فلسطين بود گرفت
 .  برد طرح تشكيل دولت مستقل فلسطيني را به سازمان مللي جديها
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 :ن توسط محمود عباسبرد طرح تشكيل دولت مستقل فلسطي پيش -

  
ي بسياري ها محمود عباس طي سفر به كشورهاي مختلف موفق شد حمايت دولت

 وي.  كسب كند1967رسميت شناختن دولت مستقل فلسطيني در مرزهاي ه  براي برا
البته  . به شوراي امنيت ارائه كرد حمايت اكثريت اعضاي سازمان مللبااين طرح را 

براي مثال . ميل دولت مستقل فلسطيني با نقاط ضعف بسياري همراه استطرح تش
رسميت شناختن ه همچنين ب. اين طرح در مورد آوارگان فلسطيني سكوت كرده است

 به نام اسرائيل است و همين امر سبب ياين طرح به معناي شناسايي دولت ديگر
ين طرح و اجماع صورت گرفته به هر حال ا.  شده استمخالفت ايران و حماس

 آن مي تواند در كاهش مشروعيت اسرائيل در عرصه بين الملل نقش مهمي پيرامون
 .ايفا كند

  
 :حــرفگذرگاه  يبازگشاي -

  
و اسرائيل در   مصركصل روابط استراتژياح 2007در سال بسته شدن گذرگاه رفح 

 ميالدي تا كنون بيش 2007ز محاصره غزه در سال از آغا.  بودكمبارحكومت زمان 
 ميليون غيرنظامي ساكن اين منطقه فقيرنشين از تامين بسياري از نيازهاي اوليه 1.5از 

 و پيروزي كسقوط رژيم مبار. اند خود از جمله مواد غذايي و دارو محروم مانده
مهم اقدام انقالب مصر سبب شد دولت جديد مصر به بازگشايي مجدد اين گذرگاه 

اين امر خوشايند اسرائيل نبود و اعتراض خود را به تصميم دولت مصر اعالم . كند
 ابراز نگراني درباره اين تحول ضمنسيلوان سالوم معاون نخست وزير اسرائيل . كرد

تواند موجب ورود سالح و مبارزان فلسطيني به  مدعي شد بازگشايي گذرگاه رفح مي
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. بايد براي تغييرات اساسي در مصر و منطقه آماده باشداين منطقه شود و اسرائيل 
 از بازگشايي گذر گاه رفح عالوه بر تهديد امنيتي براي اسرائيل سبب مي شود حماس

 .به دست آورد باالتري كلحاظ ژئوپلتيكي توان تحر

  
 :ي با سرباز اسرائيلي فلسطينيتبادل اسرا -

  
 زمينه براي تبادل اسراي يلي توسط حماساسارت گيلعات شاليت نظامي اسرائ

 ميالدي در مجاورت 2006 ژوئن 25شاليت در تاريخ . فلسطيني با اين نظامي مهيا شد
 سال 5پس از .  شد و به نوار غزه انتقال يافتدستگيرخط مرزي غزه و اسرائيل 

ل ادر قب اسير فلسطيني 1027رايزني و ميانجي گري كشورهاي مختلف مقرر شد 
 تبادل اسيران فلسطيني با گلعاد شاليت در مرحله نخست. تحويل شاليت آزاد شوند

صورت  با ميانجيگري قاهره نظامي صهيونيست كه در توافقي ميان حماس و تل آويو
 اتبادل اسرهر چند . آزاد شدندفلسطيني  اسير 550 اسير و در مرحله دوم 540گرفت 

همراه شد اما بار ديگر مخالفان نتانياهو را به با جشن  و كرانه باختري در نوار غزه
 آن را بايد اين تبادل سبب قدرت گيري حماس شده و آنهابه عقيده . انتقاد واداشت

  .شكستي براي نتانياهو قلمداد كردند

  

  :فرجام سخن

  
 رژيم تحوالت جاري در سرزمين هاي اشغالي و موج برخاسته از خاورميانه و سقوط

ن خواهد  در اين ساما2011هاي ديكتاتور زمنيه ساز تحوالت جدي تري در سال 
موج ديگر سوي و از خود را از دست داده پيمانان سابق  اسرائيل هماز سويي . شد
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مقابله با ديكتاتوري سران خاورميانه و قدرت گيري اسالم گرايان سبب مي شود 
عد بين الملل نيز با در حالي كه در ب. اشداسرائيل سال سختي را در پيش رو داشته ب

 است كه خود موجب شكل گيري اجماع مواجهطرح تشكيل دولت مستقل فلسطيني 
 فتح با ي ديگر اگر روابط امنيتز سويا .مي شودو در برابر اسرائيل شده بين المللي 

 ير امخواهد بود، اسرائيل ي در انتظار بگيرد روزهاي سخت ترياسرائيل روند نزول
  .  رسديكه در كوتاه و ميان مدت بعيد به نظر م

 

   نظامي –سياسي، اقتصادي، امنيتي ترين وقايع  روز شمار مهم

 :2011در سال سرزمين هاي اشغالي 

  

  :2011ژانويه 

01.01.2011 

گزارش رسمي يك مركز آماري در فلسطين نشان مي دهد جمعيت فلسطينيان  -
 هزار نفر در 5 ميليون و 5فر مي رسد كه تنها  ميليون ن11جهان در حال حاضر به 

 .ند و بقيه آواره كشورهاي مختلف هستند ااين كشور ساكن

 فلسطيني 4000براساس يك گزارش فلسطيني نظاميان رژيم اشغالگر قدس بيش از  -
 . در مناطق مختلف كرانه باختري اشغالي بازداشت كردند2010را در طول سال 

 شهرك سازي را مانع اصلي پيشبرد روند به بن رجه روسيهوزير امور خا الوروف -
بست رسيده سازش و اين اقدامات رژيم صهيونيستي را نقض كننده قطعنامه هاي 

 . دانستشوراي امنيت

ويژه   هاي اشغالي فلسطين به سازي در سرزمين كابينه اسرائيل براي ادامه شهرك -
  . ميليون دالري تصويب كرد600ر دوسال آينده بودجه كرانه باختري د
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02.01.2011  

 2 هاي ارتش اسرائيل به دو منطقه در نوار غزه در حمله شنبه شب جنگنده -
  .دفلسطيني زخمي شدن

مذاكره كننده ارشد تشكيالت خودگردان كارشكني هاي مستمر اسرائيل را  عريقات -
 .هاي سازش دانست مسبب شكست تالش

 همكاري تشكيالت خودگردان با اسرائيل را در سخنگوي جنبش حماس زهريابو -
  .راستاي نابودي مقاومت دانست

03.01.2011 

 و فرانسه بتوانند  ابراز اميدواري كرد اروپا در امور خاورميانهنماينده ويژه فرانسه -
  .صهيونيستي كمك كنند  ها و رژيم  ميان فلسطينيمذاكرات صلحبه ازسرگيري 

 موافق توقف سه ماهه شهرك نخست وزير اسرائيل مدعي شد تل آويو نتانياهو -
 . اين پيشنهاد را پس گرفتسازي بود، اما آمريكا

 با اشاره به پيشنهاد نخست وزير گفتگو كننده ارشد تشكيالت خودگردان عريقات -
  .اسرائيل براي مذاكره مستقيم آن را بي محتوا دانست

04.01.2011  

شكست خورده است، از نبود اسرائيل  در مهار محمود عباس با بيان اينكه آمريكا -
 . ابراز نااميدي كردتحرك در روند صلح

 سفر خود به  رئيس جمهوري روسيهسرائيلاهاي  در پي اعتصاب ديپلمات -
  .هاي اشغالي را لغو كرد سرزمين

05.01.2011 

نتانياهو در تماس تلفني با رئيس حكومت خودگردان فلسطين تاكيد كرد با تالش  -
  . را محقق كردتوان صلح دو طرف مي
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 از موضع نتانياهو در مسئله فلسطين روزنامه آحارونوت با اشاره به نااميدي اوباما -
  .نوشت باراك اوباما پرونده مذاكرات مستقيم را به مشاوران خود واگذار كرده است

 به كه سفر ديميتري مدودف  اعالم كرد با وجود ايندفتر رياست جمهوري روسيه -
 . از مناطق فلسطيني ديدن كندهاي اشغالي لغو شده قصد دارد سرزمين

ها   با فلسطيني اگر روند صلحد مقام برجسته حزب كار اسرائيل تهديد كركي -
همچنان بدون پيشرفت باقي بماند، اين حزب از دولت بنيامين نتانياهو خارج 

   .شوند مي

ي ديپلماتيك يابي به راه حل كه دست وزير امور خارجه اسرائيل با بيان اين ليبرمن -
 سال به طول مي انجامد به همكاري امنيتي با 10 دست كم  خاورميانهبراي صلح

  .تشكيالت خودگردان اعتراف كرد
06.01.2011 

 درباره روند نخست وزير اسرائيل براي گفتگو با رئيس جمهوري مصر نتانياهو -
  .قاهره شد راهي صلح

07.01.2011 

هاي قسام در محله الزيتون واقع در  هاي ارتش اسرائيل يك پايگاه گردان جنگنده -
  .شرق غزه را بمباران كردند 

شرم "وزير اسرائيل كه در استراحتگاه ساحلي   و نخستجمهوري مصر رئيس -
 در سيده مذاكرات صلحبست ر كردند، در مورد روند به بن  در مصر ديدار مي"الشيخ

   . گفتگو كردندخاورميانه

08.01.2011 
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ها ارتش به  هاي اسرائيل به نقل از ارتش اين رژيم نوشتند يكي از خمپاره رسانه -
 را نفر 1جاي اصابت به هدف در نزديكي گروهي از سربازان اسرائيلي فرود آمد و 

  .مي كرد ديگر را زخنفر 4كشت و 

 مذاكره كننده ارشد تشكيالت خودگردان فلسطين با اشاره به ادامه سياست عريقات -
 .هاي سركوب گرانه اسرائيل نتانياهو را عامل شكست مذاكرات سازش دانست

بولدزرها اسرائيل با حمايت نظاميان اشغالگر هتلي تاريخي را در قدس تخريب  -
  .كردند

10.01.2011  

 در سرزمين هاي اشغالي اعالم كرد بيت المقدس شرقي يه اروپانمايندگي اتحاد -
 .بايد به عنوان پايتخت كشور مستقل معرفي شود

  از سرهنگ معمر قذافي"5قدس "اسماعيل هنيه در ديدار با اعضاي كاروان ليبيايي  -
تي فوق العاده به منظور و رئيس دوره كنوني اجالس سران عرب خواست تا نشس

 .بررسي وضعيت قدس برگزار كند

روزنامه اسرائيلي هاآرتض از مخالفت عبداهللا دوم با سفر نخست وزير اسرائيل به  -
 .اردن خبر داد

خان " و "غزه"صهيونيستي بامداد دوشنبه در سه نوبت شهرهاي   هاي رژيم جنگنده -
 .هاي مالي زياد انجاميد تن و خسارتشدن يك   را بمباران كردند كه به زخمي"يونس

سازي در  بنيامين نتانياهو با رد انتقادهاي بين المللي در مورد ادامه روند شهرك -
  . المقدس زندگي كنند  يهوديان حق دارند در هر جاي بيت:المقدس گفت بيت

11.01.2011  

ريخ حيات  اسرائيل بدترين دوران تا:رئيس حزب كاديما اسرائيل گفت تزيپي ليوني -
 دولت اسرائيل فرو  .كند و تحت فشار و محاصره جهاني است خود را سپري مي
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سر   ن راهنما براي هدايت در بدترين لحظات خود بهداشتعلت ن  خواهد پاشيد و به
   .برد مي

12.01.2011  

هاي ارتش اسرائيل طي چندين مرحله مناطق مختلف نوار غزه را بمباران  جنگنده -
  .استيكي از آنها پايگاه پليس دريايي هدف قرارداده كردند كه در 
13.01.2011  

 و جامعه بين المللي هاي مقاومت فلسطين با درخواست از اتحاديه عرب گروه -
ها  براي جلوگيري از ارتكاب جنايت جديد عليه ملت فلسطين از سوي صهيونيست

فلسطين و افشاي توطئه هاي اشغالگران بر عزم و اراده خود براي حمايت از ملت 
 .تاكيد كردند

14.01.2011 

ك تمايل به حفظ منافع يك: اهللا در جمع خبرنگاران گفت محمود عباس در رام -
هاي جامعه  ترين موانع در مسير تالش جانبه و عدم جديت دولت اسرائيل جدي

 .ست خاورميانه اجهاني براي احياي مذاكرات صلح

ويان به عنوان هفتمين كشور آمريكاي التين از به رسميت شناختن كشور مستقل گ -
 .فلسطين خبر داد

15.01.2011 

اسماعيل هنيه مجدد بر رسميت نشناختن اسرائيل و دست كشيدن از اداره امور  -
 .ملت فلسطين تاكيد كرد

 سياست هاي :گفت حقوق بشر در مسائل گزارشگر ويژه سازمان ملل ريچارد فالك -
 .اسرائيل تشكيل دولت فلسطيني به پايتختي بيت المقدس را غيرممكن ساخته است
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16.01.2011 

 سابقه هفته جاري با هدف احياي گفتگوهاي صلح  در اقدامي كمديمتري مدودف -
باختري و اردن سفر   متوقف شد به كرانهخاورميانه كه اواخر سال گذشته ميالدي 

  .كند مي

17.01.2011 

 متحد با صدور بيانيه اي بار ديگر از اقدام رژيم اسرائيل براي شهرك سازمان ملل -
 .سازي انتقاد كرد و آن را ايستادن در مقابل خواست جهاني دانست

وزير جنگ اين رژيم از رياست ل اسرائيدر ادامه بحران و اختالفات داخلي در  -
 .حزب كار استعفا كرد

18.01.2011  

گيري ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل از حزب كار سه تن از وزيران  در پي كناره -
  .صهيونيستي استعفا كردند  اين حزب از كابينه ائتالفي رژيم

ف شهرك سازي تاكيد  با درخواست از اسرائيل براي توقرئيس جمهوري روسيه -
 خود درباره شناسايي كشور فلسطيني با 1988كرد مسكو همچنان بر موضع سال 

پاراگوئه و پرو هم فلسطين را به رسميت مي  .بند است مركزيت بيت المقدس پاي
در تداوم موج شناسايي كشور مستقل فلسطيني، پاراگوئه و پرو نيز اعالم  :شناسند

 .سميت مي شناسندكردند كه اين كشور را به ر

20.01.2011 

 شوراي 1701 فروند جنگنده اسرائيل در ادامه بي اعتنايي اين رژيم به قطعنامه 2 -
 . متحد، به حريم هوايي لبنان تجاوز كردند سازمان مللامنيت

كرانه رسانه هاي خبري از شهادت يك فلسطيني در حمله نظاميان اسرائيل به  -
 .باختري خبر دادند
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23.01.2011  

 صفحه اي منتشر شد، كابينه و ارتش 245نتايج اين تحقيق كه طي گزارشي  -
اسرائيل در حادثه حمله به كاروان آزادي بيگناه و اعضاي اين كاروان مسئول حادثه 

اردوغان نتايج تحقيقات اسرائيل درباره حمله به كاروان آزادي كه به . معرفي شدند
ايت از دولت و نظاميان صهيونيست در اين حادثه پرداخته، بي ارزش توصيف حم
 .كرد

24.01.2011  

شبكه خبري الجزيره يك در برنامه اي به وعده خود عمل كرد و هزاران سند از  -
 كه در آنها از امتيازدهي گسترده تشكيالت خودگردان پشت پرده مذاكرات صلح

در همين زمينه عريقات .ستي پرده برداشته شده منتشر كردفلسطين به طرف صهيوني
 . آويو را دروغ خواند هاي الجزيره درباره مذاكرات محرمانه با تل افشاگري

 در واكنش به انتشار اسناد محرمانه الجزيره درباره مذاكرات سازش جنبش حماس -
ح براي حذف قضيه فلسطين و اين اقدام بيانگر تالش رهبران جنبش فت: اعالم كرد 

 .حقوق مشروع فلسطيني ها از جمله قدس است

: گفت) ساف( دبير كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين ياسر عبد ربه -
افشاگري الجزيره درباره مذاكرات سازش و انتشار اسنادي در اين زمينه يك اقدامي 

 .به شمار مي رود سياسي و در راستاي خدمت به تل آويو

 25.01.2011  

اي موقت از كشور مستقل فلسطيني آماده كرده كه در آن   اسرائيل نقشه وزير خارجه -
  .ها است باختري متعلق به فلسطيني   تنها نيمي از كرانه



��4 ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

به دستور  .اي الجزيره را تحريم كند محمود عباس تصميم گرفت شبكه ماهواره -
اي الجزيره براي همه افراد اعم از  با شبكه ماهوارهمحمود عباس هر گونه همكاري 

  .ترين عضو يا طرفدار جنبش فتح ممنوع است  باالترين مقام تا كوچك

 .پرو نيز كشور آزاد و مستقل فلسطيني را به رسميت شناخت  -

 26.01.2011  

 دولت ايرلند اعالم كرد توسعه روابط ديپلماتيك با حكومت خودگردان فلسطين به -
  .هاي فلسطيني به عنوان يك كشور مستقل است نظور شناسايي كامل سرزمينم 

 محمود عباس رئيس اندنبال افشاي اسناد و مدارك الجزيره هزاران تن از هوادار  به -
 .اهللا دست به تظاهرات زدند اين حكومت در رام

 رسوايي هاي  با اشاره به انتشار اسناد شبكه الجزيره دربارهجنبش حماس -
 .تشكيالت خودگردان خواستار منزوي كردن آن شد

 28.01.2011 

منابع آگاه از فرار كاركنان سفارت رژيم اسرائيل در قاهره به دنبال تظاهرات مردم  -
 . خبر دادند عليه رژيم مباركمصر

 اضات و تظاهرات مردم مصريك مقام اسرائيل با ابراز نگراني از گسترش دامنه اعتر -
 اعالم كرد نيروهاي امنيتي و ارتش مصر بايد از خشونت براي بر ضد حسني مبارك

 .سركوب تظاهرات مردم استفاده كنند

 و جهاد اسالمي ترتيب داده هزاران نفر در تظاهراتي كه از سوي جنبش حماس -
 .زن تظاهرات كردندشده بود عليه ابوما

 29.01.2011 

منابع خبري از شهادت يك فلسطيني بر اثر شليك گلوله شهرك نشينان صهيونيست  -
 .در الخليل واقع در كرانه باختري اشغالي خبر دادند
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 ليكس فاش كرد براساس يكي از اسناد محرمانه ديپلماتيك آمريكا سايت ويكي وب -
  .كند  حمايت ميككه از عمر سليمان براي جانشيني حسني مبارهاست  اسرائيل سال

  

  :2011 فوريه

02.02.2011  

 نخست وزير اسرائيل اعالم كرد كه از تكرار انقالب اسالمي ايران بنيامين نتانياهو -
 . هراس دارددر مصر

 نيروي مصري در شبه 800ل با استقرار يك منبع اسرائيلي از موافقت رژيم اسرائي -
 .جزيره سينا براي اولين بار خبر داد

 03.02.2011  

برخي منابع خبري از احتمال بروز درگيري هاي هدايت شده بين نيروهاي ارتش  -
 و ارتش اسرائيل در صحراي سينا براي تحت الشعاع قرار گرفتن اعتراضات مصر

 .داخلي مصر خبر داده اند

05.02.2011  

با رد اتهام اسرائيل ضد اين جنبش در انفجار خط لوله گاز اين اقدام  جنبش حماس -
 .ها دانست را كار صهيونيست

 07.02.2011  

صاحب عريقات در واكنش به انتشار اسناد مذاكرات محرمانه سازش از سوي  -
هاي صهيونيستي براي  ا به همكاري با شركت و امير آن رالجزيره بار ديگر دولت قطر

 .شهرك سازي در كرانه باختري متهم كرد

نخست وزير سابق اسرائيل با انتشار خاطرات خود از مصالحه تشكيالت  -
  .خودگردان با اين رژيم پرده برداشت
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اسرائيل از تصميم خود براي تعليق طرح عقب نشيني از روستاي لبناني غجر خبر  -
 .داد

 08.02.2011  

منابع خبري فلسطيني از تالش اسرائيل براي ساخت واحدهاي جديد شهرك  -
 .نشيني در محله شيخ جراح در قدس شرقي خبر داد

 نسبت به وقوع انقالبي اسالمي نتانياهو با اشاره به اعتراضات ضد دولتي مردم مصر -
 .كرد ابراز نگراني در اين كشور نظير ايران

اشكنازي رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل بر آمادگي رژيم اسرائيل براي يك  -
 . تاكيد كردجنگ تمام عيار در پي تحوالت اخير در خاورميانه

 09.02.2011  

تصميم تشكيالت خودگردان براي برگزاري انتخابات در ژوئيه آينده  جنبش حماس -
 .ني دانسترا غيرقانو

يديعوت آحارونوت در گزارشي با اشاره به افزايش بودجه نظامي اسرائيل در سال  -
 ميليارد 15ميزان بودجه نظامي اسرائيل به :  نوشت در ميان ناآرامي ها در مصر2011

 .دالر افزايش مي يابد

 از ميانهرئيس پليس اسرائيل با اشاره به اعتراضات مردمي در كشورهاي خاور -
 .آمادگي اين رژيم براي سركوب اقدامات مشابه در سرزمينهاي اشغالي خبر داد

11.02.2011  

هاي خارجي بر مسئله  خالد مشعل ضمن هشدار درباره خطرات تاثيرگذاري -
اي دردآور است كه بايد از طريق  فلسطين تاكيد كرد تداوم شكاف داخلي مسئله

 .مورد توافق حل و فصل شودگفتگو و اصول 
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 12.02.2011 

صائب عريقات گفتگو كننده ارشد تشكيالت خودگردان، پس از رسوايي هاي اخير  -
از تيم مذاكراتي اين تشكيالت استعفا كرد اما محمود عباس استعفا عريقات را 

و كننده  با اشاره به استعفاي گفتگدر همين زمينه سخنگوي جنبش حماس.نپذيرفت
 .ارشد تشكيالت خودگردان آن را ناكافي دانست

 13.02.2011 

 شنبه گفت كه جنبش مقاومت اسالمي در انتخابات شركت نخواهد كرد حماس -
 .زيرا انتخابات مشروع نيست

 14.02.2011 

شبكه هاي تلويزيوني عرب زبان از استعفاي دولت انتصابي رئيس تشكيالت  -
 .لسطين خبر دادندخودگردان ف

اي در حال اتفاق افتادن است ولي وي اميد به   در جهان عرب زلزله:نتانياهو گفت - 
 .ها دارد بهترين

ضمن رد هرگونه شباهت . سي. بي. ايهود باراك در گفتگو با شبكه تلويزيوني اي -
يابي اخوان المسلمين در مصر ، نسبت به قدرت  و قيام مردم مصربين انقالب ايران

 .در پي تحوالت اخير در اين كشور هشدار داد

15.02.2011  

 . تعطيل كرد سفارت خود را در جمهوري آذربايجان"مسائل فني"اسرائيل به بهانه  -

16.02.2011 

محمود «اهللا با  شنبه در رام  سهخارجي اتحاديه اروپا  مسئول سياستنكاترين اشتو -
  .د، رئيس حكومت خودگردان فلسطين ديدار كر»عباس

17.02.2011  
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 . فلسطيني در حمله نظاميان اسرائيل به نوار غزه خبر دادند3رسانه ها از شهادت  -

18.02.2011 

 را بيش از بايد روند صلح:  گفتمسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اشتون -
 براي ملت اسرائيل و ملت فلسطين، يك هميشه پيش برد، زيرا تضمين ثبات و امنيت

  .تآرزوي بسيار مهم اس
 با انجام اهللا گفت كه چنانچه جنبش حماس محمود عباس طي سخناني در رام -

ياست حكومت خودگردان فلسطين موافقت نكند اين انتخابات انتخابات پارلماني و ر
 .برگزار نخواهد شد

19.02.2011 

 متحد، از  سازمان ملل با استفاده از حق وتوي خود در شوراي امنيتدولت آمريكا -
هاي اشغالي جلوگيري  نهاي اسرائيل در سرزمي سازي اي عليه شهرك تصويب قطعنامه

 .كرد

20.02.2011  

 وتوي قطعنامه رياض منصور نماينده حكومت خودگردان فلسطيني در سازمان ملل -
  . را محكوم كردها در اراضي اشغالي توسط آمريكا سازي سازمان ملل درباره شهرك

سمت  كه به  وعده داد تا در صورتيدبير كل اتحاديه عرب عمر موسي -
 . انتخاب شود، به معاهده كمپ ديويد پايبند استجمهوري مصر رياست

21.02.2011 

 . اعالم آمادگي كردوگوها با جنبش حماس جنبش فتح براي ازسر گيري گفت -

22.02.2011  

 داخلي اسرائيل به  آراد مشاور امنيترسانه هاي چاپ اسرائيل از استعفاي يوزي -
 . خبر دادنددليل اختالف ميان سران تل آويو
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23.02.2011  

 با صدور بيانيه اي بازداشت رهبر جنبش اسالمي به دست اسرائيل جنبش حماس -
 .را جنايت دانست

 فلسطيني در حمله نظاميان اشغالگر 11منابع بيمارستاني در غزه از زخمي شدن  -
 .خبر دادند

26.02.2011 

 طي گفتگوي تلفني با نتانياهو پافشاري بر شهرك سازي در مركل صدراعظم آلمان -
 .مناطق فلسطيني را سبب توقف مذاكرات دانسته و از آن انتقاد كرده است

27.02.2011 

 شدن يك مرد فلسطيني به دست   كشتهفعاالن فلسطيني و يهودي در اعتراض به -
نشينان اسرائيلي و ممنوعيت فروش يا اجاره خانه به فلسطينيان تظاهرات  شهرك
   .نمودند

28.02.2011 

تشكيالت خودگردان فلسطين با درخواست نتانياهو مبني بر به رسميت شناختن  -
 .سرزمين هاي اشغالي به عنوان يك سرزمين يهودي مخالفت كرد

  
  : 2011س مار

02.03.2011  

 براي هاي كشورش و اتحاديه اروپا وزير امور خارجه سوئد با اشاره به تالش -
احياي مذاكرات سازش از شهرك سازي اسرائيل عنوان بزرگترين مانع در مذاكرات 

 . ياد كردسازش خاورميانه
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هاي  رباره موافقت اسرائيل با ساخت شهركد) ساف( سازمان آزاديبخش فلسطين -
 .جديد در قدس اشغالي هشدار داد

04.03.2011  

 . خبر داد از حضور هئيتي از اين جنبش در مصريك منبع وابسته به جنبش حماس -

05.03.2011  

ل براي يهودي كردن  با صدور بيانيه اي با اشاره به اقدامات اسرائيجنبش حماس -
حفاري هاي غير مجاز در اطراف مسجد : بيت المقدس اشغالي خاطر نشان كرد

 .ها نخواهد شد االقصي سبب تغيير واقعيت

06.03.2011 

هاي  خالد مشعل مذاكرات سازش و تكرار اقدامات سابق كه توطئه اي عليه آرمان -
 .بي نتيجه دانسترا ملت فلسطين است 

07.03.2011 

گري اسرائيل   تاكيد كرد كه در سايه اشغالرئيس دفتر سياسي حماس د مشعلخال -
زمان آن رسيده است كه وضعيت جديدي  .برد سر مي قدس در وضعيت دشواري به

  .يابدرا براي فلسطين رقم بزنيم و آشتي ملي تحقق 

 رژيم به دليل وزير جنگ اسرائيل درباره خطر منزوي شدن بين المللي اين  باراك -
 .ادامه شهرك سازي هشدار داد

هاي اخير در خاورميانه طرح جديدي را موسوم  نتانياهو به دليل تغييرات و ناآرامي -
براساس طرح نتانياهو ابتدا كشور فلسطين در .  ارائه خواهد كرد"طرح صلح"به 

 اين رژيم از مناطق  ارتش،گيرد كند شكل مي آويو تعيين مي مرزهاي موقتي كه تل
  درصد ساكنان كرانه 90شود و تشكيالت خودگردان فلسطين بر  فلسطيني خارج مي

  .كند باختري حكومت مي
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08.03.2011 

 و گفتگو درباره  از نخستين رايزني خود با وزير خارجه جديد مصرجنبش حماس -
 .رفع محاصره غزه خبر داد

 اي در شماره امروز خود از همكاري گسترده ميان حزب ن تركيهروزنامه زما -
 .ك با رژيم اسرائيل خبر داد.ك.كارگران كردستان تركيه موسوم به پ

09.03.2011  

  در بيانيه اي با بي اساس خواندن اتهامات وزير امور خارجه انگليسجنبش حماس -
 .بش از برگزاري انتخابات آزاد در مناطق فلسطيني حمايت كردعليه اين جن

 در صورت رسيدن به صلح: نخست وزير اسرائيل در سخناني اعالم كرد  نتانياهو -
با طرف فلسطيني بايد به هر ترتيبي كه شده رود اردن در كرانه باختري را براي خود 

 .حفظ كنيم

11.03.2011 

 تخريب منازل  در مسائل حقوق بشرشگر ويژه سازمان مللگزارك ريچارد فال -
ها را ناقض حقوق اساسي بشر و همچنين  مسكوني فلسطينيان توسط صهيونيست
  .بندهاي چهارمين كنوانسيون ژنو خواند

سفيد را به سمت سفير    كاخ از دستياران ارشد خود در"دانيل شاپيرو" باراك اوباما -
 .هاي اشغالي منصوب كرد  در سرزمينآمريكا

12.03.2011  

 صهيونيست توسط يك مبارز فلسطيني در 5رسانه هاي خارجي از كشته شدن  -
 .كرانه باختري خبر دادند

  

  



��1 ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

13.03.2011  

  ين نتانياهو كشتهمنابعي اسرائيل اعالم كردند محمود عباس در تماس تلفني با بنيام -
 .نشين را محكوم كرد شدن پنج شهرك

جنگنده هاي ارتش : رژيم صهيونيستي بار ديگر حريم هوايي لبنان را نقض كرد -
 .اسرائيل با تجاوز به حريم هوايي لبنان بار ديگر حاكميت اين كشور را نقض كردند

 نگراني شديد اسرائيل را  بر مصر براي رئيس شوراي نظامي حاكمنامه بشار اسد -
 .به دنبال داشت

14.03.2011  

هنيه با اشاره به تظاهراتي كه در غزه براي پايان دادن به اختالفات برگزار شده بود  -
 .بر حمايت خود از آشتي ملي تاكيد كرد

16.03.2011  

نيستي خبر دادند منابع خبري از بمباران هوايي نوار غزه توسط جنگنده هاي صهيو -
 .كه تاكنون دو شهيد بر جاي گذاشته است

 در جريان انقالب مردم اين يك اردني به جاسوسي براي رژيم صهيونيستي در مصر -
 .كشور اعتراف كرد

20.03.2011  

 فلسطيني 2حمالت شنبه ارتش اسرائيل به نوار غزه تحت محاصره سبب شهادت  -
 . شد نفر ديگر5و زخمي شدن 

23.03.2011  

رسانه هاي عربي از وقوع انفجار در نزديك ايستگاه مركزي اتوبوسها در منطقه  -
 20صهيونيست نشين شهر بيت المقدس اشغالي و زخمي شدن دست كم 

 .صهيونيست خبر دادند
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به نوار غزه، اسرائيل  فلسطيني از جمله سه كودك در حمالت هوايي شب گذشته 8 -
هاي مقاومت با محكوم كردن سكوت جامعه  اين حمله گروهدر پي . شهيد شدند

 .جهاني تاكيد كردند انتقام شهيدان را خواهند گرفت

24.03.2011  

 . درباره عواقب تجاوزگري عليه ملت فلسطين هشدار داد به تل آويومصر -

27.03.2011  

هاي مبارزان فلسطيني   مقابله با موشكنتانياهو به ناكارامد بودن گنبد آهني براي -
 .اعتراف كرد

28.03.2011  

 در نوار وزير خارجه دولت منتخب مردم فلسطين خواستار بازگشايي سفارت مصر -
  .غزه شد

  

  :2011 ريلآو

02.04.2011  

برنامه ايجاد يك جزيره مصنوعي در سواحل نزديك نوار غزه را در دستور اسرائيل  -
 .دكار دار

03.04.2011  

 تن از 3با بمباران هوايي جنوب نوار غزه موجب شهات اسرائيل جنگنده هاي  -
 .هاي قسام شدند فرماندهان گردان

04.04.2011  

 از  در واكنش به عقب نشيني رئيس كميته حقيقت ياب سازمان مللجنبش حماس -
 اين گزارش را يك گزارش بين المللي و نه  روزه 22گزارش خود درباره جنگ 
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 در پي تغيير مواضع ريچارد گلدستون نتانياهو از شوراي امنيت. شخصي دانست
 .خواست گزارش گلدستون را لغو كند

و را اسير اعضو كميته مركزي فتح با اشاره به عقب نشيني گلدستون  نبيل شعث -
 .ل دانست اسرائيتروريسم

06.04.2011  

براي تجديدنظر در گزارش رئيس كميته رسيدگي به جنايات اسرائيل با وجود فشار  -
 . از معتبر بودن اين گزارش خبر داد سازمان مللجنگ غزه شوراي حقوق بشر

07.04.2011  

به كشورش و كشته شدن دو  اسرائيلوزير امور خارجه سودان از حمله  علي كرتي -
 .نفر در اين تجاوز خبر داد

 در "گيلو" در ديدار با نتاياهو ساخت هزار واحد مسكوني جديد در شهرك اوباما -
 .جنوب غربي قدس اشغالي را غيرقانوني خواند

 به مصر خبر  از سفر رئيس دفتر سياسي جنبش حماسمنابع آگاه سياسي مصر -
 .دادند

 07.04.211  

هاي گردان عزالدين قسام را در شرق  العربيه گزارش داد اسرائيل يكي از پايگاه -
  .منطقه الزيتون هدف حمله هوايي قرار داد

شهرك هاي   فعاليت در امور خاورميانهناصر جوده در ديدار با معاون نماينده آمريكا -
المقدس شرقي را اقدامي يك  هاي اشغالي به ويژه بيت سازي اسرائيل در سرزمين

  كننده خواند  غير قانوني و تحريك،جانبه
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08.04.2011  

 با تاكيد بر مشروع بودن پاسخ مبارزان فلسطيني به سخنگوي جنبش حماس -
هاي آن به اين رژيم هشدار در مناطق فلسطيني درباره پيامداسرائيل جنايات مستمر 

 .داد

09.04.2011  

 شهيد و 16هاي اسرائيل از روز پنجشنبه گذشته تاكنون به  شمار قربانيان تجاوز -
 .هاي قسام بودند  تن از اين شهدا از اعضاي گردان7. ه است زخمي رسيد65بيش از 

نوار غزه به  با اشاره حمالت اسرائيل به سخنگوي جنبش حماس ابوزهري -
 .اشغالگران درباره پيامدهاي ادامه تجاوزگري و پاسخ كوبنده اين جنبش هشدار داد

10.04.2011  

آويو براي توقف حمالت خود عليه غزه  وزير جنگ اسرائيل در حالي از آمادگي تل -
 فلسطيني به 20هاي اين رژيم به غزه تاكنون حداقل  خبر داد كه در جريان جنگنده

   .اند هشهادت رسيد

 11.04.2011  
 اين   مخالفت كرده كه وزير جنگبس با حماس ليبرمن در حالي با برقراري آتش -

هاي فلسطيني در غزه از حمالت خود  كه گروه  رژيم اعالم كرده بود در صورتي
 . ارتش حاضر است حمالت خود را متوقف كند دست بردارند

 . و نتانياهو خبر دادحران عميق ميان اوباماروزنامه يديعوت آحارونت از ب -

13.04.2011  

 با اعالم احراز شرايط مورد نظر اين سازمان توسط تشكالت سازمان ملل -
خودگردان از احتمال بررسي موضوع اعالم استقالل دولت فلسطيني در مجمع آتي 

 .خود خبر داد
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 16.04.2011  

هاي اسرائيل دو پايگاه آموزشي متعلق به   عيني اعالم كردند جنگندهشاهدان -
 را در مناطق الزيتون در شرق غزه و الدين قسام شاخه نظامي حماس هاي عز ن گردا

  . اين شهر را بمباران كردندنزديك اردوگاه الشاطي در غرب

18.04.2011  

 اعتراف كرد در صورت تداوم اشغال اراضي محمود عباس براي نخستين بار -
 .فلسطين تشكيالت خودگردان از هم فروخواهد پاشيد

19.04.2011  

ها   با هدف حل اختالفها براي گفتگو با حماس محمود عباس گفت كه اگر تالش -
 روز آينده 10بست برسد، مجبور خواهد شد ظرف يك هفته يا  و آشتي ملي به بن

 .تصابي جديد تشكيل دهددولت ان

21.04.2011 

وگوي اختصاصي با شبكه يورونيوز  محمود عباس در سفرش به پاريس در گفت -
   . براي به رسميت شناخته شدن كشور فلسطين است به دنبال حمايت فرانسه:گفت

22.04.2011  

وار غزه بر اثر  نفر در شرق و شمال ن4منابع بيمارستاني فلسطيني از مجروح شدن -
 .حمالت نظاميان اسرائيل خبر دادند

23.04.2011 

 آمادگي خود را براي به رسميت شناختن كشور فلسطين در مجمع دولت تركيه -
 . اعالم كردعمومي سازمان ملل
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24.04.2011  

 از ش خاورميانهمحمود عباس اعالم كرد تا كنون سخني درباره طرح جديد ساز -
 .سوي مقامات واشنگتن مطرح نشده است

 25.04.2011  

  . استعريقات اعالم كرد اسرائيل مسئول اصلي شكست مذاكرات صلح -
27.04.2011  

 . و فتح خبر دادندمنابع خبري از امضاي كليات آشتي ميان جنبش حماس -

28.04.2011  

هاي اين كشور براي شكستن محاصره   از تالشنخست وزير مصر م شرفعصا -
 .نوار غزه خبر داد

اسرائيل اعالم كرده است ) پارلمان( كه كنيست موضوع اين: صائب عريقات گفت -
هاي اشغالي  در صورت تشكيل دولت مستقل فلسطين كرانه باختري را به سرزمين

 .ندضميمه مي كند ما را نمي ترسا

29.04.2011  

 از اين موضوع  و فتح و خشم تل آويوبه دنبال توافق گروه هاي اسالمي حماس -
 . به تشكيالت خودگردان شدنتانياهو خواستار توقف كمك هاي آمريكا

 30.04.2011  

 و اروپايي آغاز اي خود را به چند كشور عرب محمود عباس امروز سفر دوره -
اي   سفر دوره براي امضاي توافقنامه آشتي با حماسوي پيش از سفر به مصر  .كند مي

  .كند  آغاز مي، آلمانخود را به كشورهاي اردن، قطر
 پيشين مصرنبيل العربي با اعالم خبر بازگشايي گذرگاه رفح گفت كه اقدام دولت  -

  .آور خواند در زمينه بستن گذرگاه زميني رفح را شرم
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  :2011 هــم

01.05.2011 

هاي به عمل   متحد ابراز اميدواري كرد كه توافقدبير كل سازمان ملل مون بان كي -
  . شودهاي فلسطيني، منجر به صلح آمده ميان گروه

 02.05.2011  

 اعالم كرد كه قصد دارد دروازه مرزي با نوارغزه را به صورت وزارت خارجه مصر -
 .دايم باز كند

03.05.2011  

 امروز در اسرائيل در سايه بي اعتنايي جامعه بين الملل و حمايتهاي نامحدود غرب -
 .چندين نوبت حاكميت لبنان را نقض كرد

04.05.2011  

 را عباس در مراسم امضاي توافقنامه آشتي ملي فلسطين جنبش حماسمحمود  -
 .برادر خود خواند و اعالم كرد فلسطيني ها اختالفات خود را به تاريخ سپرده اند

ين گروه هاي فلسطيني بروزنامه اسرائيلي هاآرتص با اشاره به توافق حاصل شده  -
ياسي رژيم صهيونيستي به اين واقعه گزارش از نگاه متفاوت كابينه و كارشناشان س

 .داد

05.05.2011  

  . را محكوم كردهاي فلسطيني فتح و حماس ين گروهب  پيمان آشتي وبنيامين نتانياه -
06.05.2011  

هنيه با بيان اينكه وي نخست وزير دولت آتي نخواهد بود اظهار داشت تحوالت  -
  .منطقه به نفع ملت فلسطين است
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08.05.2011  

 راهكارهاي آينده خود در مبارزه با اسرائيل را با هماهنگي مشعل گفت كه حماس -
  .فتح و بر اساس سند آشتي اتخاذ خواهد كرد

 خواستند به دليل توافق آشتي ميان سناتورهاي دموكرات در نامه اي از اوباما -
 .به تشكيالت خودگردان را متوقف كند و فتح كمك حماس

09.05.2011 

محمود عباس وحدت ملي فلسطين را بهترين راه براي تحقق طرح تشكيل دو  -
  .كشور مستقل در منطقه خواند

خالد مشعل به اسرائيل هشدار داد در صورت آزاد نكردن اسيران فلسطيني نظاميان  -
 .بيشتري را به اسارت خواهد گرفت

 براي سرمايه گذاري يك مليارد رت جنگ اسرائيل از تصميم تل آويومديركل وزا -
 .دالري جهت توسعه سيستم موشكي گنبد آهنين خبر داد

10.05.2011 

 با تبريك شصت و سومين سالروز اشغال سرزمين فلسطين به اسرائيل بر اوباما -
 . اين رژيم تاكيد كردهاي نامحدود كاخ سفيد از ادامه حمايت

رئيس رژيم صهيونيستي كه از امضاي توافقنامه آشتي ملي فلسطين به  شيمون پرز -
 . در آينده را بعيد ندانستخشم آمده طي سخناني احتمال مذاكره با جنبش حماس

بودن جنبش  و اسرائيل درباره تروريستي  عمر موسي ضمن رد ادعاي غرب-
 .، خواستار پايان محاصره نوار غزه شدحماس

11.05.2011  

هاي امنيتي تشكيالت خودگردان   در بيانيه اي از اقدامات دستگاهجنبش حماس -
 .عليه اعضاي حماس در كرانه باختري انتقاد كرد
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سطيني در زمينه وزيرخارجه اسرائيل در واكنش به تقاضاي برخي گروههاي فل -
شهرك سازي در قدس و كرانه باختري حتي براي : توقف شهرك سازي اظهار داشت

 . ساعت هم متوقف نمي شود3

12.05.2011 

 بر اينكه نخست وزير بايد ساكن غزه باشد البردويل همزمان با تاكيد مجدد حماس -
ي امنيتي پس از توافقنامه ها تغيير دستگاهعدم عضو مجلس قانونگذاري فلسطين از 

  .امنيتي در نوار غزه و كرانه باختري خبر داد
 14.05.2011  

عالم كرد  پايبندي وي به حل و فصل ا با پذيرش استعفاي جورج ميچل اوباما -
 و  سهم قابل توجهي در زندگي توام با صلحمناقشه و پيشبرد دموكراسي در خاورميانه

 .ها داشته است ها و اسراييلي  فلسطينيامنيت

15.05.2011  

حمالت نظاميان اسرائيل به خاك لبنان و تجمع حاميان ملت فلسطين همچنان ادامه  -
 215ها به تظاهرات كنندگان فلسطيني  دارد، از سوي ديگر در تيراندازي صهيونيست

 .نفر زخمي شدند

خمي شدن نود نفر در نوار غزه ، استقرار هزاران نظامي صهيونيست در شهيد و ز -
 نفر از آخرين تحوالت 10بيت المقدس اشغالي و افزايش شمار شهداي جوالن به 

 .است) اشغال فلسطين( روز نكبت

آزادي نظامي اسير اسرائيل را فقط در چارچوب مبادله با اسيران  جنبش حماس -
  .كن دانستفلسطيني مم
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 16.05.2011  

محمود عباس فلسطين توقف شهرك سازي را شرط اصلي خود براي ازسرگيري  -
 .مذاكرات اعالم كرد

اسرائيل بار ديگر به يك كشتي مالزيايي كه حامل كمك هاي انساني به غزه بود  -
 .شليك كرد

  17.05.2011 

وز گفتگوها درباره تشكيل دولت  نخستين رتح و حماسفهاي فلسطيني  گروه -
  .انتقالي را مثبت ارزيابي كردند

روزنامه آحارونوت با اشاره به گمانه زني هاي متفاوت درباره سخنراني روز پنج  -
برخي معتقدند اوباما در اين سخنراني خواستار عقب نشيني :  نوشتشنبه باراك اوباما

 . مي شود1967اسرائيل به مرزهاي 

  18.05.2011  

 صورت اي كه در خاورميانه العاده هاي فوق  اعالم كرد كه دگرگونيباراك اوباما -
تر  ها را از هميشه حياتي  بين اسرائيل و فلسطينيگيرد از سرگيري مذاكرات صلح مي
   .سازد مي
 نداشته و زمان رياست هو عالقه اي به صلح تايمز نوشت نتانياكروزنامه نيويور -

 .يابي به صلح مي كند خود را صرف جلوگيري از دست

19.05.2011   

 از اسرائيل خواست براي بازگشت به ميز دبيركل سازمان ملل بان كي مون -
  .مذاكرات سازش با تشكيالت خودگردان، انعطاف از خود نشان دهد
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20.05.2011  

 براي اي چارچوب كلي مورد نظر باراك اوباما ولت بنيامين نتانياهو با صدور بيانيهد -
اسرائيل همزمان با اين سخنراني احداث . ها را رد كرد  با فلسطينيآغاز مذاكرات صلح

 .باختري را تصويب كرد  واحد مسكوني جديد در كرانه1500

21.05.2011  

 خواستار موضع) ساف( عضو كميته مركزي سازمان آزاديبخش فلسطين عريقات -
 .درباره تشكيل دو دولت در اراضي اشغالي شداسرائيل گيري شفاف نخست وزير 

22.05.2011  

 در مورد عقب نشيني رژيم  با حمايت از موضع آمريكامقامات اتحاديه اروپا -
 . در مورد منزوي شدن بيشتر اين رژيم هشدار دادند1967صهيونيستي از مرزهاي 

23.05.2011  

هاي  الوروف اعالم كرد كه دولت خودگردان فلسطين بايد متشكل از تمام جنبش -
 .فلسطيني باشد

 يك اشتباه اسرائيل اعالم كرد كه اقدام ساف در به رسميت شناختن جنبش حماس -
 .خي بودتاري

24.05.2011  

هنيه با اشاره به سخنان نتانياهو از تشكيالت خودگردان و كشورهاي عربي  -
 .خواست ديگر به فكر مذاكرات سازش نباشند

25.05.2011  

 با اشاره به تصميم قاهره در بازگشايي سخنگوي وزارت امور خارجه دولت مصر -
اين مسئله با هيچ كشور خارجي گفتگو نكرده مصر در : دائمي گذرگاه رفح تاكيد كرد

 .و اين تصميم را پيش از آشتي ملي فلسطين گرفته بود
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26.05.2011 

 فلسطيني را در كرانه 3در ادامه حمالت خود به مناطق فلسطيني اسرائيل نظاميان  -
 .باختري اشغالي ربود

27.05.2011  

ت وزيري سالم فياض را بي اساس  هر گونه توافق درباره نخسجنبش حماس -
 .دانست

 متحد از ترتيب دهندگان كاروان كمك رساني بان كي مون دبيركل سازمان ملل -
 .براي مردم غزه خواست از اين كار خودداري كنند

 را نتيجه  بازشدن دائمي گذرگاه رفح توسط دولت مصراسرائيلحزب كاديما  -
 .ات دولت نتانياهو دانستاشتباه

28.05.2011  

هاي   متحد با ارسال كمك با اشاره به مخالفت دبيركل سازمان مللجنبش حماس -
براي ارتكاب جنايات بيشتر اسرائيل بشردوستانه به نوار غزه آن را تشويق كننده 

 .دانست

29.05.2011  

ين رژيم توانايي جلوگيري از به رسميت شناخته شدن نتانياهو اعتراف كرد كه ا -
 . را نداردكشور فلسطين در سازمان ملل

محمود عباس اعالم كرد كه رابطه با رژيم اسرائيل را هرگز قطع نخواهد كرد و اين  -
  .دامر پنهاني نخواهد بو

30.05.2011  

 باختري توسط نظاميان رژيم  مبارز جنبش جهاد اسالمي فلسطين در كرانه12 -
 .صهيونيستي ربوده شدند
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سركنسول اسپانيا در رام اهللا از تصميم اين كشور براي به رسميت شناختن كشور  -
 .مستقل فلسطين پيش از سپتامبر خبر داد

  

  : 2011 ژوئن

03.06.2011 

 .با سه هواپيماي جاسوسي خود حريم هوايي لبنان را نقض كرداسرائيل  -

 04.06.2011  

 25نظاميان اسرائيل با يورش به سوي تظاهرات كنندگان عرب در جوالن اشغالي  -
 .نفر از آنها را زخمي كردند

 هزار اردني با برگزاري تظاهرات در پايتخت اين كشور، قطع روابط با 3بيش از  -
 .اند اسرائيل را خواستار شده

 ظاميان اسرائيل در بلندي نفر به ضرب گلوله ن11رسانه ها از شهيد شدن دست كم  -
 .هاي جوالن اشغالي سوريه خبر دادند

06.06.2011 

رسانه هاي سوريه اعالم كردند درحمله نظاميان اسرائيل به سوي صدها تظاهر  -
 حداقلنكسه الهاي اشغالي جوالن به مناسبت روز   كننده فلسطيني و سوري در بلندي

  .ند تن ديگر زخمي شد325 نفر كشته و 20
07.06.2011  

.  در كرانه باختري را ربودندنظاميان اسرائيل يكي از نمايندگان پارلماني حماس -
 عضو جنبش جهاد اسالمي فلسطين را در منطقه 12هفته گذشته نيز ارتش اسرائيل 

  .جنين واقع در شمال كرانه باختري ربود
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08.06.2011 

 اعالم كرد كه پرونده نظامي اسير اسرائيل معاون رئيس دفتر سياسي جنبش حماس -
 .رو استه ب همچنان با بن بست رو

09.06.2011 

مشاور حقوقي دولت صهيونيستي پيش نويس كيفرخواستي را عليه آويگدور  -
  .ليبرمن به اتهام پولشويي، خيانت در امانت، تهديد شاهد و كالهبرداري تدوين كرد

10.06.2011  

 براي جلوگيري از به رسميت شناخته اسرائيلض از طرح محرمانه روزنامه هاآرت -
  .شدن كشور مستقل فلسطيني توسط جامعه بين الملل در ماه سپتامبر پرده برداشت

 اين رژيم غاصب و اشغالگر را در معرض حمالت اسرائيلنخست وزير  نتانياهو -
 در فضاي سايبري مدعي شد سايبري خواند و با ابراز نگراني از قدرت نمايي ايران

 .اسرائيل بايد به قدرت مهم جهان در اين زمينه تبديل شود

11.06.2011 

رئيس حزب كاديماي اسرائيل تصريح كرد بنيامين نتانياهو و ايهود  تزييني ليوني -
 .باراك خطري براي اسرائيل هستند

 بود،  در حال جاسوسي براي تل آويو يك افسر اسرائيل را كهنيروهاي امنيتي مصر -
 .دستگير كردند

12.06.2011 

 مخالفت خود با تصميم كميته مركزي جنبش فتح در زمينه نامزدي جنبش حماس -
سالم فياض براي تصدي سمت نخست وزيري دولت آتي فلسطين را اعالم كرده و 

 .رت توافقي و نه يكجانبه حل و فصل شودتاكيد كرد كه اين مساله بايد به صو
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منابع وابسته به كميته مركزي فتح از اخراج محمد دحالن عضو اين كميته و ارجاع  -
 .پرونده وي به دادگاه خبر دادند

 متحد در ژنو بازگشت همه آوارگان  در مقر اروپايي سازمان مللنماينده دائم قطر -
 .ني را حق مسلم آنها دانستفلسطي

ارتش اسرائيل در روزهاي اخير رزمايشي را در راستاي آمادگي براي رويارويي  -
 آغاز كرده 2مسلحانه با كاروان كمكهاي بشردوستانه به غزه موسوم به كاروان آزادي 

  .است
14.06.2011  

ه با هدف انتخاب  بر اهميت نشست مسئوالن حماس و فتح در قاهرجنبش حماس -
 .رئيس دولت توافق ملي انتقالي تاكيد كرد

نخست وزير انتصابي تشكيالت خودگردان فلسطين اعالم كرد در  سالم فياض -
 با رياست وي بر دولت وحدت ملي، اصراري بر اين صورت ادامه مخالفت حماس

انتقالي فلسطين بايد همزمان حماس نيز اعالم كرد نخست وزير دولت . موضوع ندارد
 .از غزه باشد

درك اينكه اسرائيل با چه : اعالم كردآنروا سازمان امداد و كمك آوارگان فلسطيني  -
در حال حاضر ميزان . منطقي به محاصره نوار غزه ادامه مي دهد بسيار سخت است

 . است درصد45  در غزه بيكاري

15.06.2011  

طي نشستي در قاهره دور اول مذاكرات خود در زمينه فتح   وجنبش هاي حماس -
اجراي مفاد پيمان آشتي ملي در رابطه با پايان دادن به پرونده بازداشت هاي سياسي و 

 .تشكيل دولت آينده را به اتمام رساندند
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هنيه با اشاره به صبر و ايستادگي مردم نوار غزه و فشارهاي افكار عمومي بر  -
 . تاكيد كرد محاصره نوار غزه عمال شكست خورده استاسرائيل و حاميان آن

17.06.2011 

 مدعي شد اعالم استقالل يكجانبه تشكيالت اسرائيلوزير خارجه  ليبرمن -
 . به معناي پايان پيمان اسلو استخودگردان در سازمان ملل

10.06.2011  

 خواست به طور جداگانه يا جمعي محمود عباس از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا -
 .كشور مستقل فلسطيني را به رسميت بشناسند

 تاكيد كرد كه اين دولت مقابل تهديدهاي نظامي، وزير دولت حماس  نخست هنيه -
ها و حقوق ملت  ها، آرمان هاي اقتصادي از اصول، ارزش فشارهاي سياسي و تحريم

  .كند  و نميپوشي نكرده فلسطين چشم

19.06.2011 

 مشروط كردن تشكيل دولت وحدت ملي به برخي شخصيت گفتاسماعيل هنيه  -
 .ها فاجعه است

20.6.2011 

روزه خود را با هدف آموزش سربازان،   اسرائيل از روز گذشته رزمايش پنج -
گذاري، بالياي  هاي امدادرسان در برابر حمالت موشكي، بمب غيرنظاميان و گروه

 هزار واحد 2  همزمان اسرائيل اعالم كرد .عي و در صورت بروز جنگ آغاز كردطبي
 .مسكوني جديد در قدس اشغالي مي سازد

  . فروند هواپيماي جاسوسي خود حريم هوايي لبنان را نقض كرد2اسرائيل با  -
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21.06.2011 

مود عباس  با بي اساس خواندن اظهارات محسخنگوي جنبش حماس ابوزهري -
 .عليه اين جنبش، آن را ناقض توافقنامه آشتي ملي دانست

روزنامه اسرائيلي هاآرتص از مذاكرات محرمانه تركيه با مقامات اسرائيل براي حل  -
 .مشكالت ديپلماسي خبر داد

22.06.2011 

 براي ديدار با  در تركيهمنابع خبري از حضور رئيس دفتر سياسي جنبش حماس -
 .مقامات اين كشور خبر دادند

سخنگوي جنبش فتح با فريبكار توصيف كردن نتانياهو در موضعي انفعالي از وي  -
 . آماده كند1967ها را براي عقب نشيني از اراضي اشغالي  خواست صهيونيست

24.06.2011 

رابر شدن يك سازمان حقوقي اسرائيل از تخريب وسيع منازل فلسطيني و چندان ب -
 .آن از آغاز سال جاري ميالدي خبر داد

 با يكي از روزنامه القدس العربي از مذاكرات پنهاني مدير كل وزارت خارجه تركيه -
 .مقامات اسرائيل در وين پرده برداشت

 با اشاره به تالش نتانياهو براي فشار بيشتر بر سخنگوي حماس سامي ابوزهري -
 .اسيران فلسطيني آن را نشانه شكست اين رژيم دانست

25.06.2011  

شاليت  از مخالفت با آزادي هاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس گردان -
  . قبل از مبادله اسيران فلسطيني خبر داداسرائيلنظامي 
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26.06.2011  

  مذاكرات تبادل اسرا با حماسپدر گلعاد شاليت از نتانياهو خواست با از سرگيري -
 .وظيفه اش را در قبال وي انجام دهد

عريقات با اشاره به تالشها براي مخالفت با قبول عضويت كشور مستقل فلسطين  -
 . اين اقدامات را بي ثمر دانستدر سازمان ملل

28.06.2011  

دن اين رژيم به عنوان كشوري يهودي از نتانياهو خواستار به رسميت شناخته ش -
 .سوي تشكيالت خودگردان فلسطين شد

29.06.2011  

هنيه با اشاره به اوضاع گذرگاه رفح اعالم كرد مصري ها به وعده هاي خود درباره  -
 .اين گذرگاه عمل نكرده اند

 اي به آشتي  اعالم كرد كه اين جنبش نگاه ويژهعضو برجسته جنبش حماس الزهار -
  .ملي دارد

 

  :2011 ژوئيه

01.07.2011  

 در دو كشتي اعزامي اسرائيلبرنامه ريزان كاروان هاي اعزامي غزه مي گويند  -
 .خرابكاري كرده است

 و جامعه جهاني بايد به اشغالگري، يهودي سازي مدعيان صلح: خالد مشعل گفت -
ها به  سطين و تجاوزات صهيونيستهاي اعمال شده عليه مردم فل و محدوديت

  .نمادهاي ملي و آثار ديني و تاريخي قدس پايان دهند
  
 



�1� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

02.07.2011  

 براي تصدي پست رياست كابينه وحدت ملي هنيه جمال الخضري را نامزد حماس -
 .دانست

-   
 . را بازداشت كرد2هاي حاضر در كاروان آزادي  پليس يونان كاپيتان يكي از كشتي

03.07.2011  

 با اشاره به اصرار ابومازن بر نخست وزيري سالم عضو دفتر سياسي جنبش حماس -
 .فياض آن را توهين به مردم فلسطين دانست

نيروهاي تشكيالت خودگردان با حمله به تظاهرات كنندگان مخالف در شهر  -
 .الخليل شماري از آنها را زخمي كردند

04.07.2011  

 آن را در برابر اراده اسرائيله با اشاره به محاصره ظالمانه نوار غزه از سوي هني -
 .پوالدين مردم غزه ناتوان دانست

05.07.2011  

 آن را خدمت به اسرائيلهنيه با اشاره به بازداشت رئيس جنبش اسالمي  -
 .ها دانست صهيونيست

جديد در اراضي  واحد مسكوني 1286 براي ساخت اسرائيلرسانه ها از تصميم  -
 .اشغالي خبر دادند

 . به غزه خبر دادنداسرائيل فلسطيني در حمله نظاميان 2حداقل رسانه ها از شهادت  -

08.07.2011 

 با اشاره به كارشكني هاي گسترده محمود عباس عضو دفتر سياسي حماس الزهار -
 .ن در قدرت دانستدر زمينه توافقنامه آشتي ملي آن را حيله اي براي ماند
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نتانياهو در ادامه تالش براي جلوگيري از به رسميت شناخته شدن فلسطين توسط  -
 .ها به بلغارستان رفت اروپايي

09.07 2011  

منابع آگاه اعالم كردند كه قاهره، محمود عباس را به سبب مانع تراشي در روند  -
 .د انتقاد قرار دادتشكيل دولت وحدت ملي و اصرار بر نامزدي سالم فياض مور

 در اولين جلسه كابينه جديد اين كشور با اشاره به اردوغان نخست وزير تركيه -
 سه شرط براي عادي سازي روابط آنكارا اسرائيلتنش هاي موجود ميان كشورش با 

 . تعيين كردبا تل آويو

 طرفدار ملت  فعال صلح69 خود  در راستاي سياست هاي تجاوزكارانهاسرائيل -
 .فلسطين را در فرودگاه بن گوريون بازداشت كرد

 11.07.2011  

جانبه استقالل كشور فلسطين   درباره پيامدهاي اعالم يكوزير امور خارجه آلمان -
 .هشدار داد

 براي اعزام هيئتي به ورميانه خاروزنامه هاآرتض از تصميم كميته چهارجانبه صلح -
منطقه براي ارزيابي اين نكته كه آيا شرايط براي آغاز مذاكرات جديد آماده است يا 

 . خبر دادنــه

رئيس رژيم صهيونيستي از همتاي يوناني خود به دليل متوقف كردن كاروان كمك  -
 .ر تشكر كردرساني براي مردم تحت محاصره غزه در سواحل اين كشو

13.07.2011  

 از موافقت نتانياهو با از سرگيري مذاكرات سازش بر اساس مرزهاي اسرائيلمنابع  -
  . خبر دادند1967
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17.07.2011  

 طي روزهاي آينده به نوار غزه برخي منابع از سفر احتمالي نخست وزير تركيه -
 . مي دهند خبربراي ديدار با مقامات حماس

 به پايگاه هاي مقاومت در نوارغزه و اسرائيلمنابع فلسطيني از حمالت هوايي  -
 . فلسطيني خبر دادند5زخمي شدن 

18.07.2011  

ها براي برقراري آشتي ميان تمام گروهها از جمله  هنيه از بي نتيجه بودن تالش -
 .هاي خارجي خبر داد  و فتح به سبب دخالتحماس

 واحد مسكوني جديد در بيت 6900منابع رژيم صهيونيستي از طرح احداث  -
المقدس و كرانه باختري اشغالي در چارچوب سياست شهرك سازي اين رژيم خبر 

 .دادند

19.07.2011 

 هاي انسان  بر كشتي حامل كمكاسرائيلشبكه هاي خبري  از سيطره نظاميان  -
 .خبر دادنددوستانه به نوار غزه موسوم به الكرامه 

20.07.2011  

 براي ساخت اسرائيلدبيركل سازمان همكاري اسالمي با اشاره به برنامه  اوغلو -
واحدهاي جديد در كرانه باختري اشغالي، اين اقدامات را مغاير با قوانين بين المللي 

 .دانست

زه را بيانگر نوعي  به نوارغ سفر احتمالي نخست وزير تركيهجنبش حماس -
 .گذاري فلسطين دانست شناسايي رسمي دولت منتخب فلسطين و مجلس قانون

21.07.2011  
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سخنگوي جنبش فتح درخواست نتانياهو براي از سرگيري مذاكرات با وجود ادامه  -
 .شهرك سازي را فريب افكار عمومي دانست

خواهي از آنكارا نيز  گفت حتي در صورت عذراسرائيلوزير امور راهبردي  يعالون -
 .دو طرف به روابط دوستانه پيشين بازنخواهند گشت

روزنامه هاآرتض مدعي شد خبر سفر اردوغان به غزه با هدف فشار به اسرائيل  -
  .براي عذرخواهي منتشر شده است

23.07.2011  

اميدواري كرد آشتي ملي فلسطينيان تا پيش از رفتن به سازمان  محمود عباس ابراز -
 . محقق شودملل

 24.07.2011  

وزير    پس از ديدار با معروف البخيت نخستوزير تركيه  نخست رجب اردوغان -
هاي   و شمال آفريقا عليه حكومتهاي منطقه خاورميانه اردن در استانبول گفت ملت

ائيل بايد بيش از همه از تحوالت منطقه و اند اسر گر و ديكتاتور موضع گرفته بسركو
  .هاي ديكتاتور درس بياموزد سرانجام رژيم

26.07.2011  

نخست وزير اسرائيل اذعان كرد اين رژيم با كمبود شديد مسكن براي  نتانياهو -
 .رو استه ب هاي جوان رو دانشجويان و زوج

يم صهيونيستي  جاسوس رژ2وزارت كشور دولت منتخب مردم فلسطين از اعدام  -
 .خبر داد

27.07.2011  
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هاي ديپلماتيك و حقوقي  سيد حسن نصراهللا از دولت لبنان خواست كه از راه -
حاكميت خود را بر اين منطقه تثبيت كند و در عين حال تصريح كرد كه از ديد 

  .اهللا لبنان اين منطقه متعلق به لبنان است حزب

 را آغاز كرده است و بحث  متحد بحث درباره خاورميانهل سازمان ملشوراي امنيت -
اصلي روي پيشنهاد تشكيل كشور فلسطيني و پذيرفتن آن از سوي سازمان ملل به 

   .عنوان عضو متمركز است
وزارت خارجه اسرائيل با هدف نفوذ خود در قاره سياه از آغاز روابط ديپلماتيك  -

  . پس از استقالل سودان جنوبي خبر دادميان جوبا و تل آويو
 28.07.2011  

نيروهاي امنيتي فتح به محل اقامت عضو اخراجي فتح يورش برده و برخي از  -
 .محافظان وي را بازداشت كردند

 با سوريه از ديدار قريب الوقوع نمايندگان جنبش هاي فتح و حماسدر منابع آگاه  -
 .گري دمشق خبر دادند ميانجي

31.07.2011  

دهي   كه صائب عريقات آن را سازماننشست محرمانه محمود عباس با شيمون پرز -
  .دكرده بود در آخرين لحظه لغو ش

زمان با برپايي تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به هزينه هاي باالي زندگي  هم -
  .دارائي اسرائيل استعفا كردمدير كل وزارت 
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  : 2011اوت 

01.08.2011  

 با اشاره به رايزني هاي موجود ميان حماس يك عضو دفتر سياسي جنبش حماس -
 .و فتح ابومازن را مانع اجراي توافق آشتي ملي دانست

ا در منابع بيمارستاني فلسطين از يورش نظاميان ارتش اسرائيل به اردوگاه قلندي -
 . فلسطيني خبر دادند3كرانه باختري و شهيد و زخمي شدن 

اعتراض ساكنان سرزمين هاي اشغالي به سياست هاي اقتصادي رژيم صهيونيستي  -
همچنان ادامه دارد بطوري كه كارمندان شهرداري هاي اغلب شهرهاي اين سرزمين 

 .دست به اعتصاب زدند

02.08.2011 

 بازنگردد و همچنين 1967ائيل به مرزهاي قبل از سال نتانياهو به شرط اينكه اسر -
تغييرات جمعيتي از آن زمان لحاظ شود، تمايل خود را براي مذاكره مطرح كرده 

  .است

 از ديدار نمايندگان جنبش هاي فتح و حماس در عضو دفتر سياسي جنبش حماس -
 . خبر داد اوت7قاهره در تاريخ 

03.08.2011 

اي عليه  نامه  متحد شكايت روز چهارشنبه از طريق هيئت خود در سازمان ملللبنان -
 و ورود غير قانوني روز دوشنبه نظاميان 1071اسرائيل به دليل نقض پياپي قطعنامه 

 .كند اين رژيم به منطقه الوازني تقديم اين سازمان مي

 06.08.2011  

رس از نيروهاي مقاومت فلسطيني اقدام به استقرار وزارت جنگ اسرائيل به دليل ت -
 .سپر موشكي در اطراف شهر اشكلون كرد
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 به توافق در نشست قاهره يابي جنبشهاي فتح و حماس رسانه هاي عربي از دست -
 خبر دادند

 لحهاي كميته چهارجانبه ص  شهرك سازي اسرائيل را تضعيف كننده تالشروسيه -
 . براي ازسرگيري مذاكرات خواندخاورميانه

 8.08.2011  

ليبرمن مدعي شد با اعالم استقالل كشور فلسطين سيلي از معترضان فلسطيني به  -
 .مرزهاي اين رژيم يورش خواهند برد

09.08.2011  

 خواست كه نبيل العربي ضمن محكوم كردن شهرك سازي ها از شوراي امنيت -
 .مصونيت تجاوزات اين رژيم را برچيند

 10.08.2011 

عضو كميته مركزي فتح با اشاره به احتمال به كار حق وتوي  مروان البرغوثي -
 عليه تشكيل كشور مستقل فلسطين بازنده اين بازي را آمريكا و اسرائيل آمريكا
  .دانست

12.08.2011  

هاي اشغالي در صدد  تن نمايندگان آمريكايي با سفر شخصي به سرزمين 50حدود -
  . و اسرائيل را به اعضاي كنگره نشان دهندهستند اهميت روابط آمريكا

13.08.2011 

هاي آمريكايي كامال   هاي امنيتي حكومت خودگردان فلسطين و مقام ديدار مقام -
  . رفتاهللا صورت گ محرمانه در شهر رام
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14.08.2011 

زيپي ليوني اعالم كرد كه نتانياهو واقعيت سياسي اين رژيم را درك نمي كند و  -
 .اقدامات وي اسرائيل را به نابودي مي كشاند

15.08.2011  

واحد مسكوني جديد در كرانه باختري به  277 از ساخت اسرائيلمنابع وابسته به  -
 .وسيله اين رژيم خبر دادند

16.08.2011  

عضو اخراجي فتح با كوركورانه توصيف كردن تصميمات اعضاي اين   دحالن -
 .جنبش درباره وي، تهديد به افشاگري كرد

19.08.2011  

هاي   با اشاره به تصميم مقاممسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كاترين اشتون -
ها احتمال دستيابي به راه  ه اين اقدامآويو براي ساخت و سازهاي جديد، گفت ك تل

 .دهد الشعاع قرار مي حل ايجاد دو كشور را تحت

 فلسطيني در حمالت 25منابع امنيتي و بيمارستاني فلسطين از كشته و زخمي شدن  -
 .متعدد جنگنده هاي ارتش اسرائيل به نوارغزه خبر دادند

 20.08.2011 

 متحد درخواست كرده است تا مان مللمحمود عباس از نماينده فلسطين در ساز -
خواستار برگزاري نشست اضطراري شوراي امنيت درباره حمالت هوايي به غزه 

 .شود

 در  در قاهره و فراخواني سفير مصررسانه هاي خارجي از احضار سفير تل آويو -
  . رژيم اسرائيل به مرزهاي مصر خبر دادندفلسطين اشغالي در اعتراض به تجاوز
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21.08.2011  

رسانه هاي عربي از حمله مجدد جنگنده هاي رژيم اشغالگر قدس به نوار غزه  -
 .خبر دادند

جوانان خشمگين اردني با برپايي تظاهرات در برابر سفارت اسرائيل ، ضمن  -
عاهده سازش ميان امان محكوميت جنايات اخير اين رژيم در نوار غزه، خواستار لغو م

 . شدندو تل آويو

مقامات اسرائيل در واكنش به ادامه اعتراضات داخلي اقدام به كاهش بودجه نظامي  -
  .اين رژيم جعلي كردند

 از سوي  عضو جنبش مقاومت حماس120مقام هاي فلسطيني از دستگيري  -
 .نداسرائيل در كرانه باختري خبر داد

22.08.2011 

اتحاديه عرب با محكوم كردن حمالت هوايي اسرائيل به نوار غزه، خواستار  -
  . براي توقف اين حمالت شدمداخله سازمان ملل

ا فلسطيني در حمله نظاميان اسرائيل به چندين هه منابع محلي اعالم كردند كه د -
  .اختري رود اردن زخمي شدندب  محله در شهر الخليل در جنوب كرانه

23.08.2011  

 از تشديد اقدامات تجاوزكارانه را منحرف كردن اسرائيلمحمود عباس هدف  -
 . دانستخودنگاهها از مشكالت داخلي 

ترين ذخيره استراتژيك   بزرگ مدعي شد كه مصراسرائيلوزير جنگ  ايهود باراك -
 .رژيم اسرائيل است

 سخنان وزير خارجه اسپانيا را مبني بر ابراز اميدواري براي پيشرفت رژيم اسرائيل -
 .در تشكيل دولت فلسطيني محكوم كرد
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24.08.2011  

فعاالن مصري خواستار برگزاري تظاهرات ميليوني مصري در روز جمعه براي  -
 .اخراج سفير اسرائيل شدند

مبهم عمليات ايالت آن را بهانه اي از  با اشاره به زواياي الزهار از اعضاي حماس -
 .سوي اسرائيل براي حمله به نوار غزه دانست

25.08.2011 

 به نوار غزه اسرائيلمنابع فلسطيني اعالم كردند كه در حمالت جنگنده هاي  -
 .چهارده فلسطيني شهيد و زخمي شدند

26.08.2011  

ها براي لغو يا اصالح  با اشاره به درخواست دبيركل اتحاديه عرب نبيل العربي -
معاهده كمپ ديويد آن را موضوع مقدسي كه نتوان اصالحي بر آن انجام داد، 

 .ندانست

 از حمايت پكن از تشكيل كشور مستقل  در مسائل خاورميانهنماينده ويژه چين -
 . خبر دادفلسطيني در سازمان ملل

29.08.2011 

 صهيونيست توسط يك جوان 8منابع فلسطيني و صهيونيستي از زخمي شدن  -
 . خبر دادندفلسطيني در جنوب تل آويو

 با برگزاري تجمع در برابر  دهها تن از مردم مصرعيد فطرمنابع خبري اعالم كردند  -
 .مجدد پرچم اين رژيم را محكوم كردندسفارت رژيم صهيونيستي اهتزار 
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  :  2011 رــسپتامب

02.09.2011  

 براي كاهش روابط سياسي و  با اشاره به تصميم تركيهسخنگوي جنبش حماس -
 .تعليق روابط با اسرائيل آن را مورد تمجيد قرار داد

03.09.2011 

حد در گزارشي از اسرائيل خواست كه به خاطر حمله به كاروان  متسازمان ملل -
 . عذرخواهي كند و به قربانيان اين حمله غرامت پرداخت كندآزادي از تركيه

 درباره حمله  ضمن انتقاد از گزارش سازمان مللابوزهري سخنگوي جنبش حماس -
 .ان آزادي آن را ناعادالنه توصيف كرداسرائيل به كارو

 متحد درباره كاروان صائب عريقات ضمن انتقاد شديد از گزارش سازمان ملل -
 .آزادي اقدامات اسرائيل را جنايت جنگي دانست

04.09.2011  

المللي  پرونده محاصره غزه از سوي رژيم صهيونيستي را به ديوان بين تركيه -
 .مي برد) دادگاه الهه(دادگستري 

05.09.2011 

ها براي عضويت در سازمان  محمود عباس اعالم كرد نتيجه درخواست فلسطيني -
 متحد در ماه جاري هر چه باشد اين تشكيالت به روند مذاكرات سازش با ملل

 .گردد اسرائيل باز مي

06.09.2011 

 1حداقل  حمله مجدد ارتش اسرائيل به نوار غزه و شهادت رسانه هاي عربي از -
  .فلسطيني بر اثر آن خبر دادند
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10.09.2011 

 به اسرائيل از افزايش آمار تلفات درگيري در مقابل سفارت وزارت بهداشت مصر -
 . كشته و زخمي خبر داد1000

13.09.2011 

ها براي ترغيب كشورهاي عضو  د كه تالش فلسطيني بار ديگر تاكيد كراوباما -
 را  متحد در به رسميت شناختن كشور فلسطيني مناقشه خاورميانهسازمان ملل

 .كند فصل نمي و حل

گرايان افراطي يهود  هشدار داد كه راست) شين بت( داخلي اسرائيل سازمان امنيت -
 .دهي گروه هاي تروريستي براي حمله به مسلمانان هستند در حال تشكيل و سازمان

 متحد گفت كه دولت اين كشور از هر اقدام  در سازمان مللنماينده روسيه -
فلسطينيان براي درخواست به رسميت شناخته شدن به عنوان كشوري مستقل در 

  .كند  پشتيباني ميسازمان ملل متحد

14.09.2011 

هاي مردم غزه به سبب ادامه محاصره ظالمانه اين  هنيه با اشاره به مشكالت و رنج -
منطقه خواستار تصميم جسورانه قاهره براي بازگشايي كامل و دائمي گذرگاه رفح 

 .شد

 معاون وزير امور خارجه اسرائيل تهديد كرد در صورت اعالم استقالل فلسطين در -
هاي خود با تشكيالت خودگردان را زيرپا   متحد، اين رژيم تمام پيمانسازمان ملل

 .مي گذارد

15.09.2011  

محمود عباس در سخناني در رام اهللا با ابراز تاسف از به بن بست رسيدن مذاكرات  -
 .سازش مدعي شد براي گرفتن حق ملت فلسطين به نيويورك خواهد رفت
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يم وزارت خارجه اسرائيل براي تعطيلي سفارت خود در اردن و خروج تصم -
آويو از اين كشور به دليل ترس از وخامت اوضاع و تكرار حادثه  هاي تل ديپلمات

 .حمله به سفارت اسرائيل در قاهره بوده است

اسرائيل كه  كمپ ديويد با نامه صلح توافق:  گفتوزير مصر عصام شرف نخست -
  . نيست"مقدس"امضا شد  1979سال 

هاي تشكيالت خودگردان   با اشاره به تالشسخنگوي جنبش حماس ابوزهري -
 تنها دستاورد اين اقدام را براي شناسايي كشور مستقل فلسطين در سازمان ملل

 .برافراشتن پرچم فلسطين دانست

17.09.2011 

شوند كه فلسطين مانند واتيكان كشوري  ات لندن اعالم كردند كه خوشحال ميمقام -
 . متحد باشد در سازمان ملل"غير عضو"

دفتر نخست وزير اسرائيل با انتشار بيانيه اي خواستار متوقف شدن تالش  -
 . شدتشكيالت خودگردان براي اعالم استقالل فلسطين در سازمان ملل

18.09.2011 

هاي كنوني تشكيالت خوگردان در توسل   تالش بااسماعيل هنيه ضمن مخالفت -
 . ناديده گرفتن حق بازگشت آوارگان را غيرممكن دانستبه شوراي امنيت

 كشور  براي اعالم استقاللاقدام تشكيالت خودگردان در سازمان ملل نتانياهو -
 . فلسطين را بي نتيجه خواند

19.09.2011 

وزير جنگ ايهود باراك وزير تشكيالت خودگردان فلسطيني با  نخست سالم فياض -
 . ديدار كرداسرائيل در آمريكا
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كشورهايي اروپايي از رژيم اسرائيل خواستند در برابر از اياالت متحده و برخي  - 
 متحد اي شناسايي آن به عنوان يك كشور در سازمان مللدرخواست فلسطيني ها بر

 .داري نشان دهد از خود خويشتن

 متحد كه به طرح درخواست عضويت در سازمان ملل محمود عباس با اعالم اين -
  .بودبند است گفت بعد از ارائه اين درخواست در انتظار اوضاع دشواري خواهد  پاي

جانبه  معاون وزير خارجه اسرائيل در نشستي تهديد كرد در صورت اعالم يك -
كشور مستقل فلسطين از سوي تشكيالت خودگردان اين قدام كمك هاي اسرائيل به 

 .اين تشكيالت را تحت تاثير قرار خواهد داد

20.09.2011 

ز حق فلسطيني ها رئيس جمهوري ونزوئال با ارسال نامه اي به بان كي مون ا چاوز -
 .براي برخورداري از كشور مستقل دفاع كرد

21.09.2011 

اعتراضات مردم سرزمين هاي اشغالي به وضعيت اقتصادي :گزارش دادهاآرتض  -
حاكم در اين منطقه همچنان ادامه دارد به نحوي كه در تازه ترين اقدام پزشكان 

 .ده اندكاركنان بيمارستاني شروع به استعفا از مشاغل خود كر

 از سوي گابن 1967منابع فلسطيني از شناسايي كشور مستقل فلسطين در مرزهاي  -
 .خبر دادند

22.09.2011 

منابع آگاه در فرودگاه قاهره اعالم كردند كه اين كاركنان شامل سركنسول اسرائيلي،  -
  .ه بودند شدرايزن، مسئول امنيتي و معاون وي بود كه دوشنبه گذشته وارد مصر

 وتو كردن خواست فلسطيني ها براي تشكيل دولت مستقل :گفتساركوزي  -
 )2/7/1390(2011.10.24. خشونت را در خاورميانه شدت مي بخشد
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ها براي ارائه درخواست عضويت كامل در  نتانياهو با انتقاد شديد از اقدام فلسطيني -
  .هاي سازمان ملل نيست  قطعنامه صلح گفت كه راه برقراريسازمان ملل

 از تحويل درخواست فلسطيني ها براي عضويت بان كي مون دبيركل سازمان ملل -
 خبر  به شوراي امنيت1967كامل در اين سازمان بر اساس مرزهاي اشغالي در سال 

 .داد

و رئيس حزب مخالف كاديما در واكنش به وقايع وزيرخارجه سابق اسرائيل  ليوني
تشويق وي از :  در زمان سخنراني ابومازن اظهار داشتمجمع عمومي سازمان ملل

 .سوي حاضران بيانگر انزواي بين المللي اسرائيل است

25.09.2011  

 اصطالح  پذيرش فراخوان كميته چهارجانبه بهاسرائيلوزير امور خارجه  ليبرمن -
 براي از سرگيري مذاكرات سازش را به نفع اين رژيم اشغالگر  خاورميانهصلح

 .دانست

 در اسرائيل در يادداشتي نسبت به روند رو به رشد انزواي وزير خارجه انگليس -
 .جهان هشدار داد

26.09.2011  

 متحد آن را عامل پيدايش كشور ها در سازمان ملل تالشاسماعيل هنيه با اشاره به  -
 .مستقل فلسطين ندانست

 كه قرار است در آن عضويت فلسطين در در آستانه برگزاري نشست شوراي امنيت -
ي  بررسي شود، نخست وزير رژيم صهيونيستي خواستار ازسرگيرسازمان ملل
  .مذاكرات شد
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27.09.2011  

 متحد پس از نشست غيرعلني خود براي برررسي شوراي امنيت سازمان ملل -
درخواست عضويت فلسطين به طور كامل اين درخواست را به كميته عضويت اين 

 .كند سازمان ارسال مي

 واحد 1100 شبكه هاي تلويزيوني عرب زبان از موافقت اسرائيل با احداث -
 .گزارش دادندمسكوني در نزديكي قدس 

28.09.2011 

 خانه ديگر در 100هاي غربي از طرح اسرائيل براي ساخت يك هزار و  قدرت -
  .اند المقدس ابراز ياس كرده شهركي در حومه بيت

 30.09.2011 

بخش فلسطين با پيشنهاد گروه چهارجانبه براي مذاكره بدون شرط  سازمان آزادي -
 .صهيونيستي را رد كرد  ا رژيمب

باراك وزير جنگ اسرائيل در سخناني با تاكيد بر اهميت از سرگيري مذاكرات سازش 
با تشكيالت خودگردان اين مذاكرات را براي آينده اين رژيم غاصب و جعلي و 

  .خروج آن از انزوا مهم توصيف كرد
  

  

 

  :2011 رــاكتب

01.10.2011  

آويو براي  هاي تل لفني با بنيامين نتانياهو  از تصميم مقامآنگال مركل در گفتگوي ت -
  .سازي به شدت انتقاد كرد ك ادامه شهر
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02.10.2011  

 ـ آمريكايي كه در جريان  ايالن گراپل شهروند اسرائيلي: روزنامه الحيات نوشت -
اد  به اتهام جاسوسي بازداشت شد، طي چند روز آينده آزانقالب مردمي مصر

  .دشو مي

 انعطاف  فلسطينيان بايد براي برگشت به مذاكرات صلح:گفت كلينتون  هيالري-
  .بيشتري نشان دهند

03.10.2011  

هاي  هاي تندرو مسجدي را در روستاي طوبا زنغريا در سرزمين صهيونيست -
 .به آتش كشيدند1948ن سال فلسطي

تر  كه اسرائيل روز به روز در منطقه منزوي الم اينوزير دفاع آمريكا با اع تا لئون پانه -
  و تركيهآويو توصيه كرد كه براي ترميم روابط خود با مصر هاي تل مي شود، به مقام

  .تالش كنند
04.10.2011   

پوشي فلسطيني ها از درخواست خود براي عضويت كامل در  واشنگتن براي چشم -
 .هاي خود را به تشكيالت خودگردان قطع كرد ك متحد كمسازمان ملل

هاي تندرو، بيش  در اعتراض به سوزاندن مسجد روستاي طوبا توسط صهيونيست -
 دست به 1948نشين در شمال فلسطين اشغالي سال   عربك روستا و شهر10از 

  .اعتصاب فراگير زدند
05.10.2011  

در واشنگتن به اتهام ارائه اطالعات امنيتي حساس به دبيردوم سفارت اسرائيل  -
 .ها بركنار شد رسانه
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ادوغان گفت كه اسرائيل به خاطر در اختيار داشتن بمب اتمي تهديدي براي منطقه  -
 .رود به شمار مي

 07.10.2011 

 در استراسبورگ گفت فلسطينيان محمود عباس در سخناني در شوراي اروپا -
واهند از اشغال اسرائيل آزاد شوند و شايسته همان حمايتي هستند كه كشورهاي خ مي

  . نشان دادندهاي بهار عربي اروپايي از جنبش
08.10.2011  

 متحد زني و نه سفر به آمريكا و سازمان ملل اسماعيل هنيه گفت نه مذاكره و چانه -
شكيل كشور فلسطين شود و ما حاضر به گدايي براي تشكيل تواند منجر به ت مي

 .كشور نيستيم، بلكه قصد داريم از موضع قدرت كشور خود را تشكيل دهيم

09.10.2011  

 واحد مسكوني جديد در شرق 300شهرداري قدس اشغالي از موافقت با احداث  -
 .اين شهر خبر داد

 11.102.011  

ق به دست آمده درباره مبادله اسيران فلسطيني با خالد مشعل با تشريح جزئيات تواف -
يك نظامي صهيونيست، آن را يك دستاورد بزرگ براي تمام گروههاي مقاومت و 

 .ملت فلسطين دانست

يابي به توافق درباره مبادله اسراي فلسطيني با شاليت از  رسانه ها از تاييد خبر دست-
 .دند خبر داسوي منابعي در جنبش حماس

هايي كه براي به رسميت   محمود عباس به زودي با نيكال ساركوزي درباره تالش -
شود ديدار خواهد   متحد انجام ميشناختن كشور مستقل فلسطيني در سازمان ملل

 .كرد



�4� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

 12.10.2011  

شدن سربازان مصري توسط نيروهاي اسرائيلي از قاهره   اسرائيل به علت كشته -
 .ذرخواهي كردع

ها تجديدنظر  سازي بنيامين نتانياهو دستور داد در سياست دولت درباره شهرك -
  .شود

با بيان اينكه هيچ تضميني براي ) شاباك( داخلي ر اسرائيل رئيس سرويس امنيت -
ترور نشدن اسراي فلسطيني پس از آزادي از سوي اسرائيل وجود ندارد، بر ماهيت 

 .ي و جنايتكارانه اين رژيم صحه گذاشتتروريست

14.10.2011 

 درصد 75اسماعيل هنيه اعالم كرد در توافق تبادل اسرا با رژيم صهيونيستي  -
 .خواسته هاي مقاومت محقق شده است

15.10.2011  

 متحد از قصد اسرائيل براي ساخت دو هزار و دبيركل سازمان مللن مو بان كي -
  .احد مسكوني جديد در قدس شرقي انتقاد كرد و600

 ،با اشاره به تهديدهاي اسرائيل براي ترور آزادگانعضو ارشد جنبش حماس  يك -
 .آن را ناممكن دانست

16.10.2011 

خالد مشعل در تماسي تلفني حمايت اين جنبش از اقدامات محمود عباس براي  -
 . و تحقق اهداف ملي فلسطين را اعالم كردعضويت در سازمان ملل

17.10.2011 

هاي اسرائيل   بار ديگر برنامه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاكاترين اشتون -
 .المقدس شرقي را محكوم كرد سازي در بيت  براي توسعه شهرك
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 با بيان اينكه آزادي گلعاد شاليت از طريق عمليات نظامي رئيس سازمان موساد -
 اذعان ممكن نبود، به ناتواني اشغالگران در برابر مقاومت فلسطين به رهبري حماس

 .كرد

18.10.2011  

، قرارداد مبادله اسرا را دستاورد بزرگ مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس -
لت فلسطين و تمام امت اسالم توصيف و بر پايبندي مقاومت به براي مقاومت و م

 .هاي اشغالگران قدس تاكيد كرد آزادي تمام اسرا از زندان

شبكه هاي تلويزيوني عرب زبان از ورود اسراي فلسطين به غزه و رام اهللا و  -
 .استقبال رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين از اسرا خبر دادند

19.10.2011 

 انعقاد قرارداد تبادل اسيران ميان اين رئيس دفتر سياسي جنبش حماس شعلخالد م -
 .جنبش و اسرائيل  را برگ زريني در تاريخ جهان عرب و ملت فلسطين برشمرد

دبيركل حزب اهللا لبنان هشدار داد كه در جنگ آتي با رژيم  سيد حسن نصراهللا -
 .ف مقاومت لبنان قرار خواهد گرفت هدصهيونيستي تل آويو

 ضمن انتقاد از خواسته رژيم صهيونيستي براي به رسميت رئيس جمهور فرانسه -
شناختن يهودي بودن اين رژيم جعلي و غاصب اعالم كرد يهودي بودن اسرائيل 

 .معنايي ندارد

22.10.2011 

اسرائيل بايد بداند كه :  در اظهاراتي تاكيد كردنبيل العربي دبيركل اتحاديه عرب -
  .ديگر نمي تواند مسير گذشته را ادامه و اعراب را ناديده بگيرد
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24.10.2011 

پادشاه اردن در حاشيه همايش منطقه اي مجمع جهاني اقتصاد اظهار  عبداهللا دوم -
 . به نفع اسرائيل نيستبهار عربي: داشت

26.10.2011  

رسانه هاي عربي از آغاز عمليات مبادله اسراي مصري با يك جاسوس رژيم  -
 .صهيونيستي خبر دادند

 در كرانه باختري در سه روز اسرائيلتعداد كل فلسطينيان ربوده شده توسط ارتش  -
 . نفر رسيد40 نفر ديگر به 3گذشته با ربودن 

 27.10.2011  

 اشاره به احتمال لغو پيمان كمپ ديويد از سوي مصرپادشاه اردن با  عبداهللا دوم -
 .كشور اوستدنبال نابودي ه تاكيد كرد اسرائيل ب

 .صهيونيستي مبادله شدند   زنداني مصري با ايالن گرابيل جاسوس رژيم25 -

ه ، اداممحمود عباس با اشاره به ديدار قريب الوقوع با رئيس دفتر جنبش حماس -
 .محاصره نوار غزه پس از آزادي گلعاد شاليت را غيرقابل توجيه دانست

29.10.2011 

صهيونيستي   عضو جنبش جهاد اسالمي در نوار غزه در حمله هوايي ارتش رژيم 5 -
 .به شهادت رسيدند

ها را با تقسيم  رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين مخالفت عرب محمود عباس -
 .اقدامي اشتباه توصيف كرد را 1947فلسطين در سال 

رسانه ها از حمله رژيم صهيونيستي به يك پايگاه جنبش جهاد اسالمي فلسطين و  -
به دنبال اين حمله گروههاي مقاومت فلسطين از .  فلسطيني خبر دادند6شهادت 

 .پاسخ كوبنده تالفي جويانه براي گرفتن انتقام خون شهدا خبر دادند
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30.10.2011   

تن از شهروندان اسرائيلي در اعتراض به اوضاع بد معيشتي و ده ها هزار  -
 .درخواست براي عدالت اجتماعي در شهرهاي مختلف تظاهرات كردند

منابع بيمارستاني فلسطين از حمله هوايي اسرائيل به مناطق مختلف نوارغزه و  -
 . فلسطيني خبر دادند57شهيد و زخمي شدن 

31.10.2011  

متحد دوشنبه در نشست خود در  ملل  فرهنگي  و   علمي  تي، تربي يونسكو سازمان -
اسرائيل و .  موافقت كردپاريس با عضويت كامل فلسطين در اين نهاد سازمان ملل

 .اند با اين درخواست مخالفت كرده آمريكا

ارش ساالنه خود اذعان كرد  داخلي اسرائيل در گزهاي امنيت موسسه پژوهش -
 تا كنون در تيره ترين شرايط خود از 2011وضعيت استراتژيك اسرائيل از آغاز سال 

 .تاسيس اين رژيم قرار گرفته است

 مبارز فلسطيني در حمله جديد رژيم 2منابع بيمارستاني فلسطين از شهادت  -
 .صهيونيستي به نوارغزه خبر دادند

  

  :2011 رــنوامب

01.11.2011  

ايهود اولمرت :  در كتاب خاطرات خود نوشتوزير خارجه سابق آمريكا رايس -
 ميالدي پيشنهادي سري را درباره 2008صهيونيستي سال   وزير سابق رژيم  نخست

 .المللي ارائه كرده بود تشكيل كشور فلسطيني تحت قيموميت بين
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 بازگشت مجدد اعتراضات عليه دولت يك روزنامه اتريشي در گزارشي با اشاره به -
هاي اشغالي از عزم راسخ و جديت معترضين  و وضعيت نابسامان زندگي در سرزمين

 .براي ايجاد تغيير و تحول خبر داد

هاي   آمريكايي در واكنش به تصويب عضويت فلسطين در يونسكو كمكاتمقام -
 . كردند را قطعمالي به اين نهاد سازمان ملل

 واحد مسكوني ديگر در در 2000رسانه هاي عربي از تصميم اسرائيل براي ساخت  -
 .قدس اشغالي خبر دادند

02.11.2011 

آويو يك فروند موشك بالستيك در پايگاه نظامي در مركز فلسطين اشغالي را  تل -
 .آزمايش كرد

ر بيانيه بالفور تاكيد كرد كه  در بيانيه اي به مناسبت سالروز صدوجنبش حماس -
مقاومت تنها راه آزادي فلسطين از فاجعه اشغال است و رژيم صهيونيستي تنها زبان 

 .زور را مي فهمد

03.11.2011  

 فلسطيني توسط نظاميان 235مركز حقوقي دفاع از اسراي فلسطين از ربوده شدن  -
 . اسير فلسطيني خبر داد477رژيم صهيونيستي پس از آزادي 

نخست وزير جديد اردن در اظهاراتي بي سابقه اعالم كرد بستن  عون الخصاونه -
 .يك اشتباه سياسي بود 1999 در اين كشور در سال دفتر جنبش حماس

04.11.2011  

 و كلمبيا به اعضاي منابع ديپلماتيك در نيويورك اعالم كردند انگليس، فرانسه -
ها  گيري درباره پذيرش درخواست عضويت فلسطيني  در راي:اند  گفتهشوراي امنيت

 . متحد شركت نخواهند كرددر شوراي امنيت سازمان ملل
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مقاومت حق مشروع ملت فلسطين است و ما هرگز رژيم : اسماعيل هنيه تاكيد كرد -
 .صهيونيستي را به رسميت نخواهيم شناخت

هاي  جانبه اسراييل در برخورد با گروه   در مورد اقدام يكر خارجه آلمانوزي -
 .فلسطيني هشدار داد

06.11.2011  

  نسبت به هرگونه ماجراجويي در قبال ايرانيديعوت آحارونوت رئيس سابق موساد -
 .ا براي يك قرن به مخاطره بيندازد اين اقدام مي تواند منطقه ر:هشدار داد و گفت

مقاومت فلسطين در پاسخ به حمالت اخير رژيم صهيونيستي كه به شهادت دو  -
 .فلسطيني منجر شد به شهر اشكلون در اراضي اشغالي حمله موشكي كردند

07.11.2011  

اره  در گفتگوي تلفني با رئيس تشكيالت خودگردان دربرئيس دفتر سياسي حماس -
 .مسئله آشتي گفتگو كرد

 و رژيم پيماني آمريكا ترين رزمايش نظامي در تاريخ هم االهرام از برگزاري بزرگ -
 .صهيونيستي خبر دادند

 در پي اظهارات اخير مقامات رژيم صهيونيستي در مورد اقدام نظامي عليه ايران -
 به اشغالگران قدس درباره پيامدهاي خطرناك دست زدن به وزير امور خارجه روسيه

 .چنين ماجراجويي هشدار داد

هاي مختلف از  هاي اشغالي از اعتصاب فراگير در بخش منابع آگاه در سرزمين -
 .جمله بانكها، بيمارستانها، فرودگاهها و ديگر اتحاديه هاي كارگري خبر دادند

08.11.2011  

 قيام هاي عربي را به مثابه دميدن روح تازه دفتر سياسي حماسرئيس  خالد مشعل -
 .به كالبد ملت هاي منطقه و بازگشت به خويشتن دانست
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09.11.2011 

 اعالم كرد اعضاي شوراي امنيت موفق  سازمان مللكميته عضويت شوراي امنيت -
  .ل فلسطين در سازمان ملل نشدندبه اجماع براي عضويت كام

  اعتراف كرد زماني كه يگان ترور در اين رژيم موئر داگان رئيس سابق موساد -
 . فلسطيني را ترور كرده است290موسوم به ريمون را رهبري مي كرده 

تن  اعالم كرد در صورت طرح مسئله به رسميت شناخوزارت خارجه فرانسه -
 و به آن مي كندفلسطين به عنوان كشور مستقل در شوراي امنيت پاريس آن را وتو ن

  .راي ممتنع خواهد داد

10.11.2011 

 از امضاي توافقنامه محرمانه ميان دستگاه اطالعاتي يونان مليت روزنامه چاپ تركيه -
 .د در زمينه جاسوسي از تركيه خبر داو موساد

11.11.2011 

 واحد مسكوني جديد در شمال اراضي اشغالي 1400رژيم صهيونيستي از احداث  -
 . خبر داد1948

12.11.2011  

 متحد از به توافق نرسيدن اعضاي كميته پذيرش اعضاي جديد در سازمان ملل  يك-
 .داداين كميته براي پذيرش عضويت كامل فلسطين در سازمان ملل خبر 

 درصدي نظاميان ارتش اسرائيل در مرز با كرانه 20رسانه هاي اسرائيل از افزايش  -
 . و سوريه خبر مي دهندباختري، نوارغزه، مصر

13.11.2011 

 به نتانياهو ايرانهاي خصمانه خود عليه   در ادامه سياسترئيس جمهوري فرانسه -
 .هاي بيشتر عليه تهران اطمينان داد حمايت پاريس از تحريمدرباره 
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14.11.2011  

 در شمال غزه، يك صهيونيستي به پايگاه دريايي حماس  درحمله هوايي رژيم -
 .اند  نفر ديگر زخمي شده4فلسطيني كشته شد و 

: اصول مشترك استبندي به   پيروزي فلسطين اتحاد و پاي: گفتخالد مشعل -
بندي به اصول مشترك راه   اعالم كرد  اتحاد و پايرئيس دفتر سياسي جنبش حماس

 .پيروزي فلسطين است

15.11.2011 

رئيس حزب كاديما در تداوم انتقاد از نتانياهو اعالم كرد كه وي  زيپي ليوني -
 .اسرائيل را به سوي ديكتاتوري سياه پيش مي برد

16.11.2011 

 با رژيم دولت كانادا اعالم كرد در صورت بروز جنگ در منطقه خاورميانه -
 .صهيونيستي همكاري نظامي نخواهد كرد

17.11.2011 

 با نخست وزيري مجدد سالم هاي مكرر جنبش حماس ابومازن پس از مخالفت -
 .فياض از معرفي وي منصرف شد

20.11.2011  

 دو ماه پيش سحاق ليوانون سفير اسرائيل كه به دنبال اعتراضات مردمي در مصرا -
 . كرده بود بار ديگر به قاهره بازگشتكاين كشور را تر

 متحد در گزارشي از ادامه اقدامات اشغالگران دفتر امور فلسطين در سازمان ملل -
ين در كرانه باختري و بيت المقدس اشغالي خبر قدس در تخريب منازل مردم فلسط

  .داد
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21.11.2011 

 سال اخير به كرانه باختري 11ملك عبداهللا دوم پادشاه اردن براي نخستين بار طي  -
 .سفر كرد

در مطلبي از نااميدي جنبش فتح درباره توافق با اسرائيل استاندارد روزنامه اتريشي  -
 . خبر دادسو تالش براي نزديكي به جنبش حما

22.11.2011 

هنيه در ديدار شماري از اعضاي كاروان بهار آزادي ادامه محاصره نوار غزه را  -
 .غيرقابل توجيه دانست

باراك وزير جنگ اسرائيل در تالش براي فريب افكار عمومي جهان از ايهود  -
ار ديگر خواستار اقدام نظامي عليه  اين رژيم بهاي هسته اي زرادخانه مخوف سالح

  . به سبب پافشاري بر حق مشروع هسته اي خود شدايران
24.11.2011 

 در جريان ديدار مشعل و  .كنند محمود عباس و خالد مشعل در قاهره ديدار مي -
يابي به توافق در مورد تغيير  رفت از بحران جاري دست عباس، راهبردهاي برون

هاي مربوط به اجراي  و همچنين اقدام) ساف(بخش فلسطين   سازمان آزاديساختار
 .نامه آشتي ملي بررسي خواهد شد توافق

26.11.2011  

 در انفجار انبار وزير خارجه رژيم اسرائيل در گفتگويي با رد دخالت موساد ليبرمن -
 اشاره كرد و به زعم  ايرانيمهمات سپاه، به گزارش اخير آژانس درباره برنامه هسته ا

  .خود خواستار خفه كردن برنامه هسته اي ايران شد
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27.11.2011 

هاي اسرائيل مركز و جنوب نوار غزه را دو بار هدف حمالت موشكي خود  جنگنده -
 .قرار دادند

30.11.2011  

 متحد اعالم كرد ن قطعنامه تقسيم سازمان ملل با تاكيد بر باطل بودجنبش حماس -
صهيونيستي ايجاد كرده است تسليم نخواهد   ملت فلسطين در مقابل وضعيتي كه رژيم

 .نظر نخواهد كرد شد و حتي از يك وجب خاك سرزمين خود صرف

  
  :2011دسامبر 

01.12.2010 

 خاطر نشان  شروط كميته چهارجانبه خاورميانه با ظالمانه خواندنجنبش حماس -
كرد دولت آينده فلسطين يك دولت وفاق ملي بوده و برنامه هايش با طيفهاي 

 .مختلف مردم فلسطين منسجم خواهد بود

03.12.2011  

واحد مسكوني جديد  650 از تالش اين رژيم براي ساخت اسرائيلمنابع آگاه در  -
 .لمقدس شرقي خبر دادشمال بيت ا

گرايان در مرحله نخست   با مثبت توصيف كردن پيروزي اسالمسخنگوي حماس -
 درباره ناديده گرفتن اراده مردمي در كشورهاي  به آمريكاانتخابات پارلماني مصر

 .عربي هشدار داد

06.12.2011  

 در سخناني در نشست حمايت از قدس در غزه بر ساز اعضاي حما محمود الزهار -
 .ادامه مقاومت تا آزادي كامل فلسطين تاكيد كرد
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07.12.2011  

نخست وزير رژيم صهيونيستي براي نخستين بار با هدف مداخله در سودان جنوبي  -
 .به اين كشور سفر مي كند

ي و سوء استفاده جنسي بود رئيس سابق رژيم صهيونيستي كه متهم به فساد اخالق -
 .عازم زندان شد

08.12.2011 

رسانه ها از شهادت دو فلسطيني در اثر حمله جنگنده هاي صهيونيستي به نوار غزه  -
 .خبر دادند

09.12.2011  

 قطعنامه رژيم صهيونيستي را به خاطر 9سابقه طي   متحد در اقدامي كمسازمان ملل -
هاي غيرقانوني اين رژيم در اراضي اشغالي  سازي  و ادامه شهركنقض حقوق بشر

 .محكوم كرد

كه رژيم صهيونيستي به   در امور فلسطين با بيان اينمعاون دبيركل اتحاديه عرب -
معاهدات بين المللي بي اعتناست خواستار توقف تجاوزات اين رژيم عليه فلسطيني 

 . شدها

در جديدترين موج حمالت رژيم صهيونيستي به نوار غزه كه بامداد امروز انجام  -
 .دند فلسطيني كشته و زخمي ش13شد 

هنيه تاكيد كرد تجاوزات مستمر اسرائيل به نوار غزه هيچ تاثيري در عزم و اراده  -
 .مقاومت و ملت فلسطين نخواهد گذاشت

شاره به اقدامات خطرناك رژيم صهيونيستي يكي از اعضاي كميته مركزي فتح با ا -
در بيت المقدس اشغالي درباره نابودي هويت اصلي اين شهر به سبب تجاوزات 

 .مستمر اشغالگران قدس هشدار داد
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10.12.2011 

 از اعالم زمان اجراي مرحله تبادل اسرا يكي از اعضاي دفتر سياسي جنبش حماس -
 .دادبا رژيم صهيونيستي خبر 

 با شوراي انتقالي ليبي در هاي مقامات تل آويو روزنامه هاآرتض اخيرا از تماس -
به زودي يك ديپلمات : زمينه گشايش سفارت در طرابلس پرده برداشت و نوشت

 .اسرائيلي كه نامزد سفير شدن در ليبي است به طرابلس سفر مي كند

 ضمن تاكيد بر فراگير بودن تغيير در بدبيركل سابق اتحاديه عر عمرو موسي
 . رژيم صهيونيستي نيز بايد تغيبر كند اعالم كرد در پي بهار عربيخاورميانه

11.12.2011  

حمله نظاميان صهيونيست به تشييع كنندگان پيكر يك شهيد فلسطيني در روستاي  -
 عضو 4و اقدام نيروهاي وابسته به تشكيالت خودگردان در بازداشت ) ع(رصالح پيامب

 .ترين تحوالت اراضي اشغالي است  در كرانه باختري از مهمحماس

 فلسطيني و حمله 2 در غزه و زخمي شدن بمباران منزل فرمانده جنبش حماس در -
 صهيونيستي از آخرين اخبار امنيتي به يك پايگاه آموزش نظامي از سوي رزيم

 .فلسطين به شمار مي رود

12.12.2011  

ضمن خطرناك ) يونيفل( سخنگوي نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب لبنان -
خواندن تجاوزات هوايي رژيم صهيونيستي به لبنان، خواستار توقف فوري اين 

 .اقدامات غيرقانوني شد

 با اشاره به اقدام رژيم صهيونيستي در بستن پل سخنگوي حماس فوزي برهوم -
منتهي به مسجد االقصي، آن را به مثابه اعالن جنگ ضد مقدسات بيت المقدس 

 .دانست
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واحد مسكوني  40رسانه هاي رژيم صهيونيستي از تالش اين رژيم براي ساخت  -
 .جديد در كرانه باختري خبر دادند

13.12.2011 

ها در اراضي اشغالي   در بيانيه اي در واكنش به توسعه شهركاتحاديه عرب -
 .فلسطين به محكوم كردن اين اقدامات غير قانوني رژيم صهيونيستي بسنده كرد

هاي اسرائيل خواست مذاكره با فلسطينيان را از  وزير دفاع آمريكا از مقام تا لئون پانه -
 .سر بگيرند

14.12.2011 

 رژيم صهيونيستي در راستاي اقدامات تجاوزكارانه خود يك نماينده جنبش نظاميان -
 . در كرانه باختري را ربودندحماس

 فلسطيني و به آتش 7حمله هوايي رژيم صهيونيستي به نوارغزه و زخمي شدن  -
كشيدن مسجدي در قدس اشغالي توسط صهيونيست هاي تندرو از آخرين اخبار 

 .ين به شمار مي رودامنيتي فلسط

نخست وزير منتخب مردم فلسطين در بيست و چهارمين سالگرد تاسيس  هنيه -
 در سخناني در ميدان الخضراء غزه راهكار آزادي تمامي اراضي جنبش حماس

 .اشغالي را تمسك جستن به مقاومت دانست

ارمين سالروز تشكيل اين جنبش  با صدور بيانيه اي در بيست و چهجنبش حماس -
 .بر ادامه خط مشي مقاومت تاكيد كرد

15.12.2011 

 در ارتباط با اقدامات  به زودي براي هماهنگي بيشتر با آمريكااسرائيلوزير جنگ  -
   .گتن سفر مي كند به واشن آميز ايران صلحخصمانه عليه برنامه هسته اي
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 را به 1967ايسلند به طور رسمي تشكيل كشور مستقل فلسطين در مرزهاي  -
 .رسميت شناخت

16.12.2011 

بني گانتز رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل در اظهاراتي از تشكيل يگاني جديد  -
 .در ارتش اين رژيم خبر داد كه ماموريت آن فقط در اهداف دور تعريف مي شود

17.12.2011 

 نفر از اسيران آزاد و 550در مرحله دوم تبادل اسراي فلسطيني با گلعاد شاليت،  -
  .وارد كرانه باختري و نوار غزه شدند

گروه اخوان المسلمين و حزب النور با اشاره به گزارش رسانه هاي رژيم  -
ان صهيونيستي درباره تالش سفير اين رژيم در قاهره براي نزديك شدن به اسالم گراي

 .بر مخالفت صريح خود با اين موضوع تاكيد كردند

 واحد مسكوني 1000منابع وابسته به وزارت مسكن اسرائيل از تالش براي ساخت  -
 .جديد در شرق بيت المقدس اشغالي و كرانه باختري خبر دادند

18.12.2011  

 .محمود عباس و خالد مشعل چهارشنبه در قاهره با يكديگر ديدار خواهند كرد -

19.12.2011  

 كشور با قطعنامه حق 182 متحد از موافقت نماينده دائم فلسطين در سازمان ملل -
 .تعيين سرنوشت ملت فلسطين براي نخستين بار خبر داد

20.12.2011 

منظور ديدار با نتانياهو ه رئيس جمهور كشور تازه تاسيس سودان جنوبي سه شنبه ب -
 .ي اشغالي شدوارد سرزمين ها
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  ديكتاتورك پايان يي براي، آغاز2011 يمن

  

 مانوشاك خان محمدي

  

  :مقدمه

  
بهار " مي گذرد تحوالتي كه برخي آن را سال از آغاز تحوالت خاورميانه حدود يك

جنبش مدني و دموكراتيزاسيون "نيز  و عده اي "يداري اسالميب"، برخي ديگر "عربي
، و خيلي سريع به مصرشد  آغاز  تحوالتي كه از تونس، مي خوانند"خاورميانه اي

 نيز يكي از نخستين كشورهاي تاثير يمن .ليبي و ديگر نقاط خاورميانه تسري پيدا كرد
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 به زمان با آغاز قيام ليبيايي ها عليه معمر قذافي  همردموالت بود كه مپذير از اين تح
علي عبداهللا "ها ريختند تا آغازگر پاياني براي بيش از سه دهه ديكتاتوري  خيابان
 و اركان و ابعاد مختلف يمن را تحت تاثير خود 2011 قيامي كه سال ، شوند"صالح
بررسي تحليلي و روند پژوهي تحوالت و وقايع رخ داده در ه  اين نوشتار ب. دادقرار

  .مي پردازد 2011اين كشور بحران زده عربي در طول سال 
  

  : عراق2011 تحليل تحوالت سال -بخش اول

 : تحليل و روندپژوهي تحوالت و رخدادهاي سياسي-الف

  
اين  بسته ها و واقعيات پيشين و تاريخي جامعه  سنتر بنا بيمنخيزش مردمي 

نيروهاي اجتماعي ها و  گروه.  رويدادي غيرمنتظره و غيرقابل پيش بيني بودكشور
صدا خواستار اتمام   و بعضاً قبيله اي خود يكتعلقات عقيدتي بدون در نظر گرفتن

تراضي در تجمع اع.  سال زمامداري توام با بحران و ناكارآمدي صالح شدند33
هاي ضددولتي مانند شوراي انقالبي جوانان يمن، حضور دانشگاه صنعا، تشكيل گروه

 نوبل شد و نقش آفرين زنان يمني همچون توكل كرمان كه بعدا برنده جايزه صلح
 براي آغاز ي گام موثر،حمايت برخي افراد درجه اول حكومتي از تظاهرات انقالبي

وقوع پيوستن خواسته هاي ه اختاري و افزايش اميد براي بيك تحول سياسي و س
  .مردمي بود

  

 تحت الشعاع قيام خياباني مردم اين كشور عليه صالح و سپس  در يمن2011سال 
 گروه. گذشتتبديل اين قيام به درگيري مسلحانه با نيروهاي دولتي و هوادار صالح 
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 جنبش مردمي و ضدديكتاتوري قبال در آنهاضع ااز نظر مورا هاي سياسي داخل يمن 
  : اين كشور را مي توان به سه دسته تقسيم كرد

  
 و قبايل طرفدار دولت كه به شدت مخالف حركت تها، جريانا دسته اول گروه -

  .مردمي بودند

دسته دوم بخشي از بدنه و ساختار دولت در كنار قبايل نزديك به صنعا تشكيل مي  -
  . از طريق مسالمت آميز و عمدتاً گفتگو بودندحران يمندادند كه خواهان حل ب

 و قبايل مخالف صالح كه موتور محركه و حاميان اتها، جريان  گروهدسته سوم -
  . از جمله صنعا و تعز بودندهاي شهرهاي مختلف يمن اصلي اشغال خيابان

  
 اما ،مورد خواست خود بودسه گروه خواهان حل مساله از طريق اين هر يك از 

افزايش خشونت از سوي هواداران عمدتاً دولتي صالح عليه تظاهرات مسالمت آميز 
مردم عمالً جريان ميانه رو را به حاشيه راند و به مرور زمان در كنار جريان سوم و 

 اين امر باعث تقويت و گسترش تظاهرات اعتراضي و اقدام .مخالف صالح قرار داد
تداوم اين وضعيت در كنار فشارهاي منطقه . لفين نسبت به دولتي ها شدبه مثل مخا

اي و بين المللي باعث ريزش هرچه بيشتر طرفداران صالح و نهايتاً وارد ساختن 
  .فشارهاي بيشتر به رئيس جمهور اين كشور براي كناره گيري از قدرت شد

  
طور كامل تحت تاثير تحوالت داخلي ه  ب يمنعرصه سياست خارجي و ديپلماسي

 سعودي براي حل و تالش شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان. بود
فصل بحران يمن و تشكيل جلسات متعدد در اين رابطه و ارائه چند راهكار و بسته 
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 عليه دولت يمن از نقاط  شوراي امنيت2014پيشنهادي و نهايتاً تصويب قطعنامه 
  . بود2011عطف مرتبط با دولت اين كشور در طول سال 

  
 قدرت باقي بماند و اين مهم را كرد در به شيوه هاي مختلفي سعي علي عبداهللا صالح

 از عملي كردن وعده خود براي ترك نوبتسه در  انجام داد و 2011ل سال طودر 
 و فشارهاي بين المللي بيانگر آن  اما روند تحوالت داخلي يمن،قدرت طفره رفت

 ميالدي ديگر شاهد حضور ديكتاتور 2012 كه يمني ها در نخستين روزهاي سال بود
صورت تشريفاتي و به سبكي كه در آخرين توافقنامه امضا كرده ه بحتي كشورشان 

قبيله اي حاكم بر يمن، فقدان تجربه با توجه به ساختار سنتي و  .اند نخواهند بود
هاي سياسي اجتماعي و فرهنگي حل نشده، ساختار به  دموكراسي، وجود بحران

ها و تقاضاهاي مختلف  شدت ضعيف و وابسته اقتصادي و حجم باالي درخواست
 يك دوره گذار  در عرصه سياسي2012 در سال  اين كشور پيش بيني مي شودمردم

در ) حداقل در ميان شيعيان حوثي و رقباي سني سلفي آنها (سخت و احياناً پر تنش
پيش داشته باشند كه اين امر مي تواند منجر به تداوم ناامني ها و بي ثباتي هاي 

  .سياسي در اين كشور شود
 

 :نظامي – تحليل و روندپژوهي تحوالت و رخدادهاي امنيتي -ب

  
 ، بود2011 در طول سال برخوردهاي داخلي يكي از معصالت اصلي يمن

يكي از اين . ثبات قرار دادبرخوردهايي كه اين كشور را در وضعيت ناامن و بي
يان بردن بصالح براي ازكه  بودبرخوردها مبارزات گروه شيعي الحوثي با حكومت 

 به قتل و عام شهروندان شيعي با استفاده از افزارآالت جنگي پيشرفته و كمك هاآن
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كشور همسايه اي كه به موقعيت سوق الجيشي يمن ( سعودي ستانگرفتن از عرب
  . تن داد) استواقف است و نسبت به قدرت گيري شيعيان در آن بيمناك 

  
 كه يمن ظهور كرداز زماني  -عامل ديگر بي ثباتي  -جنبش جدايي طلبي جنوب 

 اما او هيچ فرصتي براي مشاركت ، واگذار كردجنوبي مشروعيت را به عبداهللا صالح
از ديگر . در حكومت براي آنها باقي نگذاشت و نخبگان يمن جنوبي را به حاشيه راند

شبوه ازمراكز تجمع و .  حضور روزافزون گروه القاعده است،بحران هاي داخلي
 محسوب نگرايان تندرو وابسته به شبكه القاعده در شبه جزيره عربستا فعاليت اسالم

بمب گذاري ها  تلفات و  دراين درگيري ها  حمالت مسلحانه و و  مي شود
 2011ها در سال هزار نفر دراين درگيري 100(خسارات زيادي به بار آورده است 

هاي طوالني حكومت  و شايد راهكارهاي دولت عبداهللا صالح طي سال) آواره شدند
 ي هاك بلكه براي ادامه بقا با اتكا به كم،جاد امنيتنه براساس تنش زدايي و اي

  .خارجي ، بحران زايي و سركوب و مهار مردم  بوده است
  

 همگام با اعتراضات مردمي خواستار 2011 در اوايل سال جدايي طلبان جنوب يمن
با ابتكار طرح شوراي همكاري . دپرسي براي استقالل جنوب شدن  برگزاري همه

هايي از جمله اجراي گفتگوي ملي  ج فارس مرحله دوم مكانيسم اجرايي به برنامهخلي
خصوص مساله جدايي طلبان  هاي جدي و عملي در حل  يابي به راه با هدف دست

خواستار تجديد در قاهره   نشستيدرها   جنوبياما، جنوب يمن احتصاص داده شد
 . شدندلي عبداهللا صالح از عدوران پسنظر در تدوين وحدت جنوب و شمال در 

 در طرح توافقنامه انتقال حاكميت مساله عالم كردا رييس سابق منطقه جنوب العطاس
جنوب جدي گرفته نشده و نيروهايي كه براي سقوط نظام صالح مبارزه مي كنند بايد 
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ق مردم جنوب اطمينان داشته باشند كه در زمان بركناري وي اولين گام  اعتراف به ح
  .در رقم زدن سرنوشتشان است

  
اي كه صالح به آن تعلق دارد از كنند، قبيله نقش عمده اي ايفا ميقبائل در يمن

بيشترين قدرت اقتصادي و نظامي را پشتوانه سياسي محكمي برخوردار است و 
 مانند ارتش نخبگان  اصلي امنيتوي با نفوذ چندين ساله خود بر هسته. استدار

 از طريق شركت هاي دولتي و جمهوري خواه و سرويس هاي امنيتي داخلي
رئيس ، الشيوخ قبايل يمن  شيخ "شيخ عبداهللا االحمر" .شتخصوصي نظارت دا

 با شروع نيز دومين شخص با نفوذ و قدرتمند در عرصه سياسي كشور ومجلس 
ين افراد وي و بهاي مسلحانه بسياري اعتراضات به جمع مخالفان پيوست و درگيري

يك براي بازسازي ارتش در اين شرايط  .صورت گرفتنيروهاي وفادار به صالح 
 ،عبدربه منصور هادي ژنرال مورد قبول مخالفان تشكيل شد نظامي به  رياست كميته

نمي افراد بانفوذ و فرماندهان ارشد از جمله احمد صالح فرزند صالح را لبته تأثير ا
 و نابودي افراد 2011در شكست عمليات القاعده در سال وي . ناديده گرفتتوان 

نگران  عربستاندر پي تحوالت اخير يمن . نقش موثري را ايفا كرد مهم اين گروه
هاي  گيري اياالت متحده در تمام تصميم. اتحاد شبه نظاميان با گروه القاعده است

هاي القاعده در خاك يمن را عقيده است و درگيري عربستان در خصوص يمن هم
از گسترش نفوذ القاعده در يمن به شدت بيمناك نيز كند چرا كه اين كشور  دنبال مي

 وزير امور  در اوايل سال، اظهارات هيگسفر بدون اطالع هيالري كلينتون. است
ح شوراي همكاري خليج فارس المللي از طر بين و حمايت جامعهخارجه بريتانيا

طرح شوراي همكاري خليج فارس در در حال حاضر . ستگواهي بر اين موضوع ا
و جدا معضل جدايي طلبان جنوب، شورشيان شمال و القاعده اولويت قرار دارد  و 
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 ممكن است ودر حاشيه قرار گرفته شدن قبيله احمر به رهبري صادق احمر از ارتش 
 يمن را تا مرز جنگ ه،داالشعاع قرار ديدار مشترك را تحتهاي اجرايي دمكانيسم

ب صالح نقش اساسي در ز توافق تندروها و دولت انتقالي كه ح، البتهداخلي بكشاند
  .به نظر مي رسدكند بعيد آن ايفا مي

 

 : تحليل و روندپژوهي تحوالت و رخدادهاي اقتصادي-ج

  
 حدود يك. ر را به شدت متزلزل كرده است اقصاد كشوشرايط سياسي كنوني يمن

 سال است 32سال است به دليل اعتراضات مردم براي بركناري رئيس جمهوري كه 
 براساس . وضعيت اقتصادي يمن به حالت تعليق درآمده استاست،بر مسند قدرت 

 از فوريه گذشته تا كنون ،تجارت و صنعت اتاق معاون رئيست اظهارا

رد دالر از دست داده است و براي تامين بودجه  ميليا17اقتصاد كشور 

 ميليارد دالر نياز دارد كه به تنهايي قادر به تامين آن 15مالي به بيش از 

- براي تامين هزينه هاي دولتي و هزينه كمكالمللي نيز از ارائهجامعه بين  .نيست

سئله م. هاي مالي واردات مواد غذايي به دليل جو پرتنش يمن منصرف شده است
ين موافقان و مخالفان صالح است كه به بهاي نگران كننده ادامه كشمكش

  . منجر مي شودتر كردن اوضاع اقتصادي يمن المللي و وخيمهاي بينتاخيركمك
  

 2011برطبق آمار بانك جهاني در سال . است يكي از فقيرترين كشورهاي جهان يمن
درآمد سرانه هر  و دوالر 2از  عيت يمن كمترمجاز درصد  42حدود درآمد روزانه 

 60 .اين رقم يك دهم درآمد سرانه كشور همسايه عمان است.   دالر است2500نفر 
 حمله قبايل به يك خط لوله نفت اصلي .درآمد دولت وابسته به نفت استاز درصد 



��� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

كشور  صادرات نفت قطع شد و ،وارد كردضربه مهلك مالي به كشور  2011در سال 
المللي پول صندوق بينبراساس تخمين  .شداز ديگر كشورها  نفت خريدمجبور به 

 207 به 2010 ميليارر دالر در سال 5.1ذخاير رسمي ناخالص يمن از 

در المللي پول صندوق بينپيش بيني . كرده است  افت 2011در سال  دالر ميليارد

 بيشتر از طرح  اوليه  بسياره  ميليارد دالر است ك2.6 كسري بودجه  موردماه اكتبر در
 اما وزارت دارايي و ،است)  ميليارد دالر5.1(ارائه  شده از سوي كابينه كسر بودجه 

   . ندبانك مركزي  پاسخگو نبوده ا
  

كشور نيمي از جمعيت است در حال حاضر  هدكر گزارشالمللي پول صندوق بين
هاي پروژه. بوده است درصد 35 اين رقم 2010كه در سال   در صورتيند،بيكار

دريافت  حقوق بخش دولتي كارمندان از نفر نوسازي متوقف شده و هزاران
 چند ساعت تنها از قسمت هاي كشور  به دليل هزينه هاي مالي در بسياري.اند نكرده

اعتراضات به دليل عدم پرداخت شروع از زمان  . است مردم در دسترسبرقدر  روز 
.  رت برق و انرژي دچار ورشكستگي شده است وزا،قبوض برق از سوي مردم
 درصد 60 - 50 ايجاد كرده  كه به يتورم افسار گسيخته ا كمبود برق، آب و سوخت

درصد 120مواد غذايي مانند برنج )  درصد بوده است2/11در سال گذشته  (.مي رسد
 چنين شرايطيدر .  برابر شده است4 و قيمت آب آشاميدني اندافزايش قيمت داشته 

هاي اخير  ميليون نفر در ماه2 بيش از .اندمردم در وضعيت بحراني تغذيه قرار گرفته
 يشورا.  تغذيه حاد هستندءار سوچ كودك د هزار466. از سوء تغذيه رنج مي برند

 قصد دارد به منظور حمايت از گرسنگان يمني ه است جهاني غذا اعالم كرد برنامه
  .اصي يمن اضافه كند بودجه اختصر ميليون دالر ب32.6 
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. بود مشوقي براي اهداكنندگان مالي ،بركناري صالح و انتقال حكومت به دولت جديد
  ديگرياز سو. ستالمللي پول آمادگي خود را براي كمك اعالم كرده اصندوق بين

 با هدف تاسيس صندوق و با نظارت مستقيم سازمان مللكه  "دوستان يمن"نشست 
 عضو ي اهداكننده و كشورهايشامل كشورها(مايت از يمن برگزار خواهد شد ح

اين از  قرار است)  به دولت جديد يمني ماليها  خليج با حمايتي همكاريشورا
 به جبران ي ماليها ك بخش وسيعي از كم.كنند در دوره انتقالي حمايت ركشو

 و "ابين"ه زنگبار در  منطقه الحصبة در صنعاء و منطقي، بازسازيت اقتصاداخسار
 لبتها . حل مشكالت آوارگان مناطق ابين و صعده اختصاص داده خواهد شدهمچنين

 كه منازعات سياسي حل و فصل شوند و اجرا خواهد شددر صورتي طرح اين 
اين خط  مشي . اي اصالحي خود را اعالم كنندآيند برنامهاحزابي كه بر سركار مي

ر است يك حكومت باثبات روي كار بيايد و اصالحات المللي كه منتظ بينجامعه
    .هاي سنگيني را متحمل شود هزينه يمنشود جامعهاقتصادي انجام بدهد باعث مي

  
 :2011  سال  دريمن  نظامي – سياسي، اقتصادي، امنيتي روزشمار رويدادهاي

   :ترين تحوالت و رخدادهاي سياسي  مهم-الف

  

  :2011 انويهژ

  ژانويه 4

 نفر 80حدود  و  غرق شددو قايق حامل مهاجران آفريقايي در سواحل جنوبي يمن -
  .خود را از دست داده اند در اين حادثه جان

   ژانويه 14
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جمهور آن علي عبداهللا  بر عليه حكومت يمن و رئيس يمن اعتراضات سراسري در -
  . در اين كشور آغاز شد صالح

   ژانويه 22

صدها دانشجوي دانشگاه صنعا در خوابگاه هاي خود دست به تجمع اعتراضي  -
  .زدند
   ژانويه 27

 رئيس  خواستار كناره گيري علي عبداهللا صالحپايتخت يمنصنعا دهها هزار نفر در  -
  .جمهور اين كشور از قدرت شدند

  ژانويه  23

دهي تجمعات  به دليل سازمان گراي اصالح خانم توكل كرمان عضو حزب اسالم -
  . بازداشت شد به دستور دادستاني يمنضد دولتي

  
  

  :2011 فوريه

   فوريه 2

در سال   از پايان دوره كنوني رياست جمهوريپس گفته است رئيس جمهور يمن -
منتقل نيز خود برنخواهد آمد و قدرت را به پسرش  قام در صدد تمديد م2013

 .نخواهد كرد

   فوريه 3
-

هزار تظاهر كننده ضمن تجمع عليه علي عبداهللا  20حدود  صنعا درروز خشم در  
و مبني بر ترك منصب رياست ا قول خواهان تشكيل حكومت جديد شدند و صالح

  . را ناكافي دانستند2013تا سال 
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  فوريه 12

 . سر دادند"انقالب يمني، پس از انقالب مصري"هزاران تظاهركننده شعار  -

  .نيروهاي امنيتي به ضرب و شتم معترضان پرداختنند -
 فوريه  13

در سومين روز اعتراضشان در صنعا صدها نفر از تظاهركنندگان مخالف دولت  -
 .يمن با نيروهاى پليس درگير شدند

   فوريه14

و خواستار  ضد دولتي در داخل محوطه دانشگاه صنعا تجمع كردند تظاهركنندگان -
 .استعفاي رئيس جمهور اين كشور شدند

 . در پايتخت اين كشور درگير شدندتظاهركنندگان با هواداران علي عبداهللا صالح -
  .پليس تالش كرد اين دو گروه را از يكديگر جدا كند

توسط نيروهاي امنيتي مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و  ريك خبرنگار و فيلمبردا -
 .زخمي شدند

  فوريه 16

 .  در صنعا به تظاهرات ادامه دادندهزاران نفر از مخالفان دولت يمن -

با تظاهرات ضددولتي از گاز   براي مقابلهنيروهاي امنيتي در صنعا پايتخت يمن -
 .اشك آور استفاده كردند

  فوريه 18

كناره گيري  خواستار خيابان ها با حضور در و مخالفان دولت يافتتظاهرات ادامه  -
 .ند از قدرت شد كشورنرئيس جمهوري ايفوري 

 با و بعد از نماز جمعه به خيابان ها ريختند در صنعا پايتخت يمنمعترضان  -
 .د مواجه شدند تهديد مي كردنآنها راچوب و چماق  با هواداران دولت كه
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   فوريه   20

  . به صف مخالفان پيوستاپوزيسيون پارلماني يمن -
  فوريه   22

 درگيري هاي مردم معترض در .گرفتروز خشونت با معترضين نام اين روز  -
به روي  عدن پليس در شهر جنوبي  ،با نيروهاي انتظامي و امنيتي اين كشور مني

صالح ي ها رفتند و خواستار بركنار هزاران نفر به خيابان صنعادر. مردم آتش گشود
 .ن كشور شدندايجمهور  رئيس

   فوريه 26

 از اعالم كردنداي  حسين االحمر و محمدالقاضي از روساي  قبيله حاشد در بيانيه -
اند و ساير رهبران نيز از اعتراضات  حزب حاكم كنگره خلق عمومي صالح استعفا داده

   .نندك حمايت مي
  فوريه 28

 به گروه هاي مخالف خود پيشنهاد كرد در يك دولت آشتي ملي علي عبداهللا صالح -
 .شركت كنند

به گفته يك مقام يمني رئيس جمهور آماده است اگر نيروهاي مخالف فهرست  -
 .نامزدهاي خود را به او ارائه دهند ظرف چندساعت يك دولت جديد تشكيل دهد

 با شرايط دپيشنهااين ند گفته ا ضمن مخالفتا شخصيت هاي ارشد مخالف دولت ام
  .موجود كشور مطابقت ندارد

  
  :2011 مارس

   مارس 1

  . كشور را از كار بركنار كردان اين فرماندار22 از  تن5  علي عبداهللا صالح -
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   مارس 04

ويند سربازان به سوي تجمعي متشكل از  مي گشورشيان حوثي در شمال يمن -
 نفر كشته و چندين نفر 2در اثر اين تيراندازي . مخالفان دولت آتش گشوده اند

 كيلومتري صنعا، در استان عمران برگزار 170اين تظاهرات در فاصله  .مجروح شدند
 .شده بود

  مارس 09

 50 و حداقل ندنعا آتش گشود به سوي  تظاهركنندگان در صي امنيتي يمنها نيرو -
 به گانسعي داشتند مانع پيوستن هزاران تظاهركننداين نيروها  .ندنفر را زخمي كرد

معترضان خواستار كناره گيري رئيس جمهور . اردوي معترضان در دانشگاه شوند
 .ندبود

  مارس 10

 داشت و  اعالم كرد اين كشور قانون اساسي جديدي خواهدرئيس جمهور يمن -
  .آن به پارلماني تبديل خواهد شد نظام حكومتي

  مارس 12

صنعا پايتخت در  به تجمع مخالفان ضد دولتي در ميدان التغيير نيروهاي امنيتي يمن -
  .اين كشور حمله كردند

  مارس 13

هاي  نيروشت ادامه دادر حالي كه تظاهرات مخالفان دولت در صنعا پايتخت يمن -
 4ي مختلف ر شهرها دتظاهرات اين .امنيتي بر روي تظاهركنند گان آتش گشودند

 . گذاشتيجا   مجروح به40كشته و 

  .عبداهللا صالح دو وزير دولت را بركنار كرد علي -
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   مارس15

 مناي از نيروهاي امنيتي و نظامي ي  با صدور بيانيهنماينده مجلس ايران 257 -
حكومت، گام نهايي را براي سرنگوني حاكمان جاني  خواستند با پشتيباني از مخالفان

 .بردارند

 مارس 16

  . زخمي شدندتظاهرات ضد دولتي در يمن  نفر در120حداقل  -
  مارس  18

در اين روز بر اثر شدت برخورد  .جمعه خونين نام گذاري شداين روز به نام  -
  . نفر مجروح شدند240 نفر كشته و حدود 52  با مردم معترضنيروهاي دولتي يمن

  مارس 21

  . پيوست از فرماندهان بلندپايه ارتش به انقالبيونييك -
 به جنبش اعتراضي : به خبرنگاران گفتيكي از بلندپايه ترين فرماندهان ارتش يمن -

اعالم مي :  محسن احمر گفتژنرال علي .عليه رئيس جمهور اين كشور پيوسته است
كنيم از جواناني كه در ميدان دانشگاه صنعا تظاهرات مي كنند حمايت كرده و از آنها 

گروهي از . چند افسر ارتش يمن هم به معترضان پيوسته اند. محافظت مي كنيم
وزراي دولت و مقامات رسمي نيز طي روزهاي اخير در اعتراض به برخورد با 

  .اي خود كناره گيري كرده اندمعترضان، از سمت ه
  مارس 22

 نسبت به احتمال كودتاي نظاميان در اين كشور هشدار داده و علي عبداهللا صالح -
رئيس جمهور يمن  . مي شودگفته است اين كار منجر به بروز جنگ داخلي در يمن

بات پارلماني از سمت خود كناره اعالم كرد ژانويه سال بعد پس از برگزاري انتخا
 .گيري خواهد كرد
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  مارس 25

 شركت در حالي كه دهها هزار نفر در دو تظاهرات موافق و مخالف دولت در يمن -
جستند نيروهاي امنيتي اين كشور در صنعا، مستقر شدند تا از زد و خورد دو طرف 

 .جلوگيري كنند

 ، از قدرت هستندري فوري رئيس جمهور يمنمخالفان دولت كه خواستار كناره گي -
  .ميدان اصلي شهر صنعا و خيابان هاي اطراف آن را اشغال كرده اند

  مارس 27

توافق براي انتقال قدرت در به زودي  :گفت ابوبكر القربي وزير امور خارجه يمن -
 .اين كشور به زودي انجام خواهد شد

 هفته گذشته با تظاهرات گسترده مخالفان مواجه بوده 6كه در  علي عبداهللا صالح -
 تا پايان سال از قدرت كناره گيري مي كند ولي مخالفان خواهان استعفاي :مي گويد

 .فوري او هستند

القربي ابراز اميدواري كرد رهبران مخالفان بتوانند با دولت اين كشور در رابطه با  -
 .تقال قدرت به توافق برسندبندي ان زمان

  
  :2011 آوريل

  آوريل 01

 اين كشور به خيابان ها آمده وريس جمهئ در اعتراض به رصدها هزار نفر در يمن -
  .اند
  آوريل 03

 يك نفر كشته در پي تيراندازي پليس به سوي تظاهر كنندگان در شهر تعز در يمن -
 .و دهها نفر مجروح شدند
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 هم هزاران تظاهركننده خواستار بركناري رئيس جمهور اين ر صنعا پايتخت يمند -
 .كشور شدند

  آوريل 04

 و درگيري بين نيروهاي پليس و در جريان تظاهرات مخالفان دولت در يمن -
 . نفركشته و صدها نفر مجروح شدند15 حداقلمعترضان در شهر تعز 

ز گازاشك آور باتوم و تيراندازي در صدد متفرق كردن هزاران پليس با استفاده ا -
 . نفر مجروح شدند1200معترض مخالف دولت برآمد كه در نتيجه بيش از 

 نفر درپي تيراندازي پليس به سوي معترضان در شهر 400شب گذشته بيش از  -
  .الحديده در درياي سرخ مجروح شدند

   آوريل 05

 نفر و مجروح شدن 3ني بود كه به كشته شدن شهر صنعا شاهد برخوردهاي خوني -
 اين برخوردها هنگامي روي داد كه هواداران علي عبداهللا . نفر انجاميد15بيش از 

 رئيس جمهور سعي داشتند مانع از راهپيمايي تظاهر كنندگان به سمت يك صالح
  .ساختمان دولتي شوند

  آوريل 06

  كشته شدگان از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتي در يمن ازي  آمار جديدبراساس -
 . نفر جان خود را ازدست داده اند100بيش از 

 آوريل  10 

 براساس طرح كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس رئيس جمهور يمن -
عفا براي حفاظت از جان خود و خانواده اش بايد است در قبال دريافت تضمينبايد 

  .داده و قدرت را به معاونش واگذار كند
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 به تظاهركنندگان ضددولتي در صنعا پايتخت اين كشور حمله نيروهاي امنيتي يمن -
  .صدها مجروح بر جاي گذاشت

   آوريل 19

  از معترضان و مقامات يمني خواست ضمن خويشت سازمان مللشوراي امنيت -
  .نداري با يكديگر گفتگوي سياسي داشته باشند

 براي نخستين بار  متحد براي بررسي بحران در يمن سازمان مللشوراي امنيت -
 .تشكيل جلسه داد

 براي گفتگو با مقامات كشورهاي عضو شوراي هياتي از نمايندگان دولت يمن -
گفتگوها حول طرح شوراي همكاري  .ري خليج فارس به ابوظبي سفر كردندهمكا

خليج فارس براي پايان دادن به بحران در يمن بود كه در آن پيشنهاد شد صالح 
 .قدرت را به معاون خود انتقال دهد

 1در نتيجه تيراندازي نيروهاي پليس به سوي معترضان مخالف دولت در شهر تعز  -
  .فر مجروح شده اندنفر كشته و چندين ن

   آوريل 20

  . نفر كشته و تعدادي مجروح شدند2 حداقل جريان اعتراضاتدر  -
   آوريل 20

 و مخالفان خواسته اند كه  متحد از دولت يمن سازمان مللاعضاي شوراي امنيت -
 .از خشونت پرهيز كنند

 اوضاع ز اعضاي غيردائم شورا، خواهان اين شده است كه شوراي امنيت، يكي اآلمان
  . را در دستور كار خود قرار دهديمن
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   آوريل 21

 بار ديگر خواسته مخالفانش براي كناره گيري هر چه سريع تر رئيس جمهور يمن -
 .د كردا راز قدرت ر

زياني رئيس شوراي همكاري خليج فارس پيشنهادهاي عبداللطيف بن رشيد ال -
براساس اين پيشنهاد صالح بايد  . ارائه كرده استجديدي را به رئيس جمهور يمن

ظرف يك ماه پس از امضاي اين طرح از سمت خود كناره گيري كند و قدرت را به 
ل تشكيل طرح كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس شام. معاونش واگذار كند

 درصد 40 درصد آن در اختيار حزب حاكم، 50يك دولت اتحاد ملي خواهد بود كه 
 .مانده به ساير احزاب اختصاص خواهد داشت  درصد باقي10در اختيار مخالفان و 

 و انتخابات ند بايد استعفاي خود را به پارلمان ارائه كردر اين طرح رئيس جمهو
 . برگزار شوداوز استعفاي  ماه پس ا2نيز جديد رياست جمهوري 

   آوريل 23

 روز ديگر از قدرت كناره گيري كند و با تمام 30 موافقت كرد تا علي عبداهللا صالح -
 تظاهرات خشونت آميز در اين كشور را نيز خود ساله حكمراني 32 كردن دوران

  .پايان دهد
اي كه كاخ سفيد در بيانيه.  استقبال كردهللا صالح از تصميم علي عبدادولت آمريكا -

 آميز قدرت را منتشر كرده از همه جناح هاي درگير خواسته شده كه انتقال صلح
 .سريعا عملي كنند

ياسين نعمان رهبر مخالفان اعالم كرد از خبر كناره گيري صالح استقبال مي كند،  -
دت ملي كه در طرح پيشنهادي شوراي همكاري خليج فارس ذكر اما در دولت وح

 .شده شركت نخواهد كرد
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   آوريل 25

. اعتراض مخالفان همچنان  ادامه دارد و خواهان استعفاي فوري وي هستند -
مخالفان صالح تاكيد دارند  مصونيت او و خانواده اش از تعقيب قضايي را نمي 

  .پذيرند
 در شهر تعز براي متفرق كردن هزاران تظاهر كننده كه نيروهاي امنيتي يمن -

  .بودند به روي آنها آتش گشودند خواستار كناره گيري فوري علي عبداهللا صالح
اعطاي تظاهركنند گان يمني از پيشنهاد شوراي همكاري خليج فارس مبني بر  -

 ظرف يك ماه ديگر از مقام صورتي كه در علي عبداهللا صالحاز محاكمه به  مصونيت
  .خود كناره گيري كند خشمگين شده اند

 كشته شدن دست كم دو تن از تظاهر كنندگان مخالف دو لت و مجروح شدن ده  -
  . تيراندازي ماموران امنيتي در چند شهر ها تن ديگر در

   آوريل 27

 آتش گشودند و حداقل ا پايتخت يمننيروهاي امنيتي به روي تظاهركنندگان در صنع
  . نفر را به قتل رساندند8

   آوريل 30

 حاضر : گفت وي. توافق نامه واگذاري قدرت را امضا نمي كندرئيس جمهور يمن -
 به عنوان رئيس ، امااست اين توافق نامه را به عنوان رهبر حزب حاكم امضا كند

  .جمهوري امضا نخواهد كرد
  
  :2011ه م

  ه م01

  .گري شوراي همكاري خليج فارس صنعا را ترك كرد هيات ميانجي -
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دو معترض در يكي از شهرها هدف گلوله تك تيراندازان قرار گرفته و كشته  -
  .شدند

   ه م18

  . امضا مي شودتوافقنامه كناره گيري رئيس جمهوري يمن -
  هم 22

ي طرح آشتي ملي با مخالفان كه قرار بود به بحران  از امضارئيس جمهور يمن -
 .سياسي در كشورش خاتمه دهد خودداري كرد

 سازمان شوراي همكاري خليج فارس تالش هاي ديپلماتيك خود براي ميانجي -
  . و مخالفان را متوقف كردگري بين دولت يمن

 تالش مي در يمنديپلمات هاي آمريكايي، اروپايي و عرب كه براي آشتي ملي  -
كنند ناچار شدند سفارت امارات متحده عربي در صنعا پايتخت يمن را با هليكوپتر 

  .ترك كنند زيرا اين ساختمان به محاصره طرفداران مسلح آقاي صالح در آمد
    ه م23

، رئيس علي عبداهللا صالحكه   از اين وزير امور خارجه آمريكاهيالري كلينتون -
  . طرح آشتي ملي با مخالفان را نپذيرفته ابراز ناخشنودي كردجمهوري يمن

   ه م25

 با محافظان شيخ صادق االحمر رهبر يكي از يمن نيروهاي وفادار به رئيس جمهور -
 .قبيله هاي مخالف دولت درگير شدند

  .آشتي ملي مورد حمايت كشورهاي عرب منطقه را نپذيرفتصالح طرح  -
 بعد از سومين روز درگيري ميان نيروهاي امنيتي و اعضاي صدها نفر از اهالي يمن -

 .يكي از قبيله هاي قدرتمند اين كشور در حال فرار از صنعا پايتخت يمن هستند
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   ه م26

  .فرودگاه صنعا در پي درگيري شديد تعطيل شد -
 .كند  خارج مي را از يمن خودهاي  ديپلماتآمريكا -

   ه م27

 كه حاميانش با نيروهاي دولتي درگير بودند در يكي از رهبران قبيله اي در يمن -
  .اعالم آتش بس كرد مقابل جمع كثيري از تظاهر كنندگان در صنعا

  هم 29

 و شيخ صادق االحمر رئيس قبيله مهور يمنرئيس ج توافق آتش بس ميان -
 .قدرتمند

  ه م30
 مي گويند بر اثر تيراندازي پزشكان و سازمان دهندگان تظاهرات در شهر تعز يمن -

  . نفركشته شدند15حداقل مستقيم نيروهاي امنيتي به سوي معترضان 
  ه م31

  .كشته در تعز 50 -
  
  
  

  :2011 ژوئن

   ژوئن  01

 شدت يافته و در چند درگيري هاي طرفداران و مخالفان رئيس جمهوري يمن -
  .جبهه از جمله صنعا، تعز و شهر بندري زنگبار در جريان است

 . كشته به جاي گذاشت37هاي تازه در صنعا  درگيري -
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   ژوئن 02

 قبيله اي در صنعا  و پيكارجويانيس جمهور يمنئر ين نيروهاي وفادار بهبدرگيري  -
هزاران تن از پيكارجويان تالش مي كنند تا صفوف نيروهاي دولتي در  .شديدتر شد

 .شمال صنعا را در هم بشكنند

   ژوئن 03

درگيري بين نيروهاي دولتي و افراد مسلح يكي از قبايل مخالف رئيس جمهور  -
  . در ساعات شب گذشته در صنعا ادامه داشتيمن
    ژوئن03

اين راكت ها به مسجدي واقع در مقر .اصابت دو راكت به مقر رياست جمهوري  -
  .رياست جمهوري اصابت كرده است

تعدادي از مقامات ارشد اين كشور از جمله نخست وزير با راكت در جريان حمله  -
 .نددو رئيس پارلمان مجروح ش

اره به مسجدي در صنعا  در اثر اصابت خمپدر پي مجروح شدن رئيس جمهور يمن -
صالح در  .تلويزيون دولتي اين كشور يك پيام صوتي كوتاه را از او پخش كرده است

اين پيام از خوب بودن حال خود خبر داده و از ارتش خواسته است با تمام توان با 
 .شبه نظاميان مسلح قبيله حاشد مقابله كند

   ژوئن 04

  دعوت پادشاه عربستانهتركش خمپاره مجروح شد كه در اثر رئيس جمهور يمن -
  .سعودي را براي معالجه پذيرفت

  .وزير دربار آل سعود ورود صالح به رياض جهت درمان را تائيد كرد -
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 ژوئن 05

ان نفر با  هزار از يمنبه دنبال انتشار خبرهاي مربوط به خروج علي عبداهللا صالح -
  .هاي شهر صنعا، پايتخت اين كشور به شادي و پايكوبي پرداختند حضور در خيابان

   ژوئن 06

 از اين كشور اصلي ترين ائتالف معترضان يمني در پي خروج علي عبداهللا صالح -
 . استاعالم كرد حاضر به پذيرفتن انتقال قدرت به معاون رئيس جمهور يمن

 گفته اند در پي تشكيل يك دولت انتقالي "ائتالف ديدار مشترك يمن"اعضاي  -
 .خواهند بود

كه صالح روز شنبه براي  عبد ربه منصور هادي معاون رئيس جمهور پس از اين -
 . رفت قدرت را در اختيار گرفتمداواي پزشكي به عربستان

   ژوئن 07

كايي اعالم كردند صالح پس از حمله روز جمعه به مجتمع رياست مقام هاي آمري -
 درصد سوختگي رنج مي برد و در داخل جمجمه خونريزي 40جمهوري در صنعا از 

  .دارد
   ژوئن  22

 گرفتار سازمان بين المللي مهاجرت مي گويد هزاران مهاجر اتيوپيايي را كه در يمن -
  .كردشده بودند از اين كشور خارج 

   ژوئن 29

 در نبرد سنگين با شورشيان در شهر زنگبار كشته  نفر در جنوب يمن10بيش از  -
  .شدند
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  :2011 ژوئيه

   ژوئيه 01

 با برگزاري تظاهرات گسترده در سراسر اين كشور خواهان مخالفان دولت يمن -
مت رياست جمهوري و تشكيل يك شوراي  از ساستعفاي علي عبداهللا صالح

  .حكومتي موقت شدند
   ژوئيه 07

 سعودي رفته پس از حدود يك ماه،  كه براي مداوا به عربستانعلي عبداهللا صالح -
صالح در حاليكه آثار سوختگي بر صورتش  .براي اولين بار در تلويزيون ظاهر شد

يش پانسمان شده بود در اين پيام ضبط شده كه توسط تلويزيون مشهود و دست ها
راقبت دلسوزانه و پذيرايي م پخش شد از ملك عبداهللا پادشاه سعودي به خاطر يمن

 و  او رئيس پارلمان يمن، نخست وزير و معاون:صالح گفت .از او تشكر كرد
  .ي قرار گرفته اند در عربستان سعودي مورد عمل جراحنيزفرماندار صنعا 

  ژوئيه 17

 از تشكيل شوراي انتقالي براي اداره امور آميز يمن شوراي جوانان انقالب مسالمت -
 شخصيت يمني از اقشار مختلف سياسي 17 اين شورا متشكل از  .اين كشور خبر داد

  .و حزبي داخل و خارج از يمن است
دگاني از جنبش جنوب، مخالفان در  نمايني جوانان انقالباز جمله اعضاي شورا -

  .هاي سياسي هستند خارج، احزاب ديدار مشترك و ديگر گروه
 كه متشكل از گروهي از جوانان اين كشور رياست شوراي جوانان انقالب يمن -

  . خانم توكل كرمان برعهده دارد رااست
ل اين شورا سخنگوي دولت يمن در واكنش رسمي به تشكيل شوراي انتقالي تشكي -

  .را كودتايي عليه قانون دانست
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   ژوئيه 24 

 سرباز و 7 موجب كشته شدن گذاري شده در يمن انفجار يك خودروي بمب -
  .زخمي شدن چند نفر ديگر شده است

    ژوئيه 28

  .ها كشته برجاي گذاشت قبيله اي دهيك حمله نيروهاي دولتي به شورشيان  -

  
  :2011 اوت

   اوت 06

 بين نيروهاي دولتي و پيكارجويان قبيله ي درگيري هاي شب گذشته در يمندر پ -
  .اي پروازها در فرودگاه اصلي شهر صنعا لغو شد

   اوت07

 . سعودي را ترك كرد بيمارستان نظامي در عربستانرئيس جمهور يمن -

    اوت16

 سعودي تحت درمان قرار دارد گفته است به ر عربستان كه درئيس جمهور يمن -
صالح اين اظهارات را طي پيامي ويدئويي براي  .زودي به كشورش بازخواهد گشت

  .پايتخت يمن جمع شده بودند بيان كرد هوادارانش كه در صنعا
    اوت21 

  .اند كشته شده حمله انتحاري جداگانه در جنوب اين كشور 2نفر در  11حداقل   -
  

  :2011 سپتامبر

   سپتامبر 05

  .اند  نفر كشته شده7در حمله هوايي ارتش به يك مسجد  -
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 .هاي جنگجويان القاعده  در ابين حمله كرد  به مخفيگاه يمني هوايينيرو -

  سپتامبر  13

 به سرعت  در يمن متحد در گزارشي هشدار داد اگر نا آرامي سياسيسازمان ملل -
در اين گزارش  .را تهديد مي كند كشور جنگ داخليحل و فصل نشود خطر 

 در اين كشور درخواست شد  يك گروه مستقل در خصوص نقض حقوق بشر
 .ها تالش كند تحقيقاتي انجام دهد و جامعه بين المللي براي حل و فصل اين ناآرامي

  سپتامبر 14

 پس از اين . را به لرزه در آورد بمب شهر عدن جنوب يمن2انفجار حداقل  -
 .انفجارها پليس شروع به تيراندازي كرد كه به مرگ يك پسر جوان منجر شد

 سپتامبر  18

صدها نفر از معترضان مخالف دولت در داخل مهم ترين دانشگاه اين  در صنعا -
آنها شعار  . شدند  صالح بركناري علي عبداهللاشهر دست به تظاهرات زده و خواهان

  .نه درس، نه تدريس، تا زماني كه رئيس جمهور برود: مي دادند
 . معترض را كشتند26 ينيروهاي يمن -

   سپتامبر 19
 از مردم اين كشور دعوت كردند به منظور رهبران مخالفان رئيس جمهوري يمن -

 نفر 26اندازي به سوي تظاهركنندگان در روز يكشنبه كه به كشته شدن محكوميت تير
 سپتامبر 19 و زخمي شدن دهها تن ديگر منجر شد در تظاهرات گسترده اي در روز

 .شركت كنند

 روز خشونت ها عليه تظاهركنندگان 2 نفر را طي 50نيروهاي امنيتي بيش از  -
  .چند ماه گذشته توصيف مي شود اين خونين ترين درگيري ها طي .ضددولتي كشتند

  سپتامبر 20
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 فشار خارجي به خصوص از سوي كشورهاي زمان با افزايش تنش در يمن هم -
 غربي و شوراي همكاري خليج فارس همراه با تالش هاي بين المللي در سازمان ملل

  . و انتقال مسالمت آميز قدرت شدت گرفتبراي كناره گيري علي عبداهللا صالح
 در ميدان تغيير صنعا هدف اسلحه نيمه محل تجمع مخالفان علي عبداهللا صالح -

 كشته برجاي 2حداقل سنگين از جمله نارنجك انداز و مسلسل قرار گرفت و 
  .تگذاش

 .گبار در پي درگيري هاي مرآتش بس در پايتخت يمن -

  سپتامبر 22

 نفر در صنعا پايتخت 10 حداقل هاي خونين در يمن در دور تازه اي از درگيري -
  . زن توسط تك تيراندازان در ميدان اصلي شهر جان باختند2. كشته شدند

هاي مسلحانه عمدتا بين نيروهاي نظامي وفادار به صالح و نيروهاي  درگيري -
  . رتبه جدا شده از نظام حاكم در جريان بودوفادار به يك ژنرال عالي

   سپتامبر 23

 بازگشته تا  سعودي به يمن پس از پايان دوره درمان در عربستانحعلي عبداهللا صال -
  .بار ديگر وظايف خود را برعهده بگيرد

  . خواهان آتش بس شدرئيس جمهور يمن -
صالح ساعاتي پس از بازگشت به صنعا در بيانيه اي اعالم كرد تنها راه برون رفت  -

  .از بحران جاري مذاكره است
   سپتامبر 24

تيراندازي و انفجارهاي متعدد ناشي از درگيري هاي تازه ميان نيروهاي علي عبداهللا  -
  .ن و مخالفان مسلح او درشمال صنعا پايتخت يمصالح

  . نفر در اثر درگيري هاي صنعا كشته شدند40حداقل  -
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   سپتامبر 26

 با برگزاري انتخابات زودهنگام آماده است كه از قدرت : گفترئيس جمهور يمن -
  .كناره گيري كند

 در حمله افراد مسلح مخالف يكي از فرماندهان ارشد گارد رياست جمهوري يمن -
  .ت به قرارگاه او واقع در شمال صنعا كشته شددول
   سپتامبر 27

 2  و از يك سوء قصد جان سالم به در برداحمدعلي وزير دفاع يمن محمد ناصر -
  . از محافظان او كشته شدندنفر
   سپتامبر 28

 در  مردان مسلح قبيله اي يكي از جنگنده هاي دولتي را كه مواضع آنهادر يمن -
  .شمال صنعا هدف قرار داده بود سرنگون كردند

 يمن به فرماندهي احمد صالح پسر علي عبداهللا يجمهور  گارد رياستينيروها -
 در شمال شرق "نهم" همچنان به بمباران و حمالت موشكي خود به منطقه صالح

  .دهند يصنعا ادامه م
 هوادار ي كه نيروهايدند در صورترهبران قبايل منطقه ارحب تهديد كر -

  .برند جمهور به تجاوز ادامه دهند دست به سالح مي رئيس
   سپتامبر 30

 قصد ندارد از قدرت كناره گيري كند مگر آن كه رقباي : گفترئيس جمهور يمن -
  . كناره گيري كنند خودسياسي اصلي اش هم از مقام

 به همراه تعدادي از  آمريكاو متولدالقاعده انور العولقي از با نفوذترين اعضاي  -
 كشته شدن انور باراك اوباما. همراهانش هدف حمله هوايي قرار گرفت و كشته شد

ترين شاخه اين   را ضربه اي بزرگ به فعالالعولقي از رهبران شبكه القاعده در يمن
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 بسياري از گروه هاي مدافع حقوق . دانستجزيره عربستانسازمان يعني القاعده شبه 
 در آمريكا قتل او را به عنوان اعدام بدون محاكمه يك شهروند اين كشور بشر

   .غيرقانوني دانسته و درباره پيامدهاي آن هشدار داده اند
  

  :2011 اكتبر

   اكتبر 01

اعالم كرد همزمان با كشته شدن العولقي ضريب هشدار  وزارت خارجه آمريكا -
عليه منافع آمريكا در سراسر جهان افزايش يافته و مرگ اين رهبر القاعده ممكن است 

  .جويي عليه آمريكايي ها را تقويت كندانگيزه ها براي انتقام
   اكتبر 02

باران   گسترده گلوله در جنوب يمن با برگزاري تظاهرات "تعز"زنان يمني در شهر -
تظاهركنندگان از .  صالح را به شدت محكوم كردندي توسط نيروهايمناطق مسكون

عليه شهروندان او   تا عليه نظام صالح و جنايي خواستند موضع قاطعيجهان  جامعه
  .اتخاذ كند

 ي برايكنفرانس مطبوعاتيك  يمن در يرسان   معاون وزير اطالعيعبده الجند -
الم كرد از زمان آغاز اعتراضات در اين كشور در فوريه گذشته تا كنون نخستين بار اع

  .اند نفر جان خود را از دست داده هزار480
   اكتبر 03

 يگر يبا ميانج  و مخالفان براي انتقال قدرتمذاكرات مخفيانه حزب حاكم يمن -
  .جريان است انتقال قدرت در يرا به يمن بجمال بن عمر فرستاده سازمان ملل

   اكتبر 07
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 "الن جانسون سرليف"سال جاري به طور مشترك به سه زن در  نوبل جايزه صلح -
  از يمن"توكل كرمان" يك شهروند ليبريايي و "ليماه گبووي"رئيس جمهور ليبريا، 

 زنان و  در جهت تامين امنيتبه دليل تالش مسالمت آميز آنهانفر   سـهاين .اعطا شد
انجامد  هايي كه به برقراري صلح مي احقاق حقوق زنان براي شركت كامل در فعاليت

 .جايزه صلح نوبل را دريافت كردند

   اكتبر 08

  .گيري خواهد كرد  در طي چند روز آينده از قدرت كناره: گفتعلي عبداهللا صالح -
 بر  اكت11

اند كه  اي را تدوين كرده نويس قطعنامه  و اياالت متحده آمريكا پيشانگليس، فرانسه -
ين آنها بامروز در نشست اعضاي شوراي امنيت پشت درهاي بسته و براي بررسي 

  .شود ارائه مي
   اكتبر  14

  . درصد كاهش پيداكرده است77 درآمد عمومي يمن -
وسسه تحقيقاتي به نام ژئوپوليسيتي حاكي از آن است كه حركت گزارش يك م -

 50 بيش از  و شمال آفريقا موسوم به بهار عربيهاي اعتراضي در منطقه خاورميانه
  .ميليارد دالر به اقتصادهاي منطقه خسارت وارد كرده است

  اكتبر  15

در صنعا دست به  يگر در اعتراض به حكومت علي عبداهللا صالح بار دمردم يمن -
 تظاهركننده و زخمي 9 حداقليد و منجر به مرگ ائتظاهرات زدند كه به خشونت گر

  .دانجاميها نفر ديگر  شدن ده
اهرات  با آتش گشودن بر روي تظنيروهاي امنيتي دولت علي عبداهللا صالح -

  . نفر را كشتند12 كنندگان مخالف دولت
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   اكتبر 16

 در صنعا پايتخت اين كشور دست به ها هزار نفر از مخالفان دولت يمن ده -
 .تظاهرات زدند

 كشته و 4معترضان مخالف دولت  به سوي تيراندازي مرگبار نيروهاي امنيتي يمن -
  .به جاي گذاشتچندين نفر مجروح 

   اكتبر 17

 و مخالفان بر اثر درگيرهاي سنگين بين نيروهاي ارتش وفادار به علي عبداهللا صالح -
  . نفر كشته شدند3حداقل او در صنعا 

   اكتبر 19

 با ارسال نامه اي به 211 نوبل سال توكل كرمان يكي از سه برنده جايزه صلح -
شورا براي متوقف كردن سركوب مخالفان و اين  خواستار اقدام شوراي امنيت

  .معترضان در اين كشور شد
   اكتبر 21

 و  از دولت يمن2014  متحد با تصويب قطعنامه سازمان مللاعضاي شوراي امنيت -
در اين  .اين كشور پايان دهندها در  مخالفان آن خواستند هر چه زودتر به درگيري

 درگير ين عضو شوراي امنيت رسيد همچنين از طرف15 قطعنامه كه به تصويب
زمينه را  خواست شده با فراهم كردن مصونيت قضايي براي علي عبداهللا صالحدر

 در اين قطعنامه همچنين استفاده از .براي كناره گيري وي از قدرت آماده كنند
  .ه استخشونت عليه مخالفان دولت و سركوب معترضان يمني به شدت محكوم شد

   اكتبر 22

 و مخالفان دولت در پايتخت اين ين نيروهاي دولتي يمنبها  در دور تازه درگيري -
  . نفر كشته شدند5كشور 



�54 ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

   اكتبر 25

اين  . اعالم شدين نيروهاي دولتي و نيروهاي مخالف يمنبآتش بس جديدي  -
توافق جديد بين آقاي صالح رئيس جمهوري يمن و ژنرال علي محسن رهبر مخالفان 

  . كشته شدندنفر 5 كه صورت گرفتپس از آن 
   اكتبر 30

ما براي پايان دادن به بحران :  گفت متحد در يمننماينده ويژه دبيركل سازمان ملل -
 از 2014 قطعنامه .دهيم هايمان در اين راستا ادامه مي نيم و به تالشك يمن تالش مي

جويانه خود براي حل بحران  هاي صلح خواهد به تالش دبيركل سازمان ملل متحد مي
  .يمن ادامه دهد

  
  :2011 نوامبر

   نوامبر  11

در شهر تعز در درگيري بين نيروهاي دولتي و افراد مسلح مخالف حكومت علي  -
 چند غيرنظامي از جمله . نفر كشته و تعدادي زخمي شدند11حداقل  الحعبداهللا ص

  .قربانيان اين درگيري بودند
   نوامبر 14

 ربوده مقام هاي فرانسوي مي گويند سه امدادرسان فرانسوي كه در ماه مه در يمن -
رد براي موسسه خيريه اين سه نفر شامل دو زن و يك م .شده بودند آزاد شدند

  . كار مي كردند"تريانگل جنراسيون هيومنيتر"
   نوامبر 22

 صالح موافقت كرده قدرت را به معاون :ت گف در امور يمننماينده سازمان ملل -
  .رئيس جمهوري منتقل كند تا زمينه تشكيل يك دولت وحدت ملي فراهم شود
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 اساسبر .فارس با دولت به توافق رسيدند   براي اجراي طرح خليجمخالفان در يمن -
 روز و با يك نامزد توافقي 90جمهوري زودهنگام طي  اين توافق انتخابات رياست

جمهوري براي بازسازي   به رياست معاون رئيسنيز كميته نظامي يك شود و  آغاز مي
  .شود ارتش براساس اصول ملي تشكيل مي

 حاكم و ائتالف احزاب مخالف "حزب كنگره ملي" مشترك رهبران در نشست -
 و عبدربه منصور هادي  به يمن جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل"اللقاء المشترك"

جمهور بر سر چگونگي انتقال قدرت و امضاي طرح كشورهاي حوزه   معاون رئيس
   .فارس توافق كردند  خليج

   نوامبر 23

نامه اي را براي كناره گيري از   سفر كرد تا توافقبه عربستان علي عبداهللا صالح -
نامه كه امروز با حضور صالح در رياض عربستان به   توافق اين .قدرت امضا كند

ين  طبق ا.امضا رسيد حاصل تالش كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است
توافق نامه صالح قدرت را قبل از برگزاري انتخابات پيش از موعد به معاون خود 

  .خواهد سپرد و در مقابل آن از پيگرد قضايي مصون خواهد شد
 صالح پس از امضاي توافق نامه براي : متحد گفتبان كي مون دبيركل سازمان ملل -

 .ردادامه درمان به نيويورك سفر خواهد ك

 صالح با :گفته بودقبال   در امور يمنجمال بن عمر مشاور ويژه سازمان ملل -
واگذاري قدرت به معاون رئيس جمهوري و تشكيل دولت وحدت ملي موافقت كرده 

  .است
  نوامبر 24

 در امضاي توافق نامه انتقال قدرت استقبال  از اقدام علي عبداهللا صالحباراك اوباما -
  . خواست  به اين توافق نامه عمل كنند اوباما از طرفين درگير در يمن.كرد
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 . تلفاتي برجاي گذاشتادامه اعتراضات در يمن -

  نوامبر   27

 2012وريه سال  يك سال زودتر از موعد و در فانتخابات رياست جمهوري يمن -
 .شود برگزار مي)  ماه ديگر3(ميالدي 

ه  در ازاي مصونيت از تعقيب قضايي از قدرت كنار قبول كرده علي عبداهللا صالح -
 .دگيري كن

 ،ح تاريخ برگزاري انتخابات براي جايگزيني علي عبداهللا صالاعالميك روز پس از  -
  . عمومي خاطيان خبر داداو از عفو

مبني بر عفو  ضمن رد اظهارات او يكي از سخنگويان مخالفان علي عبداهللا صالح -
 براساس توافق انتقال قدرت كه صالح آن را امضا كرده، قدرت اكنون :گفتعمومي 

  . حق اتخاذ چنين تصميمي را ندارداو وبه نخست وزير منتقل شده 
    نوامبر 28

  .وزير شد   نخست رهبر اپوزيسيون يمن -

  
  
  
  

  :2011 دسامبر

   دسامبر 02

نامه دليل اصلي    مصونيت از پيگرد قضايي به صالح در توافقاعطاي -

ها حضور  ها هزار معترض در خيابان  است و دهادامه اعتراضات در يمن

 . يافتند
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  دسامبر 03

نيروي دولتي با  . ادامه داردمين شهر بزرگ يمندرگيري ها در شهر تعز دو -
پيكارجويان مخالف دولت و نيروهاي وابسته به برخي قبايل درگير شد كه اين 

 .درگيري ها تلفاتي به دنبال داشت

 باعث اين نگراني شده كه توافق گروه هاي مختلف درگيري هاي تازه در يمن -
 .اآرامي ها به اجرا در نيايدبراي پايان دادن به ن

   نفر كشته شدند7در درگيري هاي امروز حداقل  -
   دسامبر 06

 به تظاهرات گسترده عبداهللا صالحعلي  زن يمني در جريان تيراندازي نيروهاي 2 -
  .مردم شهر تعز به شهادت رسيدند

   دسامبر 10

 . سوگند ياد كردسندوه در يمندولت وحدت ملي به نخست وزيري محمد سالم با -
مراسم سوگند دولت جديد يمن در حضور عبد ربه منصور هادي معاون رئيس 

 . به او منتقل شد صورت گرفتجمهور يمن كه اختيارات علي عبداهللا صالح

قدرت در اين كشور  بخشي از توافق نامه براي انتقال تشكيل دولت جديد در يمن -
  .است

  .سمت هاي كابينه جديد ميان مخالفان و حزب صالح تقسيم شد -
   دسامبر 12

 براي آزادي تمام انقالبيون دربند زندان هاي ديكتاتور و تظاهرات در پايتخت يمن -
 مورد نقض 398رايزني رهبران جنوب يمن درباره استقالل طلبي مردم جنوب و 

 . در ماه نوامبرحقوق بشر
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   دسامبر 13

 ماه 10 دستور داد تمام زندانياني كه در ارتباط با اعتراضات وزير كشور يمن -
  .اند آزاد شوند گذشته بازداشت شده

   دسامبر 15

  .دهندمخالفان و موافقان  يمني به صالح و خانواده اش مصونيت قضايي مي -
   دسامبر 18

 جمع آوري ايستگاه هاي بازرسي، سنگرها و ديگر ظامي در يمنيك كميسيون ن -
  . از صنعا پايتخت اين كشور آغاز كرد راعالئم تظاهرات ضددولتي

 در حالي كه سوار بر كشتي ايراني ماهان بودند در پيش سال دون ايراني كه ناملوا -
توسط گارد لمندب مسير بازگشت از درياي مديترانه و تخليه بار از مسير باب ا

 و ند آزاد شد با تالش وزارت خارجه و سفارت ايرانددستگير شده بودن ساحلي يمن
  . بازگشتندبه كشور

   دسامبر 25

 كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد طي روزهاي آينده به آمريكايك  در ديكتاتور يمن -
  .سفر خواهد كرد

افراد خانواده و   خواستار محاكمه ديكتاتور اين كشور،هزاران نفر از مردم شهر يمن -
  .همدستان وي به اتهام جنايات جنگي شدند
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  :ترين تحوالت و رخدادهاي اقتصادي  مهم-ب 

  

  :2011آوريل 

   آوريل06

  از مردم يمنسازمان هاي امداد رساني بين المللي هشدار مي دهند دهها هزار تن -
 تظاهرات گسترده مردم .ندابا خطر فاجعه ديگري كه قحطي و گرسنگي است مواجه 

 ماه پيش آغاز شده و هنوز ادامه دارد اقتصاد اين كشور را در آستانه 2يمن كه از 
 .فروپاشي قرار داده است

 ميليون ها دالر صرف  علي عبداهللا صالح:ديپلمات هاي غربي در صنعا مي گويند -
 به گفته آنان دولت همچنين ناهار مجاني و برگ گياه .تظاهرات هواداران خود كرد

  .مخدر قات به آنها مي داد
 براي تامين بودجه مخارج صندوق بين المللي پول مي گويد كه بانك مركزي يمن -

 .جديد اقدام به چاپ پول كرد

 مي گويد همه از ئول برنامه جهاني غذا در صنعا پايتخت يمنجان كارلو چيري مس -
  .ند اناآرامي هاي يمن بيمناك

  
  :نظامي –ترين تحوالت و رخدادهاي امنيتي   مهم-ج 

  

   ژانويه  11

ترين مسئله  هم يمن م امنيت:گفت سفر غيرمنتظره به يمنيك  طي هيالري كلينتون -
درباره نحوه  هدف از اين سفر گفتگو با علي عبداهللا صالح .  استبراي دولت آمريكا
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اين اولين سفر يك وزير خارجه آمريكا به  .مقابله با خطر القاعده در اين كشور است
  .يمن از بيست سال گذشته تا كنون بوده است

   فوريه 09

عليه  خواست تا يام هيگ وزير امور خارجه بريتانيا از رئيس جمهوري يمنويل -
 القاعده شدت عمل به خرج دهد

 به عنوان يكي از خطرناكترين و بي ثبات ترين كشورها در دنيا ياد آقاي هيگ از يمن
  كرد
   فوريه 10

 عبداهللا صالحهاي مردمي عليه حكومت  راضگام با تشديد اعت  همطلبان يمن جدايي -
   .شدنديمن پرسي براي استقالل جنوب   خواستار برگزاري همه

  بر لزوم ياسين احمد صالح قديس يكي از اعضاي حزب سوسياليست يمن -
 .پرسي براي جدا شدن جنوب يمن از اين كشور تاكيد كرد  برگزاري همه

  

  :2011 مارس

  مارس  06

  به شهروندانش هشدار داد كه از سفربه يمنوزارت خارجه آمريكا -

برند خواست خودداري كنند و از آمريكايي هايي كه در يمن بسر مي

به گفته وزارت خارجه آمريكا به خانواده  .خاك اين كشور را ترك كنند

طور داوطلبانه ه ه داده شده است كه بكارمندان سفارتخانه اين كشور اجاز

 دولت بريتانيا هم پيش تر هشدار مشابهي به .يمن را ترك گويند

  .استشهروندان خود داده 
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   مارس 24

ضاحي خلفان فرمانده پليس دبي اعالم كرد پليس امارات متحده عربي از ارسال  -

 بارگيري ثي ها در شمال يمن براي گروه حو هزار قبضه سالح كمري كه از تركيه16

  .شده بود جلوگيري كرد

   مارس 28

 نفر 150 در اثر وقوع انفجار در يك كارخانه مهمات سازي در جنوب اين كشور -
اين انفجار در نزديكي شهر جعار در جنوب . كشته و شمار ديگري زخمي شده اند

 . روي داده استيمن

گرا قرار گرفت اما انفجار  انه مورد هجوم شبه نظاميان اسالمروز يكشنبه اين كارخ -
صبح دوشنبه هنگامي روي داد كه گروهي از مردم براي غارت به ساختمان اين 

  .كارخانه هجوم برده بودند
  
  
  
 

  :2011ه م

   ه م05

  .دو رهبر مياني شبكه القاعده در يك حمله هوايي در جنوب كشور كشته شده اند -
   ه م30

لح مظنون به عضويت در شبكه القاعده در نزديكي شهر زنجبار در نفرات مس -
 به گروهي از نفرات ارتش شبيخون زده اند كه در جريان آن، چهار جنوب يمن

  .نظامي كشته و شماري زخمي شدند
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  :2011 ژوئن

   ژوئن 01

ن قبايلي درگير  آتش بس با شبه نظامياو از لغ پسدر صنعا نيروهاي دولتي يمن -
 .شدند و تا نيمه هاي شب صداي انفجار از نقاط مختلف شهر شنيده شده است

 سرباز 5حداقل گرا نزديك به القاعده  در شهر بندري زنگبار هم شبه نظاميان اسالم -
 .يمني را كشته اند

   ژوئن 07

نت  از اين كشور درگيري و خشوچند روز بعد از خروج رئيس جمهور يمن -
هاي شديد  در شهر زنگبار در درگيري .بيشتري در منطقه جنوبي يمن رخ داد

نيروهاي دولتي و گروهي كه مقامات رسمي يمن آنها را پيكارجويان القاعده 
 . نفر كشته شدند15كم  اند، دست خوانده

 كشته شده  اعالم كرد دو مامور مرزي سعودي در مرز يمنوزارت كشور عربستان -
  .اند
 تن از پيكارجويان از جمله يك رهبر 30 مي گويند مقام هاي وزارت دفاع يمن -

گرا در عمليات بازپس گيري شهر زنگبار در جنوب اين كشور توسط  محلي اسالم
 سه تيپ نظامي براي آن چه كه باز پس گيري كنترل .نيروهاي دولتي كشته شده اند

 نفر از سربازان 15 .جويان القاعده توصيف شده به زنگبار اعزام شدندشهر از پيكار
  .ارتش يمن در جريان درگيري هاي اين شهر كشته شدند

   ژوئن 11

 .گرا در جنوب اين كشور ها با پيكارجويان اسالم  سرباز در درگيري9كشته شدن  -

قاعده در شهرستان ابين  نفر از پيكارجويان ال21 : مي گويدخبرگزاري دولتي يمن -
 .كشته شدند
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   ژوئن 15

براي حمالت ) سيا(  گزارش مي شود سازمان اطالعات مركزي اين كشوراز آمريكا -
روزنامه آمريكايي واشنگتن  . آماده مي شودهوايي احتمالي به شبكه القاعده در يمن

هواپيماهاي بدون خلبان به اهداف و مقرهاي پست در گزارشي از احتمال حمله 
 .القاعده در خاك يمن خبر داد

 حمله هاي دولتي در شهر حوطه واقع در جنوب يمن دهها مرد مسلح به ساختمان -
 .كردند

در جريان درگيري شديدي كه به دنبال اين حمله رخ داد يك مامور پليس كشته  -
 .شد

 از آن  پس كه در ساعات اوليه بامداد رخ دادحمله جسورانه اين مردان مسلح -
 از دست دولت صورت مي گيرد كه كنترل دو شهر زنجبار و جعار در جنوب يمن

 .مركزي خارج شد

  
  :2011ژوئيه 

  ژوئيه 06 

 . كشته شدندپيكارجوي القاعده در يمن 40 -

  ژوئيه 21

 در جريان شبكه القاعده در يمنبه گفته مقامات يمني يكي از اعضاي ارشد  -
درگيري سنگين بين شورشيان القاعده با واحدهاي ارتش در نزديكي شهر زنجبار در 

وي عايض الشبواني نام داشت و از او با عنوان رهبر  .جنوب اين كشور كشته شد
ده شبكه القاعده در استان مئرب از مراكز اصلي فعاليت اين شبكه در منطقه ياد ش

 .است



��4 ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

  :2011 سپتامبر

  سپتامبر 13

 به سرعت  متحد در گزارشي هشدار داد اگر نا آرامي سياسي در يمنسازمان ملل -
در اين گزارش  .كشور را تهديد مي كندجنگ داخلي بروز خطر  حل و فصل نشود

 در اين كشور  يك گروه مستقل در خصوص نقض حقوق بشرهدرخواست شد
ها تالش  براي حل و فصل اين ناآرامينيز تحقيقاتي انجام دهد و جامعه بين المللي 

 .كند

   سپتامبر 14

 پس . را به لرزه در آوردانفجار حداقل دو بمب شهر عدن جنوب يمن -

از اين انفجارها پليس شروع به تيراندازي كرد كه به مرگ يك پسر جوان 

 .ر شدمنج

   سپتامبر 28

 مردان مسلح قبيله اي يكي از جنگنده هاي دولتي را كه مواضع آنها را در در يمن -
 گارد ينيروها .شمال صنعا پايتخت هدف قرار داده بودند سرنگون كردند

به  همچنان  عبداهللا صالحي احمد صالح پسر علي يمن به فرماندهيجمهور رياست
  .دهند ي در شمال شرق صنعا ادامه م"نهم" خود به منطقه يبمباران و حمالت موشك

 هوادار ي تهديد كردند در صورتي كه نيروها"ارحب"رهبران قبايل منطقه  -
  .برند يادامه دهند دست به سالح مخود جمهور به تجاوز  رئيس

    سپتامبر 30

 به همراه تعدادي از  آمريكاولدمت وانور العولقي از با نفوذترين اعضاي القاعده  -
 كشته شدن انور باراك اوباما. همراهانش هدف حمله هوايي قرار گرفت و كشته شد

ترين شاخه اين   را ضربه اي بزرگ به فعالالعولقي از رهبران شبكه القاعده در يمن
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 بسياري از گروه هاي مدافع حقوق . دانستنسازمان يعني القاعده شبه جزيره عربستا
 در آمريكا قتل او را به عنوان اعدام بدون محاكمه يك شهروند اين كشور بشر

   .غيرقانوني دانسته و درباره پيامدهاي آن هشدار داده اند

  

  :2011 اكتبر

   اكتبر 01

ا كشته شدن العولقي ضريب هشدار عليه وزارت خارجه آمريكااعالم كرد همزمان ب -
 در سراسر جهان افزايش يافته و مرگ اين رهبر القاعده ممكن است منافع آمريكا

  . كندجويي عليه آمريكايي ها را تقويتانگيزه ها براي انتقام
   اكتبر 15

بلندپايه يكارجويان  تعدادي از پدر اثر چند حمله هوايي به منطقه شبوه در يمن -
 . كشته شدندالقاعده

  . كشته شديس بخش رسانه اي شبكه القاعده در يمنئر -
   اكتبر 30

وقوع انفجار در پايگاه الديلمي باعث شد كليه پروازهاي فرودگاه صنعا كه در  -
   .مجاورت آن قرار دارد، در فرودگاه عدن به زمين بنشينند

  
  :2011 دسامبر

   دسامبر 12

 پيكارجوي وابسته به شبكه القاعده توانستند از زنداني در شهر بندري 10حداقل  -
اين زندانيان با حفر تونلي كه از زير زندان  .عدن در جنوب اين كشور بگريزيد



��� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

مركزي عدن عبور مي كرد همراه با تعدادي ديگر از زندانيان ديگر خود را به خارج 
 .از زندان رساندند و فرار كردند

 ابوبكر العطاس رييس سابق منطقه جنوب و علي ناصر محمد رييس حيدر -
جمهوري اسبق در جنوب يمن و نمايندگاني از استان عدن و دبير انجمن دانشمندان 
در جنوب عدم موافقت خود را با برخورد دولت انتقالي كنوني با مساله جنوب اعالم 

  .كردند
   دسامبر 18

 جمع آوري ايستگاه هاي بازرسي، سنگرها و ديگر يك كميسيون نظامي در يمن -
  .عالئم تظاهرات ضد دولتي را از صنعا، پايتخت اين كشور آغاز كرده است

ملوان ايراني كه دو سال پيش در حالي كه سوار بر كشتي ايراني ماهان بودند در  -
توسط گارد مسير بازگشت از درياي مديترانه و تخليه بار از مسير باب المندب 

 صنعا آزاد دستگير شده بودند با تالش وزارت خارجه و سفارت ايران ساحلي يمن
  . بازگشتندكشورشده و به 

  ر دسامب25

رهبر جنبش شيعي الحوثي در پيامي با هشدار نسبت به تالش هاي براي ايجاد  -
 به اختالفات مذهبي  آمريكا كشورهاي منطقه و ازبرخي:  گفتجنگ مذهبي در يمن

  .زنند در يمن دامن مي
  



 

 
  

  

  

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

    

 2011 در سال  تحوالت افغانستان تحليلي از گزارش

  

  فرزاد رمضاني بونش

  

 :تحليل و دورنماي وقايع سياسي :الف

  :آغاز به كار پارلمان -

  
 بين نمايندگان برنده با قوه يد ماه در حالي كه تنش ها از چن پس2011در سال 

سرانجام حامد . مجريه و قضائيه در پارلمان اين كشور ادامه داشت آغاز به كاركرد
 افزايش ، با وجودقدرت گرفتن منتقدان دادگاه ويژه انتخاباتوجود با كرزي 
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 تعيين  سر نظرها براما دامنه اختالف.  پارلمان را افتتاح كرداز اوانتقادهاي علني 
ترين موضوع   تبديل به مهمو بسيار گسترده و شديد بودرياست مجلس جديد 

 اقوام و گروهو نهان سياسي داخلي اين كشور شد و موجب جبهه گيري هاي آشكار 
 از "رئوف ابراهيمي" از چندين هفته پسهر چند .  پارلمان شدرونهاي سياسي د

 شخصيت فقدانعهده گرفت، اما ررا بمان پارلنمايندگان ازبك تبار رياست 
  2011بر كرسي رياست پارلمان در طول سال ) همچون قانوني (يقدرتمند

 يك رئيس قدرتمند در پارلمان تا عدم حضور 2011خودنمايي كرد و در طول سال 
حد زيادي به نفع قوه مجريه و دولت و دخالت بيشتر دولت در پارلمان و كاهش 

 .اي گوناگون بودهوزه قدرت پارلمان در ح

  
 : مذهبي بيشترات و خطر اختالفنگوي افغانستانهلشكر ج -

  
 شهرهاي مزارشريف و قندهار  وحمله به عزاداران عاشوراي حسيني در مركز كابل

  حائز اهميت بسيار است،در نوع خود) با كشته و زخمي شدن صدها نفر( افغانستان
داران در مراسم عاشوراي اعزويژه از آن براي نخستين بار طي چند دهه اخير به 

 ازسوي بسياري ين حادثها. گرفته اندمورد حمالت انفجاري و انتحاري قرار  حسيني
رج از افغانستان محكوم خا مذهبي داخل و -هاي سياسي  كشورها و شخصيت از

گروه ه را سئوليت اين حادثاست كه ممذكور از اين جهت اهميت ديگر رخداد . شد
است  ستيزه جويي با شيعيان در پاكستان معروف بهكه  -تروريستي لشكر جهنگوي 

 عهده گرفته و از تاسيس رب -و حمالت زيادي را عليه شيعيان پاكستان نيز انجام داده 
  . خبرداده استنيز افغانستان خود در شاخه 
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عالم كرد تعدادي از عامالن انتحاري كه قصد حمالت بيشتر  اوزير داخله افغانستان
ده اند، اما اين رويكرد تازه در افغانستان و داشته اند شناسايي شبه مراسم عاشورا را 

توجه به حمله به شيعيان اقليت در اين كشور مي تواند  پيامدهاي منفي گسترده اي 
گروه وهابي صحابه نيز در كه با (لشكرجهنگوي اينك . در اين كشور داشته باشد

پاكستان  (ISI) مي شود از سوي بخشي از سازمان اطالعاتي  و گفتهاستارتباط 
د كه در آينده كنش هد مي افغانستان پيامخود در با تاسيس شاخه ) حمايت مي شود

 شيعيان و مخالفان  عليه اين گروه تندرواز سويها و حمالت فرقه اي بيشتري 
اهميت .  شده استشالتي كه حتي از سوي طالبان نكوه حمصورت خواهد گرفت،

 دور جديدي  مي تواند سبب بروز كه  در صورت تداومي استاين حمالت به حد
 در صورت عدم مديريت صحيح شود واز تنش ها و اختالفات مذهبي در افغانستان 

  .كندمي  شكاف بين پيروان مذاهب را در اين كشور پررنگ تر ،از سوي دولت
  

  : ملي س حزب حق و عدالت و جبههسيتأ -

  
  :ند دو جريان سياسي مهم در كابل اعالم موجوديت كرد2011در سال 

  
، )كشور(  وزير پيشين داخله"حنيف اتمر"با حضور كه  "حزب حق و عدالت" -
 سرپرست پيشين " فاروقيحميداهللا" روستاها،   وزير پيشين توسعه"احسان ضيا"

 عضو پيشين مجلس نمايندگان و شماري ديگر "عباس نويان"وزارت حمل و نقل، 
 .ها تشكيل شد از چهره
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 معاون پيشين "احمد ضيا مسعود"با حضور كه  " ملي افغانستان جبهه"ائتالف  -
 رهبر حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان و "محمد محقق"رياست جمهوري، 

 .  اعالم موجوديت كرد رهبر حزب جنبش اسالمي افغانستان"ژنرال دوستم"

  
 

 نظام ،هاي دولت انتقاد نموده هر دو جريان سياسي در روز آغاز ايجاد خود از برنامه
متشكل از ( ملي افغانستان   جبهه. ناتوان خواندندموجود را در حل بحران افغانستان

حامد كرزاي در  ملي پيشين و برخي از حاميان پيشين انتخاباتي  برخي اعضاي جبهه
 نظام كرده،كيد أاكنون بر تغيير ساختار نظام ت) دور دوم انتخابات رياست جمهوري

و  ا و ساختار پارلماني را براي افغانستان را كارخوانده اندزا  رياستي موجود را بحران
 تغيير نظام را خالف قانون اساسي "حزب حق و عدالت"در مقابل . دمؤثر مي دانن

پيمان انعقاد هر دو جريان با . مي كند سنتي حمايت  برگزاري جرگه از و مي داند
  . كنند  و از ناكارايي نظام حاكم انتقاد ميانداستراتژيك با امريكا موافق 

  
  

با ورود دو حزب عمده و مهم كه رهبران آن از چهره هاي سابق همكار دولت و 
ري در فضاي سياسي  تحوالت سياسي بيشتاحتماالاكنون منتقد دولت كرزي هستند 

كرزي  و چه بسا در دوران باقي مانده رياست جمهوري بروز خواهد كرد افغانستان
صحنه سياسي افغانستان شاهد  فشارهاي بيشتري از سوي احزاب بر ضد دولت 

سيون ي چندان  با موفقيت همراه نبود و ائتالف هاي اپوز2011امري كه در سال . باشد
ل در تعيين وزيران باقي مانده امثبراي (گونه كه بايد  ماني مخالف نتوانستند آنو پارل
 .بر دولت فشار وارد كنند) كابينه
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  :افزايش تنش با پاكستان و معاهده راهبردي با هند -

  
 شت ده سال گذشته قرار داطيروابط كابل و اسالم آباد در تنش آلوده ترين وضعيت 

 شزمان با شيب تند افزايش تن هم.  كردندوارد بر يكديگر جدي اتمو دو طرف اتها
 شكل  و افغانستانهاي هند اوج همكاري 2011در سال  ،بين كابل و اسالم آباد

سفري به افغانستان طي نخست وزير هند  "مان موهان سينگ" هدر ماه م. تگرف
به امضا رساند و با حمايت از  را دو كشور ين بقراردادهاي همكاري گسترده 

در امور ( ميليون دالر كمك مالي به افغانستان 500هاي رئيس جمهور افغانستان  تالش
در سفر به هند توافقنامه استراتژيك نيز كرزي . اختصاص داد) كشاورزي و معدن

مري كه  ا،رساند ها به امضا ا با هدف گسترش همكاريرميان افغانستان و هندوستان 
  . را فراهم آورد ناخرسندي پاكستان اتموجب

  
 افزايشتحوالتي همچون افزايش ترورها و دامنه عمليات گروه هاي تروريسني و 

د ش باعث  موشكي از خاك پاكستان بر بخش هايي از واليت هاي افغانستانتحمال
 به افزايش يتر اه دقيقعمال شمار زيادي از مقامات و احزاب سياسي در كابل نگ

 و هاي راهبردي هند رقابتهر چند رسد  به نظر مي. رابطه با دهلي نو داشته باشند
تر به افغانستان است،  پاكستان يكي از مهم ترين انگيزه هاي دهلي نو براي ورود قوي

ه با هند از  با افزايش رابطدرصددنداما مقامات كابل و هواداران افزايش رابطه با هند 
  .بكاهند . . . دامنه نقش منفي اسالم آبادر در افغانستان و حمايت از طالبان و

  
 و افزايش يافتتنش و جنگ لفظي ميان كابل و اسالم آباد از يك سو  2011در سال 
 از ، و امريكا در كنار رابطه پر نوسان خود با ناتوتالش كرد اسالم آباد ديگراز سوي 
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براي بازي و گرفتن امتيازهاي بيشتر در ) مانند نفوذ در طالبان(هاي خود  ماهر
 . استفاده كندافغانستان

  

 :ن دومــنشست ب -

  
بن اول برگزار شد و در پايان نشست  سال از 10گذشت نشست بن دوم پس از 

 به و افغانستان جامعه جهاني ،براساس اين اعالميه. اي منتشر شد  ماده33اعالميه 
 با اين هدف ،اعالم كردند براي افغانستان با ثباترا  ات خود صورت دو طرفه تعهد

پارچه  آميز و يك اي دموكراتيك، صلح به سمت آيندهرا  يافغانستان مسير جديدكه  
در اين را افغانستان به  كمكوليت ئمسنيز با پذيرش الملل   كند و جامعه بينطي
  ها به خدمات، امكانات آموزشي و بهداشتي و توسعه  افغانر، كمك كند تامسي

الملل و افغانستان   و جامعه بيندر اين راستا غرب.  در كشور دست يابند گسترده
 تا 2015از  - وليتئدر دهه انتقال  مسرا  تاريخي خود  هايمتعهد شدند همكاري

  .تر كنند عميق - 2024
  

 ترسيم المللي بن دوم نقشه راه جديدي براي آينده سياسي افغانستان س بينكنفران
 ين كشور خارج مي امطابق اين نقشه  نيروهاي خارجي تا سه سال ديگر از. نمود

د گرفت، ندست خواهه  را بد و سرنوشت  خووليت امنيتئ مس ها خودشوند و افغان
  مهمقابالمت. ادامه مي يابد) گونه ديگر و با حمايت ماليه ب ( مچنان  ها هاما حمايت

 كه موضوعي ، دولت استون در مبارزه قاطع با فساد،ترين پيش شرط  كمك به كابل
 ده طيكه است  روندي اين. دشتعهد در مورد تحقق آن ميس جمهور افغانستان ئر

 دادهبارها تعهد نيز ت افغانستان شده و دولآن سال اخير جامعه جهاني بارها خواستار 
    .اما در عمل ناموفق بوده است
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 طبق راهبرد بارك  از افغانستانكنفرانس بن دوم  زمينه ساز خروج آبرومندانه ناتو
راهبرد  فقدان اما ، هر چند از مذاكره با طلبان حمايت شدبود و  2014سال  در اوباما

 با توجه به ضعف ،مشخص در كنار عدم شركت طالبان و پاكستان در اين نشست
رو ه  روباتي آينده اين امر را با ابهام،دولت داري و تداوم خشونت ها در افغانستان

هر  -با وجود تعهد دولت افغانستان براي محو فساد اداري و حاكميت قانون . مي كند
 اما با تداوم  -  معادن و اقتصاد مد نظر قراگرفتهچند راهكارهايي همچون توجه به

وضعيت كنوني و عدم نگاه جدي به اقتصاد به عنوان راهكار و رويكرد اصلي مسائل 
 افغانستاني بدون وابستگي به مي توان ن،)2024 تا 2014از ( در دهه دگرگوني 

 .را انتظار داشتكشورهاي ديگر 

  
 :يتحليل و دورنماي تحوالت اقتصاد: ب

  
هاي   سالطي اقتصادي اين كشور - از رشد چشمگير اجتماعي وزير اقتصاد افغانستان

كشاورزي رشد .  برابر شدن درآمد سرانه مردم در پنج سال گذشته خبر داد2اخير و 
 درآمد سرانه ملي به ، به گفته مقامات اقتصادي كشور، درصدي داشته11.5باالي 
هاي آغازين اين دهه    درصد سال60از اخير فقر يده و طي سال  دالر رس600حدود 

 ي درآمد توليدات داخلطي ده سال گذشته.  درصد كاهش يافته است40 الي 37به 
 را نشان ي درصد300 افزايش ه، كهديرس  ميليارد 18به  اينك و ه ميليارد دالر بود4.5
 افغانستان در يك دهه لتماز   درصد42مقامات دولتي با اشاره به فقر اكنون . دهد مي

عالوه بر اين مقامات . گويند  درصد سخن مي36حد به   از كاهش خط فقر،گذشته
مي از افزايش سرمايه گذاري ها خبر  -با توجه به معاون و منابع داخلي  -دولتي 

  . ندده
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نفت و گاز در كشفيات جديد ذخاير ": اعالم كرد وزير معادن و صنايع افغانستان
 ذخاير كشف وشده  ي است كه قبال پيش بيني ميميزان برابر 18شمال افغانستان 

. جديد در ساير واليات از جمله هرات، فراه، جوزجان و بدخشان نيز آغاز شده است
د نبراي استخراج منابع نفتي حوزه آمودريا اعالم خواه شركت هاي داوطلب برنده

 كشوري ازمقامات از  برخي ".عملي خواهد شدراهكار اجتماعي معادن  و شد
در آينده  هزار بشكه نفت در روز 300اميدواري براي توليد نفت به ميزان حدود 

 و كانادا در ، هندي نظير چينيبا كشورها با توجه به  قرارداد و  داده اندنزديك خبر
 ، نزديك استخراج منابع زيرزميني در آيندهمعتقدندمورد معادن مهم  مس و آهن 

  .خواهد داشتدر بر ساالنه ميلياردها دالر سود براي كشور 
  
  :چالش هاي  فراروي اقتصاد در افغانستان -

  :برگشت هزينه ها و حيف و ميل كمك ها -1

  
يكي از اهداف عمده، بازسازي و رسيدن به توسعه اقتصادي است اما مشكلي كه 

.  حيف و ميل شدن آنهاست وناچيز كمك هاتأثير  اين كشور وجود دارد همچنان در
 تحت عنوان حقوق كاركنان ،نافغانستاي ميلياردي به ي از كمك هاعظيمحجم 

عمال سود اقتصادي و به كشورهاي كمك كننده بازگشته .  . .خارجي، تجهيزات و 
خمين بانك جهاني تنها يك چهارم ميلياردها ت طبق .ي براي افغانستان داشته استاندك

عاله بر .  مصرف شده است اين كشور در اقتصاد داخلي،2010دالر كمك در سال 
 ، در صد مبالغ كمكي جامعه جهاني به بازسازي افغانستان80سال گذشته  10 دراين 

و اين مبالغ را هر طور كه قرار گرفته در اختيار خارجي ها و شركت هاي خارجي 
 در صد كمك ها در اختيار دولت 20واسته اند به مصرف رسانده اند و تنها خ
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در اين راستا پروژه هاي بازسازي راه اندازي شده . افغانستان قرار گرفته است
و نتايج اقتصادي آن براي مردم چندان ملموس نبوده اند  اقتصادي بوده -سياسي

  .تاس
  
  :رــبيكاري و فق -2

  
 يكي از .با مشكالت بي شماري دست و پنجه نرم مي كنددر اين زمينه  افغانستان

اساسي ترين مشكالت اقتصادي افغانستان كه زمينه ساز و ريشه بسياري از حوادث 
برخي از آمارها  . ين بخش نمايان مي شودا در بوده،ناگوار و معضالت متعدد ديگر 

نشان مي  درصد 50 تا 40ود  درصد و  برخي ديگر حد35نرخ بيكاري را حدود 
بيكاري معضلي . در زمستان نرخ بيكاري به ميزان قابل توجهي باال مي رود. دهند

است كه عالوه بر جنبه هاي اقتصادي داراي عوارض و پيامدهاي ناگوار اجتماعي و 
 به ايجاد و گسترش روز افزون مي تواند در صورت تداوم وحتي سياسي است 

 . .. مله، فقر و به تبع آن دزدي، فساد ، اعتياد به مواد مخدر و  جازبحران هاي ديگر 
از  برخي راساسب. مواجه سازد خطر ا ادامه حيات سياسي دولت را بمنجر شود و

 و ندا ميليون نفر از جمعيت افغانستان نيازمند كمك هاي غذايي 11گزارش ها حدود 
 . ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند20حدود 

  

  :ها هاي اقتصادي طبقات و استان برابرينا -3

  
هايي است كه  منجر به پيدايش طبقات اجتماعي و  نابرابري اقتصادي يكي از زمينه

درصد در آمد ملي بهره مي  10 از تنها افغانستان درصد مردم  90. گردد تداوم آن مي
كنند كه در  استفاده مي ها درصد درآمد90 درصد ديگر از 10 ، در حالي كهبرند
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ل در حوزه فاصله طبقاتي نرخ اجاره خانه در امثبراي . حقيقت نوعي فقرزايي است
توزيع   تقسيم و2011در سال .  هزار دالر در ماه متفاوت است20 تا 100كابل از 

 غيرعادالنه و گاه تبعيض آميز بودجه و كمك هاي  خارجي در سطح استان ها
توجه به مناطق و استان و با ) نند تقسيم بودجه ملي افغانستانما(همچنان ادامه داشت 
 بدين ترتيب .ندقرار گرفت ساير واليات فقير كمتر مورد توجه ،هاي جنوبي و ناامن

ثبات مصرف   و  جامعه جهاني بيشتر در مناطق ناآرام و بيهاي اقتصادي غرب كمك
ي اندك  ها بهره  و ثبات وجود دارد از اين كمكد و مناطقي كه در آن صلح شو مي
 عدالت و سيستم فقدانهاي كشور،  اين امر باعث رشد نامتوازن واليت. برند مي

هاي بازسازي مجدد كشور، تخصيص مبالغ هنگفت به مناطق   اولويتصحيحتقسيم 
و است جنوب غرب افغانستان شده  ناامن وغيرمساعد بازسازي جنوب، شرق و

 محروم همچون بخش هاي مركز و شمال مسكوني امن و نيازمند به بازسازيِمناطق 
ده شامري كه مورد اعتراض ساير واليات و اقوام ند، كمتر مورد توجه قرار گرفته ا

 . است

  
  : امنيتفقدان فساد گسترده و  -4

  
به جامعه  "دومبن نشست " مختلف از جمله هايحامد كرزي همواره در نشست 

است كه فساد از آن ، اما بررسي ها حاكي كندد با فساد اداري مبارزه شتعهد مجهاني 
 باعث دلسردي جامعه دولت و گسترش فساد اداري در چارچوب حكومت افغانستان

 80از سوي ديگر بيش از . استده ش اقتصادي يجهاني نسبت به افزايش كمك ها
اي گوناگون هدر اليه همچنان فافيت ندارند و فساد پروژه هاي مختلف شاز درصد 
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 توسعه و رونق مسيرمشكل عمده اي در نيز مني انا. داردوجود  اقتصاد كشور
 .است كشور ياقتصاد

  
  :يوابستگي اقتصادي و خطر ركود اقتصاد -5

ي ها  بر پايه كمكدرصد اقتصاد افغانستان 97براساس آخرين آمار بانك جهاني 
براساس .  استخارجي و هزينه هاي نگهداري نيروهاي بين المللي حافظ صلح

 پس از خروج نيروهاي خارجي و ،2014 در سال  افغانسانگزارش بانك جهاني
 وضعيت حطرناك شدنالمللي با ركود مواجه خواهد شد و  هاي بين كاهش كمك

با وابستگي كامل كشور به .  خواهد شد اقتصاد كشور سبب فروپاشي مطلقامنيتي
 كشور از 2011درصد بودجه  90عنوان مثال  بيشتر از  به(هاي اقتصادي خارجي  كمك

 با واقعيتي به نام كاهش و يا  هااكنون افغان) دشد هاي خارجي تامين  ناحيه كمك
  .دشو  امري كه مي تواند موجب ركود گسترده اي در كشور مواجه اندها  قطع كمك

 

  :اقتصاد كشوردورنماي  -

  
در سال گذشته با كشف برخي معادن  و معرفي منابع و معادن گسترده چند هزار 

 دولت كوشيد در برخي از اين حوزه ها سرمايه ،ميليارد دالري در مناطق مختلف
 كافي حلقه مفقوده اي  امنيتفقدانرسد   اما به نظر مي، خارجي را جذب كندانگذار

 با افغانستان. سرمايه گذاري خارجي را با مشكل مواجه كرده استاست كه روند 
 از طريقتواند  هاي قابل توجه در زمينه كشاورزي ومنابع آبي كافي مي    داشتن قابليت

هاي داخلي و صادرات، بهبود   مين نيازأتدر هاي بخش كشاورزي     توسعه ظرفيت
اعتبارات در بخش كشاورزي و روستايي، بهبود نظام ها، ايجاد نظام  مديريت جنگل

بازاريابي، بهبود سيستم آبياري، متنوع سازي محصوالت كشاورزي، ريشه كني 
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به توسعه پايدار ها  هاي دامي، حفظ منابع طبيعي، سد سازي براي آبياري زمين   بيماري
را فراهم ي و افزايش اشتغال داخلداخلي  رشد توليدات زمينه و در كشاورزي برسد

  .آورد
  

عدم توجه اساسي  به بسترسازي اقتصادي و توجه به رويكردهايي همچون ايجاد 
ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي و ي و هاي خصوصي و شركت هاي مخابرات بانك

هاي اساسي در صرف كمك هاي خارجي در جهت مصرف صحيح در  وجود چالش
در كشورهاي ديگر و يابد  ج انتقال سرمايه هاي ملي كشور به خار اقتصاد سبب شده

 سرنوشت ميلياردها دالر كمك هاي جهاني نيز در بدين ترتيب. دشوسرمايه گذاري 
قرار از ابهام اي  آن  در هاله بربسامان بخش دولتي و فساد حاكم  پرتو عملكرد نا

  . دارد
  
  

است، لذا هاي جامعه جهاني  و متكي به كمك يست پايدار نرشد اقتصادي افغانستان
مي كاهش در رشد اقتصادي موجب هر گونه كاهش در كمك هاي جامعه جهاني 

  كشورني به وضعيت اقتصادي افغانستان رسيدگي نشود اچنانچه شود، بدين ترتيب
اگر دولت افغانستان در جهت كاهش وابستگي خود به . به سوي بحران خواهد رفت

افزايش ، بيشتر در جهت توسعه منابع مالي و اقتصاديكمك هاي بين المللي و تالش 
نكند اقدام توليدات صنعتي، صادرات و استفاده از منابع طبيعي و معادن افغانستان 

   با كسري بودجه گسترده و  ميليارد دالري و كاهش عمده رشد اقتصادي رواحتماال
  .خواهد شدرو   به
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 : امنيتي–تحليل و دورنماي وقايع نظامي  :ج

   :ي آنپيمان استراتژيك با امريكا و دورنما -

 روند جايگزيني ،2014 تا سال  از افغانستانپي تصميم خروج نيروهاي نظامي ناتو در
ين دو كشور ب وامنيت در افغانستان آينده و امضاي پيمان استراتژيك مين صلحأبراي ت

 2011در سال .  داشتي در پي هاي متفاوتواكنش  مطرح شد و آمريكا افغانستان و
نهادهاي داخلي ازجمله اكثريت اعضاي پارلمان افغانستان و  نيروها واز عمال برخي 

 در مقابل برخي از .نددانستبه زيان افغانستان   امضاي اين پيمان را،كشورهاي همسايه
فغانستان امضاي اين معاهده را درجهت يس جمهور ائحامد كرزي ر گروه ها و

همچنين سركوب مخالفان  مداخالت همسايگان و صيانت افغانستان از تجاوزات و
.  به دفاع از آن برخاستندند و به سود افغانستان ارزيابي كرد وتامين امنيت داخلي و

 امنيت برخي از  روند بومي سازي امنيت در افغانستان و واگذاريآغازهمزمان با  
در به ويژه و  حمالت انتحاري در شهرها ،ها به نيروهاي بومي افغان واليات و استان

  . پايتخت افغانستان شدت يافت 
  

 از يك سو با فشارهاي منطقه اي داخلي و خارجي براي عدم دولت افغانستان
  و از سويستروه ب ك روپذيرش خواسته هاي امريكا براي قبول معاهده استراتژي

 نظامي خود به معاهده - واشنگتن با پيوند دادن كمك هاي اقتصادي ديگر
تالش براي امضاي پيمان هاي . مي كند فشارهاي بيشتري را بر كابل وارد ،استراتژيك

سو و زمينه   از يك و ناتوا، اتحاديه اروپ، فرانسه، انگليساستراتژيك كابل با هند
سازي به منظور فراهم آوري حضور نيروهاي نظامي آمريكايي در خاك افغانستان 

 پيچيده ايسابقه اي دولت را در شرايط بي  طرزبه از سوي ديگر  2014 از سال پس
 پارلمان به تشكيل مجلس ين راستا دولت افغانستان با دور زدنادر . قرارداده است
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، تا شايد ازاين طريق بتواند براي امضاي هاقدام كرد) ي جرگه يلو( سنتي افغانستان 
   .كسب كندپيمان استراتژيك  مشروعيت سياسي و ملي 

  

امضاي پيمان " با طرح مساله مهم گه لويي جر تشكيل بادولت درصدد بود 
 تاييد از اعضاي اين جرگه، بر قبول  و گرفتن راي"استراتژيك و درازمدت با امريكا

اعالم كند نظر لويي جرگه مشورتي است، اما با تاييد  و پيمان مذكور مهر تاييد بزند
 همچون احترام به استقالل كشور، يطواين پيمان توسط لويي جرگه و قراردادن شر

ن با تامي  ورهبري عمليات در دست افغانها باشدكشور عمال  قوانين و حاكيت ملي 
  . زمينه تصويب آن را در پارلمان  كشور مهيا كند،بخشي از  خواسته هاي واشنگتن

  
 افغانستان در  و امريكا به تأمين امنيتموافقان امضاي پيمان استراتژيك افغانستان

 - فرهنگي -  اقتصادي– بخش هاي مختلف سياسي توسعه اين كشور در و بلندمدت
امضاي اين پيمان استراتژيك اما كنند،  جتماعي در پرتو استقرار امنيت اشاره ميا

زمينه هاي با فراهم آوردن  و رددابه دنبال مخالفت بيشتر همسايگان افغانستان را 
داخل و  ناامني در بي ثباتي وايجاد  عامل ،مخالفت بيشتر گروه ها و احزاب داخلي

اين پيمان به مفهوم تحت  .شود ا همسايگان ميروابط افغانستان ب افزايش تنش در
نوعي عدم به  و استنظامي  -هاي سياسي  بخش الحمايه قرار گرفتن افغانستان در

كفايت نيروهاي نظامي افغانستان را در زماني كه روند بومي سازي مورد نظر است 
يكاست دولت افغانستان كه مصمم به امضاي پيمان استراتيژيك با امر. كند گوشزد مي

براي استقالل و تماميت ارضي افغانستان و روابط با را ي يبايد پيش شرط ها
پارلمان و ( همسايگان مد نظر قرار دهد و سپس معاهده را به شوراي ملي افغانستان

  .ارائه كند) مجلس سنا
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  :ترورهاي زنجيره اي و راه صلح -

  
 هاي بسيارحكومت با اميدو  رد مي گذبيش از يك سال از تشكيل شوراي عالي صلح

رئيس رباني  استاد، اما با شهادت هپيش بردبه برنامه مصالحه با مخالفان دولت را 
تداوم قتل هاي . دشدچار شوك سنگيني   حكومت افغانستان،شوراي عالي صلح

 مصالحه با  در روش صلح طلبي وكهحكومت را بر آن داشت متعدد زنجيره اي 
 يگروه ها و احزاب افغان. به عمل آوردمخالفان دولت و حكومت تجديد نظر اساسي 

 كه شاهد صحنه هاي دلخراش ترور شخصيت هاي با نفوذ ملي، مجاهد، سياسي و
 عليهند بود.  . . نظامي  نظير ژنرال داوود، احمد ولي كرزاي برادر رئيس جمهور و

رباني رياست استاد ويژه كه ه نشان دادند بواكنش  نگاه دولت به مذاكره با طالبان
روند مذاكره با طالبان مسئول به پيش بردن  وشوراي عالي صلح را برعهده داشت 

  .بود
  

 و تشديد حمالت طالبان  پس از كشته شدن بن الدن توسط آمريكا2011در سال 
پيش از خالف برخي ر بن نيروهاي شورشي در افغانستا، حمالت بهاريتحت عنوان

 .داشتبيني ها همچنان فعال بودند و استراتژي ترور هاي زنجيره اي همچنان تداوم 
 بسياري به جاي طالبان به ،لبانا با ط طالبان و ترديد نسبت به صلحهايپس از ترور

ا طالبان در هاله اي از موضوع مذاكره بچنانچه اكنون  نددگفتگو با پاكستان انديشي
خواست  طبق يا ، آيا بايد با طالبان مذاكره شودت كهابهام قرار دارد و مشخص نيس

اعضاي  تن ديگر از 14 متحد سازمان مللدر اين سال .  مذاكره شودكرزاي با پاكستان
ر عرصه وردي دا اما اين رويكرد عمال دستكرد،طالبان را از ليست سياه خارج 
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 احزاب و مصالحه ملي با طالبان و ديگر ناراضيان به وجود نياورد و در فضاي داخليِ
  . مواجه بود شديدي مذاكره با طالبان با انتقادهايي،گروه هاي داخل

  
  :بومي سازي و آغاز خروج نيروهاي آمريكايي از كشور -

  
اقدام  به ساختن نهادهاي امنيتي منظم  جهاني  پس از سالها با كمك جامعهافغانستان

به )  ملييس و امنيتلارتش، پ( شمار نيروهاي نظامي اين كشور در حال حاضر. كرد
 به 2014 زن تا سال  هاي شمار پليس قرار استرسد و مينفر  هزار 300بيش از 

 هزار 300مللي و  هزار نيروي بين ال100وجود بيش ازالبته با  .افزايش يابد فر ن5000
امنيت هاي تروريستي و مداخالت خارجي   ديگر شبكه،نيروي داخلي هنوز طالبان
  . افغانستان را تهديد مي كنند

  
 تامين امنيت  روند بومي سازي و،خروج نيروهايي امريكاييبا آغاز  2011در سال 

 فاصله زيادي  به افغانستان اما تا بازگرداندن صلحد،واليات و شهرها آغاز شاز برخي 
كشت خشخاش و توليد در اين سال  به آمارها نشان مي دهدنگاهي . وجود دارد

 واليت 17هاي عاري از كشت خشخاش به   تعداد استانوترياك افزايش يافته 
فغاني انتظار وليت از نيروهاي خارجي به قواي ائبا روند انتقال مس .كاهش يافته است

 از منافع وند ومي رود نيروهاي امنيتي كشور از لحاظ كيفي هم سطح و هم طراز ش
از وابستگي بدين ترتيب  و كنندملي، تماميت ارضي و حاكميت ملي افغانستان دفاع 

قواي امنيتي افغان از لحاظ كمي به حدي رسيده . كاسته شودبه خارج امنيتي كشور 
 از لحاظ كيفي و عدم تجهيز اما بگيرند،عهده ريتي كشور را بوليت هاي امنئ مسكهاند 

 توان .اند وسايل و جنگ افزارهاي پيشرفته و مدرن امروزي با چالش هايي مواجه هب
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انتظار مي رود  البته .درمناسبي نداافغانستان نيز شرايط ) نيروي هوايي( هوايي
ن كابل مزار شريف، وليت امنيتي شهرهاي بزرگ كشور همچوئنيروهاي امنيتي مس

و همچنين واليت هايي همچون باميان و پنجشير را تا دربرگرفتن تمام .. هرات و
  وبايد از يك سو از وابستگي بودجه اينيز گيرند، اما دولت بواليات كشور برعهده 

 از عمانديگر  امنيتي خود به خارج بكاهد و از سوي -پشتيباني  نيروي هاي نظامي 
گرايان در نيروهاي نظامي   پليس و نفوذ افراط مقرهايچون فرار ازبروز مشكالتي هم

 .شود

  

  :2011 در سال  سياسي افغانستانروز شمار وقايع -ب 

  

 :2011ژانويه 

 رسيدن به :وزير امور خارجه پاكستان در ديدار با نماينده ويژه آمريكا گفت -
 ) ژانويه08 ( .وجه و تأمين منافع اساسي پاكستان نهفته است پايدار در تافغانستان

 و پاكستان در ديدار با كرزي حمايت نمانيده ويژه آمريكا در امور افغانستان -
  )  ژانويه10( . كرداعالمواشنگتن از طالبان را مشروط به جدايي اين گروه از القاعده 

 بر گسترش  و اس ام كريشنا وزير خارجه هندحامد كرزي رئيس جمهور افغانستان -
   )  ژانويه10. (ها ميان دو كشور تاكيد كردند همكاري

  ) ژانويه10. ( استگذاري در معادن افغانستان  خواهان سرمايههند -
شده آمريكايي در  رابر شدن شمار نظاميان زخمي ب2 از بيش از هاي پنتاگون گزارش -

 ) ژانويه10 (. در مقايسه با سال پيش از آن حكايت دارد2010 در سال افغانستان

 11( .شد افغانستانجو بايدن معاون اول رئيس جمهور آمريكا شب گذشته وارد  -
 ) ژانويه
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تاوردهاي سال گذشته نيروهاي خارجي در معاون رئيس جمهور آمريكا دس -
 ) ژانويه11 (. را شكننده و قابل برگشت توصيف كردافغانستان

 حمايت همه جانبه دولت خود را براي اجراي هر  و افغانستانساي جمهور هندرؤ -
طرح "هند موسوم به  -پاكستان  -افغانستان  -تر خط لوله گاز تركمنستان  چه سريع

 ) ژانويه14. ( اعالم كردند"تاپي

 در كابل از اجازه ورود همه تانكرهاي حامل سوخت توقيف شده تا سفارت ايران -
  )  ژانويه18( . خبر دادچهار روز آينده به افغانستان

س هيئت عالي رتبه كابل را به مقصد مسكو ترك  در رأرئيس جمهور افغانستان -
  ) ژانويه20. (كرد

 تصميم حامد كرزي مبني بر تعويق افتتاح پارلمان رهبر حزب اپوزيسيون افغانستان -
 ) ژانويه20. (را غيرقانوني خواند

 ) ژانويه20. (حامد كرزي افتتاح پارلمان را تا سوم اسفندماه به تعويق انداخت -

 22. (گذاري كنند  سرمايهكرزي از تاجران روسي دعوت كرد در افغانستانحامد  -
 )ژانويه

 براي افتتاح پارلمان افغانستان با نامزدهاي پيروز ديدار و جمهور افغانستان رئيس -
 )  ژانويه22( .گفتگو خواهد كرد

 مسكو : اعالم كردجمهور افغانستان مذاكرات خود با رئيس در جمهور روسيه  رئيس -
 ) ژانويه22. ( را در افغانستان به دقت زير نظر دارد نيروهاي آمريكايي

 دو طرف جمهور افغانستان پس از مذاكرات روز گذشته نامزدهاي پيروز با رئيس -
 ) ژانويه23. (ز چهارشنبه افتتاح شودتوافق كردند پارلمان اين كشور رو

  ) ژانويه24. ( لغو دادگاه ويژه انتخابات را پذيرفتجمهور افغانستان رئيس -
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، نامزدهاي معترض انتخابات در آستانه برگزاري نخستين نشست پارلمان افغانستان -
 ) ژانويه24. (كنند يدار ميپارلماني اين كشور با رئيس جمهور افغانستان د

سوي شود هيچ خطري از   اطمينان داده مي به ايران: گفترئيس جمهور افغانستان -
 ) ژانويه26. (افغانستان اين كشور را تهديد نخواهد كرد

قط به دست مردم اين  ف افغانستان:حامد كرزي در جلسه افتتاحيه پارلمان اعالم كرد -
كشور ساخته خواهد شد و نبايد براي آبادي و عمران اين كشور به ديگران چشم 

 )  ژانويه26( .دوخت

 حتي پس از واگذاري كامل : اعالم كرد در افغانستاننماينده ويژه ناتو -
 غربي همچنان در اين ، نيروهاي2014هاي امنيتي در افغانستان در سال  مسئوليت

  ) ژانويه26. (كشور خواهند ماند و تنها نقش و وظايف آنها تغيير خواهد كرد
 ) ژانويه26. ( آغاز به كار كردپارلمان افغانستان -

 ) ژانويه29. (كنند قانوني و سياف براي تكيه بر كرسي رياست پارلمان رقابت مي -

 -هاي امنيتى   از شناسايي تعدادي از شركتسخنگوي وزارت كشور افغانستان -
  ) ژانويه30. (پايه دولتي اين كشور تعلق دارند كه به مقامات بلندخبر داد خصوصي 

 ) ژانويه31. ( را به گروگان گرفت رهبر قومي افغانستان21طالبان  -

  

  :2011فوريه 

 سفر هيئتي از حزب اسالمي حكمتيار به كابل را به سخنگوي شوراي عالي صلح -
 ) فوريه01. (دطور ضمني تاييد كر

  ) فوريه12. ( تن را احضار كرد82 دادگاه ويژه انتخابات پارلماني افغانستان -
ور  در نشست امروز خود توافق كردند كميسيوني به منظاعضاي پارلمان افغانستان -

  ) فوريه14. (تعيين راه حلي براي انتخاب رئيس پارلمان تشكيل دهند
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 از مذاكره سران طالبان با اين شورا در آينده  افغانستانمعاون شوراي عالي صلح -
 )  فوريه17( .سخن گفت

 70از  كشته و بيش 38 بهآباد  تلفات حمله روز گذشته به يك بانك در شهر جالل -
  ) فوريه20. (رسيدزخمي 

  زن17  شامل-  عضو انتصابي مجلس سناي اين كشور34 جمهور افغانستان رئيس -
  ) فوريه20. ( معرفي كردرا -
ها و روستاهاي   جنگ در واليت:  گفتسخنگوي رئيس جمهور افغانستان -

 )  فوريه22( . نياورده استافغانستان ثبات و امنيت

 از پيوستن يك گروه ده نفري شبه نظامي طالبان به  ملي افغانستانرياست امنيت -
 ) فوريه23. (دولت افغانستان خبر داد

 وضعيت كنوني  متحد در امور افغانستانمعاون فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل -
 ) فوريه24( .اين كشور را بدترين شرايط ممكن توصيف كرد

 ) فوريه28. ( انتخاب شدعنوان رئيس پارلمان افغانستانبه عبدالرئوف ابراهيمي  -

  

 :2011مارس 

شود و پس از  ي احداث مي به زود و افغانستانمنطقه ويژه اقتصادي در مرز ايران -
 ) مارس07. (كند يابي آغاز به كار مي  مكان

 كشته  نفر در افغانستان777 هزار و 2 ،2010 در سال : متحد اعالم كردسازمان ملل -
 ) مارس08. (ند كه بيشتر اين تلفات به دليل حمالت انتحاري بوده استه اشد

 كه به تركمنستان سفر كرده، با برخي از مقامات تبه دولت افغانستانهيئت عالي ر -
 كشور بحث و تبادل نظر 2 راه آهن بين  اين كشور ديدار و درباره طرح احداث خط

 ) مارس09. (كرد



-�9:	�D&)  .�� �/���� ■ �1� 

______________________ 

 

 در تحقق  افغانستان از فعاليت شوراي عالي صلح ايران:مصطفي محمدنجار گفت -
 ) مارس10( .كند صلح فراگير حمايت مي

 كشته 80 از ابتداي سال ميالدي تاكنون از مرز تلفات نظاميان خارجي در افغانستان -
 ) مارس12. (گذشت

 و است خوب  و افغانستان وضعيت تجارت ايران:استاندار خراسان رضوي گفت -
 ) مارس12( .روابط تجاري بين دو كشور روز به روز در حال افزايش است

 از پايان مذاكرات اين كشور با هيئت آمريكايي به منظور تنظيم دولت افغانستان -
   ) مارس15. ( كشور خبر داد2سند همكاري استراتژيك 

 و ي امنيتي بين دولت افغانستانها پس از شش ماه كشمكش بر سر انحالل شركت -
 شركت 45، سرانجام دولت افغانستان موافقت كرد كشورهاي غربي به ويژه آمريكا

  ) مارس15. (امنيتي براي يك سال ديگر فعاليت كنند
ها و مناسبات  يش سطح همكاري بر ضرورت افزا و افغانستانرؤساي جمهور ايران -

 ) مارس26. (اي تأكيد كردند دوجانبه و منطقه

 و نظاميان آلماني  امروز با هدف ديدار با رئيس جمهور افغانستانوزير دفاع آلمان -
  ) مارس26. (مستقر در افغانستان وارد اين كشور شد

 26. (شد در رأس هيئتي وارد تهران كرزي به منظور شركت در جشن نوروز  -
 )مارس

  

 :2011آوريل 

  آمريكايي در افغانستان  از احتمال بركناري فرمانده نيروهايمقامات دفاعي آمريكا -
  ) آوريل03. (در تابستان امسال خبر دادند
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 حضور در نشست امروز پارلمان  ازپس از خودداري دادستان كل افغانستان -
  ) آوريل04( .افغانستان، اعضاي پارلمان رأي به استيضاح وي دادند

 ارتش امريكا قصد دارد در فصل بهار، تجهيزات جاسوسي اين كشور در افغانستان -
 ) آوريل04. ( ميليارد دالر افزايش دهد1را به ميزان 

 با محكوم كردن ادامه كشتار غيرنظاميان در شمال  افغانستان دفتر رئيس جمهور -
افغانستان توسط نيروهاي خارجي خاطر نشان كرد كشتار غير نظاميان كمكي به ايجاد 

   ) آوريل10. (كند  نميامنيت
 واشنگتن به – متن پيمان استراتژيك كابلرائه ااعالم با رئيس جمهور افغانستان -

 . اطمينان داد منافع مردم افغانستان در اين پيمان لحاظ خواهد شد،دولت افغانستان
 )  آوريل11(

، وزارت دارايي بار ديگر  توسط پارلمان افغانستان1390پس از رد بودجه سال  -
 ) آوريل11( .كند اليحه بودجه را به منظور تصويب به پارلمان اين كشور ارائه مي

المللي در  المللي صليب سرخ، عمليات نيروهاي نظامي بين  بين طبق گزارش كميته -
به همراه عمليات مخالفان مسلح به تلفات و ،  كه به اشتباه انجام شدهافغانستان

  ) آوريل12. (افزايش آالم مردمي در اين كشور منجر شده است
 تبعه ايراني و پنج افغان توسط شبه نظاميان 12ه شدن يك مقام دولتي افغان از ربود -

 )  آوريل18( .طالبان از واليت فراه خبر داد

 در مقر وزارت دفاع افغانستان،  و افغانستانهمزمان با نشست وزراي دفاع فرانسه -
 18. (ذاشت كشته و شش زخمي بر جاي گ2حمله انتحاري در ورودي اين وزارت 

  )آوريل
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 را موضوع هاي نظامي دائمي آمريكا  موضوع پايگاهرئيس جمهور افغانستان -
 اين تواند در حساسي دانست و تأكيد كرد افغانستان بدون مالحظه همسايگان نمي

  ) آوريل18. ( تصميم بگيردمورد
 21. (ها تشكر كرد  براي آزادي گروگانت افغانستان از تالش مقاماسفير ايران -

  )آوريل
 23. ( خواستار تسريع در عمليات اجرايي خط لوله تاپي شدوزير خارجه افغانستان -

  )آوريل
 ان در افغانست پايگاه نظامي دائمي آمريكا3پاكستان از كرزي خواست مانع تأسيس  -

  ) آوريل24( .شود
، بسياري از پروژهاي يك دهه پس از عزم جامعه جهاني براي بازسازي افغانستان -

 ) آوريل24( .اند  به حال خود رها شدهزيربنايي اين كشور به دليل فقدان امنيت

 استفاده از يك تونل حفاري شده سخنگوي والي قندهار از فرار تعدادي زنداني با -
  ) آوريل25( .خبر داد

 رايان كراكر و جان آلن به عنوان سفير و فرمانده نظاميان آمريكاي در افغانستان -
 )  آوريل30( .منصوب شدند

  

 :2011مــه 

ي موافق تصويب  را109 اين كشور را با 90 سرانجام بودجه سالپارلمان افغانستان -
  ) مه02. (كرد

 : سال جاري را سال خونيني توصيف كرد و اعالم كردوزارت دفاع افغانستان -
 ) مه02. (گذاري خواهد بود تمركز دشمنان به انفجار، انتحار، و بمب
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كشتن  در وزير امور خارجه استراليا ضمن قدرداني از ماموريت محرمانه آمريكا -
 قتل رهبر القاعده نقشي در تسريع خروج نظاميان استراليا از :رهبر القاعده اعالم كرد

  ) مه03( . نداردافغانستان
 درصد نيروهاي 90 از حضور بيش از  ملي افغانستانسخنگوي رياست امنيت -

  ) مه08. (خبر دادالقاعده و طالبان در خاك پاكستان 
 ) مه09. ( اوضاع نا آرام اين كشوررا غيرقابل تحمل خواندرئيس پارلمان افغانستان -

 هزار نفر 500 ميليون و 26  را آخرين آمار جمعيت اين كشوراداره آمار افغانستان -
 ) مه10. (اعالم كرد

 اگر مخالفان مسلح دولت به : تاكيد كردمعاون دوم رئيس جمهور افغانستان -
 ) مه11. (الدن دچار خواهند شد سرنوشت بن

 ميليون دالري به كابل آمد و با قول مساعد 500 با وعده كمك نخست وزير هند -
 ) مه14. ( دهلي بازگشت–كرزاي مبني بر همكاري استراتژيك دراز مدت كابل 

 ميليارد دالر 120 ساليانه  جنگ افغانستان: تأكيد كرد كنگره آمريكانماينده دموكرات -
  ) مه15. (براي آمريكا هزينه دارد

 واشنگتن – متن پيمان استراتژيك كابل خواهان آگاهي از اعضاي پارلمان افغانستان -
  ) مه16. (شدند

هاي دارايي،   ميليون دالري اين بانك به وزارت147مك هيئت بانك جهاني از ك -
  ) مه16. ( خبر دادانرژي و مخابرات افغانستان

 تا پايان 2001 اوضاع امنيتي اين كشور از سال : تأكيد كردوزير دفاع افغانستان -
 ) مه22. (تر شده است  به تدريج وخيم2010

 25. ( ماه اخير خبر داد2 تروريست طي 1618 از دستگيري نستانوزير كشور افغا -
 )مه
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 ) مه25. ( خبر داد از سقوط يك فروند جنگنده فرانسوي در افغانستانارتش فرانسه -

 به نيروي هوايي 17ميگ"گرد نظامي  فروند بال21 قرارداد تحويل  و آمريكاروسيه -
هزينه خريد اين .  ميليون دالر را امضا كردند360  به ارزش بيش از افغانستان

 ) مه28( .بالگردها از بودجه دولت آمريكا تامين خواهد شد

  و عبداهللا عبداهللاقسيم فهيم،نام او، كه   با بيان اين رئيس سابق پارلمان افغانستان -
عطامحمد نور در فهرست كشتارهاي هدفمند طالبان قرار دارند تصريح كرد نام ژنرال 

  ) مه31. (داوود شهيد شده نيز در اين فهرست قرار داشت
منظور ديدار با ه وزير كانادا روز گذشته در چارچوب سفري غيرمنتظره ب نخست -

 ) مه31. ( شدنظاميان كشورش در قندهار وارد افغانستان

  

  :2011ژوئن 

 با اشاره به حادثه تروريستي تخار و ترور معاون اول رئيس جمهور افغانستان -
 به طالبان اجازه نخواهيم داد به اهداف شوم خود دست : اعالم كردفرماندهان جهادي

 ) زوئن01. (يابند

 افغانستان و  در نخستين نشست كميسيون مشترك صلحسران پاكستان و افغانستان -
. هاي دو جانبه براي ايجاد صلح و ثبات در افغانستان تأكيد كردند پاكستان بر همكاري

  ) ژوئن11(
 اين شركت در آينده نزديك راه آهن حيرتان :شركت راه آهن ازبكستان اعالم كرد -
 ) ژوئن11. (ي قرار خواهد دادبردار  مزار شريف را مورد بهره-

 در شرايط كنوني نيازمند حمايت :گفت نايب رئيس مجلس نمايندگان افغانستان -
  ) ژوئن18. ( از دولت و ملت افغانستان هستيمتر و بيشتر ايران جدي

 ) ژوئن18. ( با طالبان را تاييد كرد مذاكره آمريكارئيس جمهور افغانستان -
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 و  وضعيت توليد مواد مخدر بعد از حضور ناتو: گفتيه ايرانئمعاون اول قوه قضا -
  ) ژوئن19. ( برابر شده است40 امريكا در افغانستان

 هزار نظامي 10 از احتمال خروج يكي از مقامات عاليرتبه وزارت دفاع آمريكا -
  ) ژوئن22. ( در سال جاري ميالدي خبر دادآمريكايي از افغانستان

 عضو دادگاه عالي و 2 خواهان استيضاح رئيس و اعضاي پارلمان افغانستان -
  ) ژوئن22. (دادستان كل اين كشور شدند

 جنوب افغاستان هدف حمله موشكي طالبان قرار پايگاه نظاميان آمريكايي در -
 ) ژوئن22. (گرفت

 هزار تن به عنوان نمايندگان 2 جرگه از شركت يرئيس كميسيون برگزاري لوي -
.  خبر داد در نشست سنتي به منظور بررسي پيمان استراتژيك با آمريكامردم افغانستان

 ) ژوئن22(

 از تكرار حمالت موشكي پاكستان به مرزهاي شرقي اين ع افغانستانوزارت دفا -
 ) ژوئن26. (دكشور خبر دا

 شبه نظامي طالبان در شرق افغانستان 38 از كشته شدن وزارت كشور افغانستان -
 ) ژوئن29. (خبر داد

  

  :2011ژوئيه 

 توسط افراد  تبعه كشور تركيه3 از ربوده شدن مقامات محلي در شمال افغانستان -
 ) ژوئيه03. (مسلح ناشناس خبر دادند

 06( . خبر داد2012 سرباز ديگر تا پايان سال 500 از خروج وزير انگليس نخست -
  )ژوئيه
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 08( . را از اين كشور خارج كرد هزار نظامي مستقر خود در افغانستان3 كليهكانادا  -
  ) ژوئيه

 ) ژوئيه08. (شود  اين ماه آغاز مي آمريكايي از افغانستان نشيني نظاميان  عقب -

 براي سال مالي  ميليارد دالري پنتاگون649 بودجه نظامي مجلس نمايندگان آمريكا -
 و  ميليارد دالر از اين رقم مربوط به دو جنگ عراق119 .درك تصويب را 2012

 ) ژوئيه09. ( استافغانستان

 ) ژوئيه12. (عهده گرفت  را بهطالبان مسئوليت ترور برادر رئيس جمهور افغانستان -

 13. (كند سپاري برادرش شركت مي  در مراسم خاكرئيس جمهور افغانستان -
 )ژوئيه

  ) ژوئيه15. ( خارج كرد اولين گروه از نظاميان خود را از خاك افغانستانآمريكا -
 داوطلب پليس به منظور فراگيري آموزش به 500 از اعزام وزارت كشور افغانستان -

 ) ژوئيه16. ( خبر دادكشور تركيه

 رسماً از سمت خود در افغانستان فرمانده آمريكايي نيروهاي خارجي در افغانستان -
  ) ژوئيه17. (كند گيري مي كناره

 ادعاي بازرسان آمريكايي در مورد جلوگيري از مقامات بانك مركزي افغانستان -
  ) ژوئيه23. (اساس خواند ر اين بانك را بيفعاليت مشاوران خارجي د

  و آمريكا ايران مخالف توافقنامه استراتژيك افغانستان: تاكيد كردوزير كشور ايران -
 ) ژوئيه23. (داند  آن را تهديدي عليه منافع خود و كشورهاي منطقه مياست و

نشيني نيروهاي خارجي از   براي عقب: تأكيد كرد در افغانستانسفير جديد آمريكا -
  ) ژوئيه25. (اي نداريم افغانستان هيچ عجله

 را منوط به پذيرش  امضاي پيمان استراتژيك با آمريكارئيس جمهور افغانستان -
 )  ژوئيه27( .تن دانستشرايط اين كشور از سوي واشنگ
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  :2011اوت 

 ميليارد دالر براي هفت منطقه اي كه مسئوليت 7/3يك مقام افغان از اختصاص  -
 ميليارد دالر ديگر براي آموزش و 20 آنها واگذار شده و اختصاص تأمين امنيت

 ) اوت01. ( سال خبر داد3تجهيز نيروهاي افغان در مدت 

 جهت برگزاري  و افغانستاننمايندگاني از كشورهاي آمريكاآباد ميزبان  اسالم -
 ) اوت01. ( جانبه خواهد بود3نشست 

نظامي فعال در    هاي شبه المللي بحران از تالش گروه جديدترين گزارش گروه بين -
راف كابل ويژه اطه اين كشور براي بسط نفوذ و حضورشان در مناطق مختلف كشور ب

  ) اوت06. (حكايت دارد
 كانديداي معترض 62حامد كرزي به كميسيون انتخابات اين كشور دستور داد  -

 ) اوت10( .انتخابات پارلماني با نمايندگان فعلي جايگزين شوند

 از آمادگي ارتش ملي اين كشور به منظور آغاز سخنگوي وزارت دفاع افغانستان -
هاي امنيتي از نظاميان خارجي به نيروهاي افغان  ند واگذاري مسئوليتدومين دور رو

 ) اوت11. (خبر داد

 ) اوت13. ( از پارلمان اين كشور اعالم حمايت كرداپوزيسيون دولت افغانستان -

 روند انتقال مسئوليت زندان بگرام از سخنگوي وزارت دادگستري افغانستان -
  ) اوت14( .ناپذير خواند ها را برگشت ن نظاميان آمريكايي به افغا

 تن از اعضاي پارلمان را سلب صالحيت 9 كميسيون مستقل انتخابات افغانستان -
  ) اوت21. (كرد

 از سقوط يك فروند هواپيماي بدون سرنشين سخنگوي پليس در شمال افغانستان -
 ) اوت23. (ي خبر دادآمريكاي

 ) اوت28. ( ديدار كرد با پادشاه عربستانرئيس جمهور افغانستان -
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 ) اوت28. ( را به وزارت خارجه احضار كردآباد نماينده افغانستان اسالم -

 29. (نطقه مرزي انگورادا شليك شد به خاك پاكستان در م موشك از افغانستان17 -
 )اوت

  

  :2011سپتامبر 

 با نام كوه آهنين و سخنگوي آيساف از طرح كمك اين نيروها به ارتش افغانستان -
 ) سپتامبر06. ( ميليارد دالر خبر داد27به ارزش 

  ) سپتامبر09. (از مي شود به زودي آغترين معدن آهن افغانستان استخراج از بزرگ -
 )  سپتامبر10( .قسيم فهيم وجود يك رهبر ملي در اين كشور را ضروري دانست -

 نيروهاي : سپتامبر اعالم كرد11 در كابل در مراسم سالگرد حمالت سفير آمريكا -
 12. (قي بمانند باآمريكايي بايد براي مدت زماني طوالني همچنان در افغانستان

  )سپتامبر
هايي از شهر كابل،  در واكنش به حمالت اخير شبه نظاميان مخالف دولت به بخش -

 14. ( خواستار احضار مقامات ارشد امنيتي اين كشور شدنداعضاي پارلمان افغانستان
  )سپتامبر

ير تروريستي در كابل را واكنشي  حمالت اخمعاون سابق وزارت كشور افغانستان -
 14. ( دانست و تأسيس دفتر طالبان در قطربه پيمان استراتژيك افغانستان و آمريكا

  )سپتامبر
 در  تانكر حمل سوخت ناتو36 از سوختن  افغانستانسخنگوي پليس در غرب -

   ) سپتامبر19. (وز در واليت فراه خبر داد ر3مدت 

اي خونين و سرآغاز تحولي   حادثهشهادت استاد رباني رئيس شوراي عالي صلح -
  ) سپتامبر21. (اعالم شد براي بازنگري در روند صلح در افغانستان
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وي كشورهاي برادر احمدشاه مسعود شهادت رباني را يك بازي اطالعاتي از س -
 نام صلحه  رباني در دام روند برنامه اي ب: دانست و گفتدخيل در مسئله افغانستان

  ) سپتامبر21( .قرار گرفت كه از سوي كرزي طرح ريزي شده بود
ن رباني الدي  تحقيق پيرامون شهادت برهانمسئول تيمي را رئيس جمهور افغانستان -

  ) سپتامبر25. (رئيس جمهور سابق اين كشور كرد
  ) سپتامبر26. ( بازداشت شد افغانستانطراح ترور رئيس شوراي عالي صلح -
المللي  هاي بانك جهاني، صندوق بين  از آغاز مجدد كمكوزير دارايي افغانستان -

 ) سپتامبر26. (جهان به افغانستان خبر دادپول و كشورهاي مختلف 

 2هاي اخير و   از رشد چشمگير اقتصادي اين كشور در سالوزير اقتصاد افغانستان -
 ) سپتامبر28. (برابر شدن درآمد سرانه مردم در پنج سال گذشته خبر داد

 اين كشور را بازنگري د صلح خط مشي رونرهبران جهادي و سياسي افغانستان -
كرده و عالوه بر اين كه طالبان را ابزار خواندند، بر روابط استراتژيك با كشورهاي 

 ) سپتامبر29. ( تأكيد كردندغربي و هند

  

  :2011اكتبــر 

 از  هزار نظامي آمريكايي33 بر عزم خود براي خروج جمهور آمريكا رئيس -
 )  اكتبر01( . تا سال آينده تأكيد كردافغانستان

 از پيشنهاد دولت اين كشور براي اعطاي اين جايزه رئيس جمهور افغانستان -
  ) اكتبر01. (المللي به برهان الدين رباني خبر داد بين

جام تحقيقات در مورد ترور برهان الدين  تصميم گرفت براي اندولت افغانستان -
 ) اكتبر03. ( متحد كمك بگيردرباني از سازمان ملل
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 در بازسازي افغانستان، پاكستان را  با قدرداني از نقش هندرئيس جمهور افغانستان -
 با كشورها به جاي اكرات صلحو از تداوم روند مذ برادر دوقلوي افغانستان خواند

  ) اكتبر05. (ها خبر داد گروه
 06( . و امضاي پيمان استراتژيك با اين كشور به هندسفر رئيس جمهور افغانستان -

  )اكتبر
 )اكتبر 06. ( بازگشتائتالف حمايت از قانون به جلسات پارلمان افغانستان -

 كنفرانس استانبول در دوم نوامبر سال جاري را سخنگوي وزارت خارجه افغانستان -
 ) اكتبر09. ( افغانستان خواند عطفي در تأمين امنيت نقطه

هاي فراوان و اشغال    به دليل جنگ: گفتدبير كل حزب رفاه ملي افغانستان -
 فاصله طبقاتي در اين كشور بسيار زياد شده به طوري كه نرخ  آمريكاتوسطستان افغان

  )  اكتبر16( . هزار دالر در ماه است20 تا 100اجاره خانه در كابل از 
 در ديدار با رئيس جمهور اين كشور از آمادگي فرماندهان ارشد ارتش افغانستان -

  ) اكتبر16. ( از تماميت ارضي كشورشان خبر دادندخود براي دفاع
 كده آلماني نشان مي دهد بيش از نيمي از مردم افغانستاندانشهاي يك  بررسي -

  ) اكتبر19( .دانند نيروهاي غربي مستقر در كشورشان را اشغالگر مي
 ) اكتبر19. (كنند  را ترك مياولين گروه از نظاميان فرانسوي امروز خاك افغانستان -

 ) اكتبر23. ( از يك حمله انتحاري جان سالم به در بردوزير كشور افغانستان -

 در تالش است همگام با نيروهاي زميني، نيروي هوايي اين كشور دولت افغانستان -
 ) اكتبر24. (دكنجهز م به امكانات مدرن ،را آموزش داده

 خبر  از توافق در مورد برخي از مفاد پيمان استراتژيك با آمريكادولت افغانستان -
  ) اكتبر25. (داد
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هاي   توافقنامه نظامى با آيساف را به دليل آن كه بازرسيپارلمان افغانستان -
 ) اكتبر25. (شد، با اكثريت آرا رد كرد انسته ميهاي شبانه مجاز د خودسرانه و عمليات

 در كابل مبني بر اين  اظهارات سفير سابق آمريكاسخنگوي وزارت دفاع افغانستان -
 26. ( رد كرد راهاي نظامي خود ندارد  توان تأمين هزينه2014كه افغانستان پس از  

  )اكتبر
هاي   از اعالم جزئيات دور دوم روند واگذاري مسئوليتتانيك مقام دولتي افغانس -

  ) اكتبر26. ( واليت اين كشور خبر داد17امنيتي 
. المللي  همسايه شمالي براي بازنگري در مرزهاي بين3 از درخواست افغانستان -
 ) اكتبر29(

سوي مناطق مرزي   ني بر حمله نظاميان پاكستان به مبپاكستان اتهامات آمريكا -
 ) اكتبر29. ( و شليك موشك را رد كردافغانستان

  

  :2011نوامبر 

  براي استخراج معادن افغانستانه از اعزام تيم متخصصان تركيرئيس جمهور تركيه -
 ) نوامبر02( .در آينده اي نزديك خبر داد

 ) نوامبر06( .خبر دادوزير امور خارجه پاكستان از توافق اين كشور با حامد كرزي  -

 ميليون دالري كشورش براي انتقال 500 از سرمايه گذاري نخست وزير روسيه -
  ) نوامبر08( . و پاكستان خبر داد به افغانستانبرق از آسياي مركزي

 از معرفي و سپس مزايده پنج معدن اين كشور از وزارت معادن و صنايع افغانستان -
  ) نوامبر13. (جمله معادن طال و ليتيوم خبر داد

 .گذاري كرده است  سرمايههاي زيربنايي افغانستان  ميليون دالر در پروژه600 ايران -
  ) نوامبر13(
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 از يك نهاد تحقيقاتي با انتشار گزارشي در مورد حمايت مردم افغانستان -
 16. (ترين حد خود رسيده است  اين حمايت به پائين:نظاميان طالبان اعالم كرد شبه

  )نوامبر
 ها پس از چهار روز نشست با ايجاد پايگاه دائمي آمريكا  جرگه سنتي افغانيلوي -

 اما استفاده موقت از تأسيسات نظامي افغانستان را توسط ، مخالفت كرددر افغانستان
  ) نوامبر19. (اين كشور بالمانع دانست

، 2014با تأكيد بر لزوم خروج نظاميان خارجي پس از   در افغانستانسفير روسيه -
 24. (بي ثمر دانسترا  افغانستان ز مدت اين نيروها به منظور تأمين امنيتحضور درا

 )نوامبر

 متحد جان كوبيس را به عنوان نماينده ويژه اين سازمان در دبير كل سازمان ملل -
  ) نوامبر24. ( انتخاب كردامور افغانستان

، سخنگوي وزارت دفاع  افغانستانم روند واگذاري تأمين امنيتدر آستانه دور دو -
  ) نوامبر24. (نويس طرح امنيتي دفاعي اين كشور خبر داد اين كشور از تدوين پيش

اي   به يك پست مرزي در مناطق قبيله بالگرد ناتو2پس از حمله شب گذشته  -
 26. ( را مسدود كردندت اين كشور راه تداركاتي ناتو به افغانستانپاكستان، مقاما

  )نوامبر
 : در كابل تأكيد كردوزير امور خارجه دانمارك در ديدار با مقامات افغانستان -

 ) نوامبر27. ( ميالدي افغانستان را ترك نخواهد كرد2014كشورش پس از سال 

در  2014 از ادامه حضور نيروهاي نظامي اين كشور پس از سال  آلمانوزير دفاع -
  ) نوامبر27. ( خبر دادافغانستان

 به نامزد معرفي شده از سوي حامد كرزي براي احراز مجلس نمايندگان افغانستان -
 ) نوامبر27. (ي مثبت دادأراو رياست بانك مركزي به رغم تابعيت دوگانه 
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 :2011دسامبر 

كشور كانادا روز پنجشنبه طي مراسمي پرچم خود را در قندهار پايين آورد تا پايان  -
  )   دسامبر02( . اعالم كندقطعي و كامل حضور نظامي خود را در جنوب افغانستان

  ) دسامبر06. ( پايان يافتهر بن آلمان درشكنفرانس بين المللي افغانستان -

 انفجارهاي بي سابقه اخير در مركز تجمع شيعيان : گفتيس جمهور افغانستانئر -
ريشه در كشور پاكستان دارد و كابل به طور جدي در اين زمينه با اسالم آباد برخورد 

 ) دسامبر07. (خواهد كرد

بيانيه مطبوعاتي بمب يك  روز چهارشنبه با انتشار  سازمان مللشوراي امنيت -
 08. (و خواهان محاكمه مسببين آن شدكرد گذاري در افعانستان را به شدت محكوم 

  )دسامبر

 

  :منابع خبرها

 

  خبرگزاري فارس -
  خبرگزاري ايرنا -
  خبرگزاري ايسنا -
  خبرگزاري ايلنا -
  )آوا پرس( افغانخبرگزاري صداي  -
   روزنامه هاي هشت صبح ، ماندگار، افغانستان -
 



 

 
  

  

  

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

    

 امنيتي  و اقتصادي سياسي، بررسي تحليلي رويدادهاي

  2011پاكستان در سال 

 

 امير سوري

  

 :مقدمه

  
 موضوع اين 2011 تحليل اهم رويدادهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي پاكستان در سال

نقطه عطف روابط خارجي پاكستان ايجاد تنش شديد بين روابط سياسي، . مقاله است
در حوزه داخلي تنش بين .  و پاكستان بوده استامنيتي، اقتصادي و نظامي آمريكا
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ارتش و دولت و تداوم بي ثباتي اقتصادي از مهمترين مولفهاي شرايط سياسي و 
  . بوده است2011كستان در سال اقتصادي پا

  

 :تحليل و دورنماي وقايع سياسي :الف

 

 و مساله افراط  افغانستانبابيش از پيش درگير از نظر سياسي  در سال گذشته پاكستان
هاي موجود  اهميت سياسي اين كشور در حوزه سياست خارجي و بحران. گرايي بود

اهميت .  تحت الشعاع قرار دادكامال مسايل داخلي را  بود كهيدر افغانستان به حد
به دليل بازي اين مساله به اين دليل است كه بسياري از تحليل گران سياسي پاكستان 

 پاكستان را متهم مي كند غرب. دانند هاي امنيتي افغانستان مي ول بحرانئ مسدو گانه
 براي نيروهاي طالبان يمن مطمئنأ همچنان مكاهاي آمري  كمكبا وجود دريافتكه 

 .است

 

 باعث شده همسايگان اين كشور نيز از اين رهگذر  موج ناامني در افغانستانشگستر
شود مظنون اصلي  پاكستان اخيرا با گزارشاتي كه به تناوب منتشر مي.  نصيب نمانند  بي

 پاكستان را متهم به بازي دو جانبه غرب. شده استوضعيت نابسامان افغانستان اعالم 
 وكند   را دريافت ميهاي يك ميليارد دالري آمريكا كمكهر ساله كرده كه از يك سو 

 .از سوي ديگر مشغول كمك و تجهيز طالبان و جريان افراط در افغانستان است

 

. نظر داشتمد د مسايل ديگر را نيز براي بررسي واقعيت در مورد پاكستان باي
 بر روابط اين كشور با آمريكا   است كه تاثير جدي پاكستان داراي اهداف راهبردي

 با  هاي جدي  كه تفاوتياهداف راهبرد.  داشته است2011  سالمخصوصا در
 كشته شدن و شده  مشكالت اساسيموجب  دارد و به همين دليل هاي غرب سياست
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 به صورت كرده ساخته و پاكستان را مصمم   موارد را پررنگن اي2011الدن در بن 
 . باشدهاتري در پي تحقق آن جدي

 

اسالم آباد بر اين باور است كه روابطش با آمريكا بر پايه احترام بنا نشده و اين دولت 
اسالم آباد نسبت به . انگارد  مختلف استقالل اين كشور را ناديده ميءبه انحا

 اين مساله با . كشورش ناراضي استكهاي سازمان اطالعاتي آمريكا در خا عاليتف
 به اوج خود  سرباز اين كشور توسط هواپيماهاي بدون سرنشين ناتو24كشته شدن 

 خواهان ISIاين موارد در شرايطي است كه سازمان اطالعاتي ارتش پاكستان . رسيد
 استبين پاكستان و آمريكا و منطقي شدن اين مساله ثبت قرارداد همكاري اطالعاتي 

با اين كشور  كهاي اطالعاتي به همكاري مشتر  در فعاليتدباي  CIAو معتقد است 
 .بپردازد

 

ين ا و بوده  با هندكهاي استراتژي هاي هميشگي اسالم آباد رقابت يكي از دغدغه
هاي  استفاده از گروه.  به مكاني براي اين مهم تبديل شودمساله باعث شده افغانستان

.  بوده استپاكستانهاي  ترين اهرم يكي از مهمهمواره شورشي براي نفوذ 
 ترس پاكستان از عقب ماندن از ،نوامبرماه ين هند و افغانستان در بهاي اخير  همكاري

  ان ترديدهاي جديپيش از اين نيز پاكست. ه استكردبيشتر را رقابت با دهلي نو 
 . هاي آمريكا به دليل روابط حسنه اين كشور با هند داشته است نسبت به حمايت

 

به سفري براي توسعه روابط  ين شرايط زرداري نخست وزير پاكستان در ماه مي ادر 
فروند جت جنگنده به پاكستان  50چين  ين دو كشورببراساس توافقنامه . داشت چين

هاي پاكستان در   چين تالش و از خودگذشتگي:استدر بيانيه مشترك آمده . فروخت
كند و پاكستان نيز دوستي با چين را اساس سياست   را ستايش مينبرد با تروريسم
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به چين درباره تقويت خود  روزه 4ي در سفر زردار. ندك خارجي خود محسوب مي
هاي آن كشور به گفتگو پرداخت و اين كشور  قامپيوندهاي اقتصادي و استراتژيك با م

چنين تالشي براي نزديكي به پكن در اين . را بهترين و قابل اعتماد ترين دوست ناميد
وضعيت نشات گرفته از ترس براي از دست دادن اهداف و جايگاه راهبردي خود در 

 . منطقه است

 

ت خارجي و داخلي  سياس دستگاه.  است پاكستان درگير مشكالت ساختاري جدي
دست و پنجه نرم    و ارتش نيز با مشكالت جدياست تحت تاثير ارتش اين كشور

 و مسئولين  كشور به شدت تحت تاثير افراط گرايي قرار دارد،از سوي ديگر. كند مي
هاي  اسالم آباد نيازمند حمايت .خود تالش كنند حفظ موقعيت راي بكشور درصددند

حسين . فاصله بسيار وجود دارد  مهمي ا چنين مسالهتر است در حالي كه ب جدي
 پول  نسبت به افغانستانآمريكا": گفتحقاني سفير پيشين پاكستان در واشنگتن 

.  صرف كرد و نسبت به پاكستان پول بيشتري صرف افغانستان كردبيشتري در عراق
  با ؟ كشور بتواند در برابر غول افراط گرايي بياستد منطقي استآيا اين انتظار كه اين

 براي غربو هاي خود ندارد  اين شرايط اسالم آباد تواني براي مقابله و تفهيم دغدغه
  ".به شريكي نامطمئن و البته مزاحم و پرحرف تبديل شده است

  
 :تحليل و دورنماي وقايع اقتصادي: ب

 

 براي جهاني هاي شاخص از بايد گام اولين در پاكستان اقتصادي اوضاع بررسي در
 مورد در تحقيقي Asia Euro تحقيقاتي گروه اخيرا .شود استفاده كشورها مقايسه

 را كشورها و داده انجام اروپا و آسيا قاره در واقع كشورهاي سياسي و اقتصادي ثبات
 پاكستان، كشورهاي پژوهش اين طبق .تاس هكرد بندي طبقه ثبات ميزان نظر از
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 جنوبي كره مجارستان، كشورهاي و جهان كشورهاي ترين ثبات بي ونزوئال و نيجريه
  .ندا هشد شناخته كشورها ترين ثبات با لهستان و
 

 مقايسه براي شاخصي پژوهش اين انجام در Watch Market سايت گزارش به
 اجتماعي - امنيتي - سياسي هاي حوزه در تاثيرگذار فاكتور 20 و هشد معرفي كشورها

 مقايسه براي حاصل تركيبي شاخصاز  .است هگرفت قرار بررسي مورد اقتصادي -
 تا صفر بين عددي مختلف كشورهاي به و هشد استفاده آسيا و اروپا كشورهاي ثبات
 .است هگرفت تعلق صد

 

 جهان اقتصاد ترين ثبات بي 64 رتبه كسب با پاكستان پژوهشي فعاليت اين طبق
 اوضاع نابساماني و ثباتي بي از پاكستان كشور به مربوط مباحث در .است هشد معرفي

Euro  تحقيقاتي گروه گزارش به .است آمده ميان به سخن آن اقتصادي

Asia آسيايي كشور اين دولتي و خصوصي شركتهاي سهام و بورس بازار وضعيت 
   .است نابسامان بسيار

 

 هاي دستگاه بر عالوه را پاكستان اقتصادي ضعف مسئوليت گران تحليل از اريبسي
 بي كه باورند اين بر زيرا گذارند مي كشور اين سياسي نظام دوش بر اقتصادي

 آرامش با نتوانند المللي بين گذاران سرمايه هشد سبب منطقه اين سياسي هاي ثباتي
 بالقوه هاي پتانسيل از اقتصاد برداري هرهب براي را زمينه و شوند وادي اين وارد خاطر

  .آورند فراهم كشور در
 

 در اقيانوسيه و آسيا كشورهاي سهام و بورس بازار گر تحليل زايوان گري
 شمار با خود هاي داده تكميل براي ما" :گفت مورد اين در هم ماه در  HSBC بانك

 از داد نشان ما هاي پژوهش .كرديم مصاحبه جهان در بزرگ گذارن سرمايه از زيادي
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 براي يك هيچ دهند مي تشكيل را گذاران سرمايه نصف از بيش كه افراد اين بين
 در .دنندار اي انگيزه كار اين براي و اند نكرده اقدامي پاكستان در گذاري سرمايه

 هاي سرمايه و اند گرفته ناديده را پاكستان خارجي گذاران سرمايه تمامي حاضر حال
 جهان سرزمين ترين ثبات بي به كه پرهياهو و آشوب پر سرزمين اين جاي به را خود

 تر باثبات بازارهاي وارد است معروف اجتماعي و اقتصادي امنيتي، سياسي، لحاظ از
 بيشتري سود كمتر، ريسك پذيرش بر عالوه تا ندا هكرد توسعه حال در كشورهاي در
 بازار بررسي براي كه پاكستان به خود اخير سفر درگزارش زايوان ".آورند دست هب نيز

 بزرگ نگراني يك را پاكستان اقتصادي اوضاع بود گرفته صورت كشور اين بورس
   .خواند

 

.  ماهه اقتصادي كشور را منتشر نمود6بانك مركزي پاكستان اخيرا گزارش عملكرد 
هاي ضعيف اقتصاد كه تاثير مستقيم بر كاهش  در اين گزارش به برخي از بخش

در خصوص كاهش . ستناخالص داخلي در كشور داشتند اشاره شده اتوليد 
علت ه  باما، هعمل آمده هاي دولتي تاكيد زيادي از سوي نهادهاي بين المللي ب هزينه

ها  ها و اعتبارات تغيير ملموسي در اين هزينه هاي دفاعي و بهره وام باال بودن هزينه
 ميليارد 447ها بالغ بر  ن هزينه مجموع ايه آغازين ماه6 طي. ه استمشاهده نشد

 كه رآورد شدهب)  ميليارد هزينه دفاعي147ها و   ميليارد هزينه بازپرداخت300(روپيه 
افزايش را نشان مي )  درصد33( ميليارد روپيه 131در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 

ده  ميليارد روپيه بو834در حالي كه مجموع درآمدهاي دولت در اين دوره . دهد
هاي دفاعي و بازپرداخت  بدين مفهوم كه بيش از نيمي از درآمدها صرف هزينه. است

ها  شامل وام(هاي عمراني دولت  هزينه .ها و تعهدات مالي دولت شده است بهره وام
 ميليارد روپيه بوده كه ضربه سنگيني به روند توسعه كشور 131صرفا ) و اعتبارات

ك كشور جريان ورود سرمايه از ضريب پس انداز توجه به افزايش نرخ ريس با. است
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 نرخ رشد ه، در حالي كهدشمردم كاسته و نهايتا بازار سرمايه دچار افت قابل توجهي 
 افزايش  درصد4.6  به ه بود درصد11.7گذشته سال در اعتبارات بخش خصوصي كه 

  .يافته است
 

ها با شدت  شروند جهاني بحران اقتصادي در پاكستان در برخي از بخاثرات 
هرچند قيمت جهاني مواد اوليه در سال جاري ميالدي . دوشمي بيشتري مشاهده 

هاي توليد از قبيل نرخ باال بازار سرمايه   لكن ساير هزينهه،شاهد افت چشمگيري بود
) همزمان با روند جهاني(و عدم جديت دولت در كاهش قيمت انرژي و خدمات 

 دولت ه وو نهايتا به ركود اقتصادي دامن زد هها شد موجب رشد حباب گونه قيمت
غير از بانك ( ها  استقراض از بانكبهجهت تامين كسري بودجه خود به ناچار 

ايجاد ، المللي پول به دليل تعهد دولت به صندوق بين از اين رو .روي آورد) مركزي
نك هاي دولتي و استقراض از با  براي سرمايه گذاران، كاهش هزينهيط اعتباريشرا

به ) انقباضي(گيرانه پولي  هاي سخت  تالش بسياري براي اعمال سياست،مركزي
 اما اين سياست در بخش جريان سرمايه توسط بخش خصوصي در اقتصاد ،عمل آمد

كشور اثر معكوس داشت و منجر به كاهش شديد مجموع گردش سرمايه بخش 
 دش دالر در اين دوره  ميليارد165به ) 2007در سال ( ميليارد دالر 929خصوصي از 

  . تبديل گرديد عاملي براي كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ تورمو به
 

 افزايش را نشان مي دهد اما  درصد33.4درآمدهاي دولت در مقايسه با دوره قبل 
 ميزان ماليات ، در حالي كهدرآمدهاي مالياتي دولت نسبت به دوره قبل ثابت مانده

 بودجه در كل اساسبر. ه اندكي كاهش نشان مي دهدمستقيم همانند سال گذشت
مجموع درآمدهاي . هاي دريافتي باشد  كل ماليات درصد40 دباياين سهم درآمدها 

 ميليارد روپيه بوده كه در مقايسه با سال گذشته 148غيرمالياتي دولت در اين دوره 
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 اين امر ترين عامل  مهم كهدهد  افزايش نشان مي درصد90)  ميليارد روپيه78(
  .استافزايش درآمدهاي دولت از فروش محصوالت نفتي 

 

 ميليارد روپيه در نيمه دوم سال مالي 43.9مبلغ مي بايست طبق برنامه بانك مركزي 
 71.9به تا انتهاي سال  اين بانك  د و مجموع اعتبار اعطاييكنبه بودجه دولت تزريق 

ملزم به ) و يا حتي كاهش آن(دولت نيز جهت حفظ اين سقف . رسدبميليارد روپيه 
هاي عمومي  هزينه در حالي ك .شدهاي خود  توليد درآمد بيشتر و كاهش هزينه

 افزايش نشان مي  درصد10.5 ميليارد روپيه رسيد كه 1085 ماهه اول به 6 دولت در
نيز  بودجه عمراني .) بود درصد25ميزان افزايش دوره مشابه سال گذشته (دهد 
هاي  هزينه.  كاهش نسبت به سال گذشته منظور شد درصد41  اين مدت باولدرط

)  درصد33سال گذشته ( نسبت به دوره مشابه  درصد18  جاري دولت در اين دوره
 زبودجه دولت در بخش حقوق كاركنان و مستمري بگيران ني. دهد افزايش نشان مي
 مواد بودجه دولت در بخش تامين يارانه. افزايش يافت درصد 20طي اين دوره 

ها  كماكان بيش از نيمي از كل يارانه...) گاز مايع و نفت سفيد، نفت كوره و(سوختي 
مشكالت عديده ) بر طبق برنامه تا پايان سال مالي(را تشكيل مي دهد كه حذف آن 

  .داردهمراه ه اي را براي دولت ب
 

. استشته ها در كشور اثر مستقيمي بر رشد اقتصادي دا  پرداخت كاهش كسري تراز
هاي   ميليارد روپيه بابت بازپرداخت بدهي104دولت در طي شش ماهه سال مالي 

 141كه ميزان دريافت اعتبار از خارج طي اين مدت    در حالي،خود تخصيص داد
 ميليارد روپيه از اعتبارات دريافتي صرف 37 كه صرفا ابدين معن. ميليارد روپيه بود

تكيه كرد  بر منابع مالي داخلي رناچادولت به د و شپشتيباني بودجه دولت 
به علت مشكالت موجود و نيز  در بخش غيربانكي .)استقراض از منابع مالي داخلي(
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ين امر شد و اهاي انقباضي ، امكان استقراض در حد مورد نياز فراهم ن سياست
 درصد 21 عليرغم كاهش .دشهاي داخلي  موجب افزيش استقراض از بانك

  درصد80ها در تامين كل اين اعتبار از  ال گذشته، سهم بانكاستقراض نسبت به س
  . افزايش يافت درصد58به 
 

 :عملكرد بخش صنعت

 

  درصد5.4بانك مركزي پاكستان نرخ رشد بخش صنعت در سال جاري را منفي 
كاهش .  بود درصد5.6كه اين نرخ در سال گذشته   در حالي بود،دهكرپيش بيني 

 يخارج  وي علت كاهش بازار مصرف داخله نگين بتوليد خصوصا در صنايع س
 ،هاي انرژي از سوي ديگر بحران كمبود برق و باالبودن قيمت حامل. شديدتر بود

ها نيز با كاهش ذخائر  قدرت وام دهي بانك. بر اين روند داشتاثرات منفي بيشتري 
در تاثير منفي بحران جهاني . و باالرفتن نرخ ريسك به بخش صنعت كاهش يافت

با كاهش اعتماد سرمايه گذاران و .  مشهود بودبيشتر بخش مسكن و بازار سهام
 ارزش  درصدكاهش . كسري ورود سرمايه به كشور رشد بحران در كشور تشديد شد

پول ملي طي يك سال گذشته، روند كاهش تقاضاي خارجي و ايجاد محدوديت در 
) ائل امنيتي و تضمين صادراتعلت مسبه (كنندگان  صادرات كشور، عدم اعتماد وارد

  .بوداز ديگر عوامل كاهش نرخ بخش صنعت در كشور 
 

 :با توجه به اين مسايل بررسي اقتصاد پاكستان از دو ديدگاه قابل تامل است

  
هاي وابسته خصوصا در بخش پولي و مالي به علت  چارچوب سازماني نهاد .1

هاي مشابه اروپاپي و  هادبرخورداري از تجارت بين الملل و ارتباط مستقيم با ن
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 اجرايي در اين  هاي ي كه بسياري از افراد داراي سمتطور به است،آمريكايي قوي 
 با همگامهاي بانكي و مالي خارجي هستند و  ي در نهادمثبت داراي سوابق ،بخش

 . عمل مي كننداستاندارهاي روز جهاني 

 

اي اقتصادي ه  در شاخص، ضعف ساختاري، جلوه هاياز ديدگاه عملكردي .2
 .آشكار مي شود

  

 :امنيتي  -تحليل و دورنماي وقايع نظامي  :ج

 : و آمريكا ناتو،پاكستان -

 

 و  و نيروهاي ناتوبين اين كشورهاي موجود  به تنشپاكستان ترين مساله امنيتي  مهم
 هرروز آمريكا پاكستان و سبب مي شود روابط  ها تنشاين . مي شودآمريكا مربوط 

از بن الدن توسط شائبه حمايت سازمان اطالعاتي پاكستان پس از طرح . شود تر  تيره
خواهان بازنگري در روابط راهبردي با اسالم آباد و برخي از مقامات آمريكايي، سنا 

گذشته از اظهارات شديد الحن مقامات نظامي . شدبه اين كشور هاي مالي  كقطع كم
تهديد نيز گذاران آمريكايي نظير سناتور فرانك التنبرگ  سياسي، برخي از قانونو 

اندرو . آورند كردند اعطاي ميلياردها دالر كمك به پاكستان را به حال تعليق در مي
شرايط " : در آمريكا معتقد استوايلدر از كارشناسان امور پاكستان در انستيتو صلح

  ".بايد تغيير كندسياسي بين دو كشور 
 
 

اعالم پس از اتهامات و فشارهاي سياسي وارده، مقامات سازمان اطالعاتي پاكستان 
 قبل از حمله به بن الدن و هرگونه عمليات ديگري در خاك اين  ها آمريكايي:كردند
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نقض به  اقادام بايدساختند و ن  را از اين عمليات مطلع ميها آن مي بايستكشور
اعتمادي " اما با اين پاسخ واشنگتن مواجه شدند كه ،دند مي كرين كشورحاكميت ا

  ". وجود ندارد تا نياز باشد در جريان عمليات قرار گيرندهابه آن
   

  به طوربه تالفي چنين اتهاماتي از سوي آمريكانيز  ISIسازمان اطالعاتي پاكستان 
 :كردشا كرد و اعالم افرا غيرمستقيم نام مامور ارشد اطالعاتي آمريكا در اين كشور 

از سوي ديگر . هاي اطالعاتي سازمان اطالعاتي آمريكا خواهد شد مانع ماموريت
هاي هوايي آمريكا به منطقه   مبني بر قطع عمليات پارلمان پاكستان فشارهاي جدي

اعالم اي در پارلمان پاكستان  زرداري نيز در سخنراني. دكردنوارد به دولت وزيرستان 
 و هاي غرب به همين دليل سياستو قرباني اصلي افراط گرايي است كشورش " :كرد

 د متهم ساختن پاكستان بايبه جايغرب . فشارهاي آنان به هيچ وجه منطقي نيست
   ".دكن كهاي سياسي و امنيتي اين كشور را در شرايط و دغدغه

   

اعده به تالفي كشته  كه طالبان و القرو به افزايش استچنين اختالفاتي در حالي 
 شرايط امنيتي اين اند و  افزايش دادهرا  پاكستان ك حمالت خود در خا،شدن بن الدن

دهد پاكستان و  چنين تضادهايي نشان مي. اند   را بدتر ساختهكشور و حتي افغانستان
هايي كه  و دغدغهها   ارزيابي. هاي راهبردي متفاوتي دارند ها و دغدغه آمريكا ارزيابي

ده و باعث بروز كر دو كشور ايجاد در روابطهاي متفاوتي را  متعاقب آن سياست
كه است  سرباز پاكستاني 24نمونه آخر كشته شدن . اختالفات جدي شده است

تاثير اين مساله را مي توان در . ها پيش برد را تا مرحله قطع همكاريدو كشور روابط 
  .نيز مشاهده كرد در دسامبر "منفرانس بن دوك"عدم مشاركت پاكستان در 

    

 :وضعيت مبهم جامعه امنيتي پاكستان -
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افراطيون كه روزي عصاي دست ارتش در امنيت منطقه اي پاكستان بودند در حال 
 حتي بازگشت بي نظير بوتو در  وحاضر به پاشنه آشيل امنيتي پاكستان تبديل شده اند

براي حضور در صحنه سياسي موج سوم  ميالدي و تالش 2007اوايل سال 
دموكراسي به اين كشور نرسيد و رشد قارچ گونه تروريسم و شرارت در مناطق 

 كبه يرا قبايلي وزيرستان سرحد و پيشاور پاكستان در دوره زرداري، امنيت پاكستان 
يكي از داليل مهم و اصلي اين ناامني قدرت گيري مجدد  .معما تبديل كرده است

 و پاكستان در افغانستان ) 2005-2006(ر اواسط شروع هزاره سوم ميالدي طالبان د
 2005 تا 2001هاي   و عقب نشيني طالبان بين سال2001 سقوط طالبان در سال .بود
اين . بين ساخت  و آمريكا را به شكست جريان افراطي در افغانستان خوشناتو

 باز كند و به اشغال اين كشور مريكا جبهه ديگري در عراقخوش بيني سبب شد آ
 .مبادرت ورزد

 

 ، با پشتيباني طالبان پاكستان در مناطق قبايلي سرحد و وزيرستان2005طالبان از سال 
 از سطح خود را حوزه منطقه عملياتي ند،درخود را از لحاظ نظامي و امنيتي احيا ك

 و از لحاظ جغرافيايي نظامي كليه نددا را گسترش دافغانستانروستاها به ساير مناطق 
 و جنوب شرق پاكستان و شمال و غرب هاي مواصالتي در حوزه جنوب غرب راه

حمالت آمريكا به بهانه مقابله با اين روند . رآوردند دد خوهافغانستان را تحت سلط
 .افزودهاي امنيتي پاكستان  بر چالش

 

 بي ثباتي .امروز پاكستان يكي از بحران خيزترين مناطق جهان به شمار مي رود
هاي شرارت و نيروهاي افراطي، خيل عظيم جوانان خشمگين و ضد  سياسي شبكه

هايي چون القاعده هستند، مناطق دور افتاده  آمريكايي كه آماده جذب شدن به گروه
 مانند بلوچستان يا مناطق شمالي سرحد و قبيله نشين خارج از كنترل دولت مركزي
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مانند هسبب شده اوضاع امنيتي پاكستان  وزيرستان كه مأمن شبه نظاميان طالبان است
 . نباشد1947سال 

 جامعه پاكستان بايد در قدم اول به يك ثبات . در اولويت دوم استتهديد هند
در هدف استراتژيك مقابله با امنيت پاكستان  .سياسي و دموكراسي پايدار برسد

هاي امنيتي پاكستان با  ها وتاكتيك  اما استراتژي،منطقه است ي هند درايهژموني گر
هاي   سپتامبر و قدرت گيري طالبان دراين كشور در كنار جاه طلبي11تحوالت 

 عامل ثبات اكنون طالبان و ائتالف با غرب. آمريكا با شكست مواجه شده است
 مقابله با و به شمار مي روند بلكه ريشه بحران سياسي و امنيتي آن يست،كستان نپا

 .باشداولويت دولتمردان پاكستان بايد  اين دو عامل

 

اي در حال تربيت و آموزش  پاكستان براي شناسايي و خنثي كردن تهديدات هسته
ريزي  برنامه" بخش دبيركل. اي در اين كشور است   هستهنيروي ويژه امنيت

التحصيالن دوره آموزشي امنيت   نفر از فارغ700 پاكستان در جمع "استراتژيك امنيتي
 هزار نيروي ديگر در اين 8 از طرح اين كشور براي آموزش 2011اي در نوامبر  هسته

هاي باالي ذهني و فيزيكي  در اين طرح افرادي كه داراي توانايي. حوزه خبر داد
 ماهه انتخاب شده و پس از 6اي  هاي آموزشي حرفه راندن دورههستند براي گذ

هدف از تربيت اين افراد . شوند  مجهز مي ها و تجهيزات پيشرفته آموزش، به سالح
  . اي پاكستان است شناسايي و مقابله با هر نوع تهديد بر ضد تجهيزات هسته

 

 پاكستان در "تيريزي استراتژيك امني برنامه" دبيركل بخش "محمد طاهر"ژنرال 
ها و انگيزه باالي  آموختگان اين دوره، از كيفيت آموزش سخنراني خود در جمع دانش

اي پاكستان به هر  اين نيروها ابراز خرسندي كرد و بر لزوم حفاظت از تأسيسات هسته
 براي آموزش، تجهيز و استقرار اين نيروها و مقابله :وي تصريح كرد .قيمت تأكيد كرد
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پيش از اين نيز . اي، منابع وسيعي اختصاص داده شده است تهديد هستهبا هر نوع 
اين . ندرد نفره از اين نيروها اين دوره آموزشي را با موفقيت طي ك200يك گروه 

آباد به  يابد كه اخيرا محافل آمريكايي فشار خود را بر اسالم خبر در حالي انتشار مي
در . اند اي پاكستان افزايش داده اي هستهه بهانه احتمال در دسترس قرار گرفتن سالح

 در گزارشي با ادعاي  چاپ آمريكا"آتالنتيك" مجله 2011همين راستا در دسامبر 
كند  اي خود را از آمريكا مخفي مي هاي هسته آباد شمار واقعي كالهك اينكه اسالم

 ".خود را ندارداي  پاكستان توان الزم براي حفاظت از تأسيسات هسته": نوشت
رسمي آمريكا را تعبير به هدف بودن  مقامات پاكستاني اين ادبيات محافل شبه 

  .كنند اي خود قلمداد مي هاي هسته تأسيسات و سالح
 

  :2011پاكستان در سال   امنيتي–سياسي، افتصادي، نظامي روزشمار وقايع 

 :اهم وقايع سياسي: الف

 

 :2011ژانويه 

 ) ژانويه01. (الرحمان عازم سعودي شد فضل ي در پاكستان؛همزمان با بحران سياس -

رئيس مجلس سناي پاكستان به  :گفتآباد در گفتگو با فارس  سفير ايران در اسالم -
 ) ژانويه01. (كند تهران سفر مي

 ) ژانويه01. (گردد الرحمان به ائتالف دولت بازمي فضل :وزير اطالع رساني پاكستان -

 ) ژانويه03. (سيون وارد مذاكره شديب اپوزنخست وزير پاكستان با حز -

 نواز راهبرد خود را  حزب مسلم ليگ شاخه، به دنبال بحران سياسي در پاكستان -
 ) ژانوبه03. (كند اعالم مي

پاكستان به حاكميت و  :الدين رباني مشاور نخست وزير پاكستان در ديدار با برهان -
  ) ژانويه06. (اد دارد اعتقتماميت ارضي افغانستان
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 07. (نخست وزير پاكستان وارد كراچي شد جهت رايزني درباره مسائل سياسي -
  )زانويه

   ) ژانويه07.( ديدار كردكنخست وزير پاكستان با جانشين هالبرو -

 07. ( با رئيس جمهور پاكستان ديدار كردند افغانستان"شوراي عالي صلح"اعضاي  -
  )ژانويه

  ) ژانويه07. (احزاب پارلمان پاكستان خواهان پايان يافتن فساد در دولت شدند -
  ) ژانويه09. (شود دفتر سياسي طالبان در پاكستان افتتاح مي -
  ) ژانويه17. (رزي با معاون وزير خارجه پاكستان ديدار كردك -
 و هاي تاجيكستان گسترش همكاري: سفير تاجيكستان در پاكستان مطرح كرد -

 ) ژانويه18. (پاكستان

 ) ژانويه21. (مذاكراه زرداري و گيالني به منظور حل مشكالت پاكستان -

 

  :2011فوريه 

  ) فوريه12. ( سرگيري مذاكرات با پاكستان را آگاهانه خواند  تصميم ازهند -
  ) فوريه12. (آمريكا پاكستان را تهديد به قطع روابط كرد -
 ) فوريه16. ( و پاكستان منصوب شد در افغانستانامافرستاده ويژه جديد اوب -

 ) فوريه26. (حزب مسلم ليگ نواز به مخالفان دولت پاكستان پيوست -

 

  :2011مارس 

رئيس مجلس سناي پاكستان خواستار ، در حضور معاون وزير امور خارجه ايران -
  )  مارس03. ( شدتقويت روابط ايران و پاكستان

  ) مارس11. (شود هيئتي از كميته روابط خارجي سناي پاكستان عازم كابل مي -
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رئيس سازمان اطالعات پاكستان براي يك سال ديگر  با حكم آصف علي زرداري -
 ) مارس12. (در اين سمت ابقا شد

 ) مارس28. ( و پاكستان براي حل مشكالت سياسيديدار مقامات هند -

  :2011آوريل 

  ) آوريل05. (كامرون وارد پاكستان شد -
.  را تحويل پاكستان دهد"پرويز مشرف"لندن حاضر است  :نخست وزير انگليس -
  ) آوريل05(
  ) آوريل09. (سفر رئيس سازمان اطالعات پاكستان به واشنگتن -
  ) آوريل09. ( آمريكا را رد كردپاكستان گزارش حقوق بشر -
  ) آوريل12. (هاي آمريكايي از پاكستان شد وج جاسوسخواستار خر ISI رئيس -
  ) آوريل14. (انتقاد نخست وزير پاكستان از آمريكا -
حمالت هواپيماهاي بدون  :رئيس حزب ملي عوام پاكستان در گفتگو با فارس -

  ) آوريل15. (دهد سرنشين آمريكا، تروريسم را گسترش مي
 16. ( استدر مسئله افغانستانآباد در حفظ محوريت پاكستان  تركيه اميد اسالم -

  )آوريل
 و پاكستان كميسيون مشترك افغانستان به منظور پيشبرد روند مصالحه با طالبان؛ -

 ) آوريل16. (كنند  ايجاد ميصلح

 

  :2011مـه 

  ) مه12. (جمهوري روسيه و پاكستان در مسكو ديدار رؤساي  -
 كري، تسريع روند پيمان استراتژيك و مذاكرات صريح با پاكستان ت جانمأموري -

 ) مه15. (اعالم شد
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  :2011ژوئن 

شمار ناشي از  هاي بي پاكستان همچنان با چالش :المللي صليب سرخ  بين كميته -
  ) ژوئن01. (روسته ب ناامني رو

اميان القاعده آمريكا براي انجام عمليات عليه شبه نظ :مسئول امور خارجي پاكستان -
  ) ژوئن02. (دآور به پاكستان فشار مي

  ) ژوئن06. (رود حامد كرزي به پاكستان مي -
  ) ژوئن17. (حفظ روابط با پاكستان براي آمريكا حياتي است: پنتاگون -
ضرورت گسترش  : و پاكستان تاكيد كردندروساي جمهور ايران، افغانستان -

 ) ژوئن25. ( براي مقابله با تروريسم و مداخالت خارجي همكاري

 

  :2011ژوئيه 

  ) ژوئيه21. (وزير خارجه پاكستان عازم اندونزي شد -
  ) ژوئيه21. (شود  و پاكستان از سر گرفته مي هندمذاكرات صلح -
 طرح سيا براي تأسيس پايگاه جاسوسي در جنوب : خبر داد"نيشن"روزنامه  -

  ) ژوئيه25. (پاكستان

  بالول بوتو با شركت در انتخابات پارلماني فعاليت :رئيس جمهور پاكستان خبر داد -
  ) ژوئيه26. (كند سياسي خود را آغاز مي

  ) ژوئيه27. ( كشور2 و پاكستان در آستانه آغاز مذاكرات شرح اختالفات هند -
  ) ژوئيه27. (كاري با پاكستان است خواهان روابط دوستانه و همهند -
  جويان از كرم  ارتش پاكستان مصمم به حذف ستيزه :سخنگوي ارتش پاكستان -

  ) ژوئيه27. (ايجنسي است
  ) ژوئيه30. (آيد  و پاكستان به منطقه مينماينده ويژه آمريكا در امور افغانستان -
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 31. ( پاكستان شدندكدن مجبور به ترال افسران اطالعاتي آمريكا مسئول پرونده بن -
  )ژوئيه

 )1390 مرداد 10. (اعتراض سفير آمريكا به قوانين جديد مسافرتي پاكستان -

 

  :2011اوت 

آمريكا سياست فشار : مولن ، پاكستان و آمريكا؛ جانبه افغانستان3در آستانه نشست  -
  ) اوت01. (دهد بر پاكستان را ادامه مي

  ) اوت01. (آباد  در اسالم جانبه آمريكا، پاكستان و افغانستان3نشست  -
  ) اوت02. (ها در كراچي هشدار دولت پاكستان به تروريست -
  ) اوت02. (لهستان از نقش پاكستان در جنگ با تروريسم تقدير كرد -
. هاي افغانه  گرو بينآباد براي ميزباني مذاكرات صلح حمايت واشنگتن از عشق -
  ) اوت02(
 06. (درخواست اعزام نيروي ارتش به كراچي از سوي پارلمان پاكستان رد شد -

  )اوت
  ) اوت07. (سفر هيئت عالي رتبه پاكستان به تاجيكستان -
  ) اوت08. (كند گري مي  بين نوازشريف و دولت پاكستان ميانجيپادشاه عربستان -
  ) اوت09. ( از نظر ديپلمات سابق اين كشورداليل انزواي پاكستان -
هاي سياسي سفير  اظهار نگراني مقامات پاكستاني از فعاليت: اينترنشنال  يونايتدپرس -

  ) اوت13. (آمريكا
  ) اوت14. (كند  سفر ميهيئت پارلماني پاكستان به هند -
)  اوت14( .ن شدهاي آمريكايي در پاكستا كين خواستار تردد آزادانه ديپلمات ك م -

    
  ) اوت14. (به نفع آمريكا نيست پاكستان را رها كند: كينك م -
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  ) اوت15. (پاكستان اجازه دسترسي چين به الشه بالگرد سري آمريكا را داده است -
  ) اوت16. (استفاده سازمان سيا از انگليس براي جاسوسي در پاكستان -
  ) اوت17. (ارداي جز حفظ روابط با پاكستان ند آمريكا چاره: پانتا -

  :ياهم وقايع اقتصاد: ب

 

  :2011ژانويه 

صادرات گاز ايران به پاكستان چهار سال ديگر آغاز  : مقام ارشد پاكستانيكي -
 ) ژانويه01. (شود مي

  ) ژانويه01. (2020 ميليارد مترمكعب گاز تا سال 90 و پاكستان به واردات نياز هند -
صندوق  سازي قيمت سوخت در پاكستان؛ آزاديبا اعالم عقب نشيني دولت از  -

  ) ژانويه07. (هاي سوخت در پاكستان شد المللي پول خواستار حذف يارانه بين
 10. ( در حال تكميل استبخش ايراني خط لوله صلح :سفير ايران در پاكستان -

  )ژانويه
ايران و پاكستان ظرفيت اقتصادي  :سفير سابق ايران در پاكستان در گفتگو با فارس -

  ) ژانويه11. (ميلياردي است
  ) ژانويه12. (ششمين نشست كميسيون تجاري ايران و پاكستان برگزار شد -
يك  در نشست بررسي موانع گسترش روابط تجاري ايران و پاكستان مطرح شد؛ -

  ) زانويه13. (ين ايران و پاكستانبميليارد دالر تجارت غيررسمي 
داد و ستد بين ايران و  :الهور در گفتگو با فارسرئيس سابق اتاق بازرگاني  -

  ) ژانويه14. (پاكستان جايگزين خريد از بازارهاي بيگانه شود
 ) ژانويه15. ( تقاضاي كمك مالي نكردزرداري از اوباما :سفير پاكستان در آمريكا -

 

  :2011فوريه 
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  ) فوريه12. (تانحضور بخش خصوصي ايران در احداث خطوط انتقال برق پاكس -
هدف سفر به كويت توسعه روابط  :نخست وزير پاكستان پيش از سفر به كويت -

 ) فوريه14. (اقتصادي و سياسي است

  :2011مارس 

  ) مارس03. (هاي اقتصادي با ايران تاكيد كرد پاكستان بر تقويت همكاري -
 ) مارس21. ( ميليون پوندي كامرون به پاكستان650وعده كمك  -

 

  : 2011آوريل 

هاي سياسي خاورميانه عربي بر صادرات  تاثير تنش :بيزينس ركوردر گزارش داد -
  ) آوريل06. (برنج پاكستان

 12. (شود  تكميل مي2015خط لوله گاز ايران پاكستان تا  :وزير نفت پاكستان -
  )آوريل

تالش براي افزايش حجم روابط : كاردار سفارت پاكستان در ايران خبر داد -
 ) آوريل21. ( ميليارد دالر5و پاكستان به اقتصادي ايران 

 

  :2011مــه 

 ) مه22. (هاي تروريستي در پاكستان  و امارات به گروه مالي عربستانككم -

 

  :2011ژوئن 

  ) ژوئن01. (ايران براي توليد برق در پاكستان اعالم آمادگي كرد -
  ) ژوئن01. (ل مشكالت توافقنامه ترانزيتي و پاكستان براي حتالش افغانستان -
 04. (هاي اقتصادي تجاري با پاكستان  تالش تاجيكستان براي توسعه همكاري -

  )ژوئن
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 08. (شود كنترل بندر گوادر پاكستان به چين واگذار نمي :يوسف رضا گيالني -
  )ژوئن

ميليارد  37هاي تروريستي  گروه :المللي مبارزه با تروريسم اجالس بين زرداري در  -
  ) ژوئن25. (اند دالر به پاكستان ضرر زده

توافق ايران و پاكستان براي افزايش صادرات  :مديرعامل شركت ملي گاز خبر داد -
 ) ژوئن26. ( ميليون متر مكعب30روزانه گاز به 

 

  :2011ژوئيه 

 ) ژوئيه02. (آغاز صادرات گاز ايران به پاكستان -

 16. (ش همكارهاي دوجانبه تاكيد كردندروساي جمهور ايران و پاكستان بر گستر -
  )ژوئيه

  ) ژوئيه17. (پاكستان خواستار حذف دالر از مبادالت تجاري با ايران شد -
روسيه و پاكستان در مسكن امارات  گذاري اتباع ايران، سرمايه :عربين بيزينس -

  ) ژوئيه18. (ممنوع شد
  ) ژوئيه23. (افغان هزار كانتينر توقيف شده تاجران 3موافقت پاكستان با خروج  -
 و به رسميت شناختن سودان جنوبي از سوي "سارك"كار كنفرانس ه آغاز ب -

  ) ژوئيه23. (پاكستان
 24. (شود  آغاز مي2014صادرات گاز ايران به پاكستان تا پايان  :وزير نفت پاكستان -

  )ژوئيه
 )يه ژوئ31. (ر پروژه انتقال گاز ايران به پاكستاندچين برنده رقابت با روسيه  -

 

  :2011اوت 
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 03. (پاكستان خواستار مشاركت چين در ساخت خط لوله انتقال گاز ايران شد -
  )اوت

  ) اوت03. ( ماهه در آغاز صادرات گاز ايران شد6پاكستان خواستار تاخير  -
 09. (اوضاع دشوار اقتصادي پاكستان محور گفتگوهاي گيالني با پادشاه عربستان -

  )اوت
.  ماه ديگر14سنجي پروژه انتقال گاز ايران به پاكستان تا  ن گزارش امكانآماده شد -
  ) اوت10(
  

  :ي امنيت– ياهم وقايع نظام :ج

  

  :2011ژانويه 

 و پاكستان اختالفات سياسي و مرزي را هند ؛ردر ديدار ماه آينده مقامات دو كشو -
  ) ژانويه09. (كنند رفع مي

 

  :2011فوريه 

  ) فوريه11. ( پاكستان با موفقيت انجام شد7ك هاتف آزمايش موش -
 

  :2011مارس 

  ) مارس03. ( و پاكستان در راولپندي، افغانستاننشست سه جانبه نظاميان ناتو -
 ) مارس04. (چين و پاكستان مانور نظامي برگزار كردند -

 

  :2011مــه 
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تاكيد عبداللهي بر اجراي دقيق  رت گرفت؛در ديدار با وزير كشور پاكستان صو -
  ) مه16. (هاي امنيتي تهران و اسالم آباد توافقنامه

 اطالعاتي –دولت پاكستان استراتژي امنيتي  در پي حمله به پايگاه نيروي دريايي -
 ) مه24. (كند خود را بازبيني مي

  :2011ژوئن 

 ) ژوئن27 (.مستشاران نظامي انگليس از پاكستان اخراج شدند -

 

  :2011ژوئيه 

 08. ( كردندكشمالي كم اي به كره هاي پاكستاني به فروش اسرار هسته ژنرال -
  )ژوئيه

  ) ژوئيه11. ( ميليون دالري به پاكستان را متوقف كرد800 نظامي كآمريكا كم -
  ) ژوئيه16. (كنترل پايگاه شمسي بايد از نيروهاي آمريكايي گرفته شود -
 ) ژوئيه16. (كند  نظاميان واگذار ميدولت پاكستان امنيت كراچي را به -

 

  :2011اوت 

اي پاكستان ديگر طرح  تالش آمريكا براي خلع سالح هسته :NBCگزارش شبكه  -
  ) اوت07. (محرمانه نيست

  

  :منابع
   فارسيخبرگزار -

   مهريخبرگزار -

   رويترزيخبرگزار -

  سايت اكونوميست -

   افغانستاني صدايخبرگزار -
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   افغانستانيسانشبكه اطالع ر -

   داوون پاكستانيخبرگزار -

   نيشن هنديخبرگزار -

 
 
 
 



 

 
  

  

  

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

    

  امنيتي  و اقتصادي سياسي، بررسي تحليلي رويدادهاي

 2011 در سال قزاقستان

 

  سميه پسنديده

 

  :مقدمه

  
دهه دوم قرن بيست و يكم جوامع بشري هنوز منتظر آغاز و  2011با فرا رسيدن سال 

جامعه بشري را بر پايه عدالت بنا نهد و حيات طيبه و وقوع رخدادهايي هستند كه 
يكي از . زندگي سعادتمند و برادري را جايگزين ظلم و تجاوز و دشمني كند

 كه محور بحث اين نوشتار ويژه كشور قزاقستانه ترين رخدادهايي كه جهان و بمهم
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 صحنه اين  هر چند بود،انقالب در كشورهاي خاورميانهوقوع است را متاثر نمود 
علم به . است دنيها همچنان سيال و نيازمند شكل دادن و به سرانجام رس انقالب

جي اوضاع داخلي هر كشور و بعضا آگاهي از نوع اقدامات آن كشور در سياست خار
ين كشورهاي مورد تعامل ضروري است، چراكه ببراي طراحي تعامالت استراتژيك 

در . دكربا آگاهي از آن در تصميمات خود بهترين گزينه رفتاري را انتخاب خواهند 
 هاي سياسيوضعيت داخلي كشور قزاقستان در حوزهاجمالي   بررسي بهشاين گزار

  . مي پردازيمنظامي و اقتصادي  – امنيتي -
  
 :ترين تحوالت سياسي در قزاقستان بررسي مهم -1

 

 افزايش عمليات تروريستي بود ترين تحوالت سياسي در كشور قزاقستان يكي از مهم
كشور قزاقستان در . كه منجر به اخد تصميمات جدي از سوي دولت قزاقستان شد

تروريستي متفاوتي  ذشته شاهد وقايعدر چند ماه گبه خصوص طول تاريخ خود و 
يكي از اصلي ترين اهداف .  تالش زيادي در راه مبارزه با اين پديده كردوبوده 

آن  .بود تروريسم مستقل قزاقستان تنظيم قوانين و مقررات حقوقي مبارزه بر ضد
 صورت كامال  كه از روند پژوهي وقايع اخير در قزاقستان مشهود است دولت بهچنان

قزاقستان اقدامات تروريستي . عملگرايانه در زمينه مبارزه با تروريسم وارد عمل شد
هاي مذهبي وابسته به جريان وهابيت در   را نشأت گرفته از نفوذ فرقه2011سال 

 در آن 2011 تروريستي سال ت كه آخرين عمليا"آتيراو"ايالت  .داندقزاقستان مي
هاي سنتي اين   آيينو كه جزاستطره و نفوذ تفكر وهابيت انجام شد، كامال تحت سي

 و در اين ايالت با انتشار و توزيع مخفيانه ادبيات افراط گرايانه مذهبي، يستكشور ن
  .كند اقدام به جذب جوانان اين منطقه مي
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هاي چشمگير حوزه سياست در المللي يكي ديگر از جنبهافزايش سطح تعامالت بين
 مهوري اسالميهاي اين كشور با ج ه گسترش و توسعه همكاريكبود اين كشور 

قربان صيفي سفير فوق العاده و تام  2011در نوامبر .  بسيار قابل توجه استايران
 با كايرات مامي رئيس مجلس االختيار جمهوري اسالمي ايران در جمهوري قزاقستان

 ي عزم روساتأكيد كردند در اين ديدار طرفين .دكرار  قزاقستان ديدي جمهوريسنا
 قزاقستان جهت گسترش يمجلس سنا. استجمهور دو كشور بر توسعه مناسبات 

ر پاسخ به سفر سال و دد كر اعالم آمادگي ي اسالميها با مجلس شوراي همكار
سال  يبرارا به تهران رئيس مجلس سنا گذشته دكتر الريجاني به آستانه، برنامه سفر 

عنوان ه  قزاقستان از ايران بيرئيس مجلس سنا. قراردادخود  در دستور كار 2012
 و ثبات منطقه از جمله كه در ايجاد صلحياد كرد يكي از كشورهاي مهم منطقه 

سفير ايران نيز ضمن تبيين روند خوب و رو . كندآسياي مركزي نقش مهمي ايفاء مي 
اي و كشور در سطوح مختلف اعم از دو جانبه، منطقههاي دو  به توسعه همكاري

هاي پارلماني دو كشور از جمله نقش تر شدن همكاريالمللي بر ضرورت فعالبين
ن ايعالوه بر . دكرآفريني بيشتر گروه دوستي پارلماني ايران و قزاقستان تاكيد 

اره قزاقستان خواستار همكاري مراكز ايراني درخصوص نسخ خطي و منابع درب
چگونگي پيدايش و رشد اسالم در قزاقستان شد و از جمهوري اسالمي ايران جهت 

در آستانه ) 2012(شركت در چهارمين كنگره اديان جهاني كه در بهار سال آينده 
  .برگزار خواهد شد دعوت نمود

 

 دوجانبه هاي  به صورت كامال پيشرو به دنبال توسعه مناسبات و  همكاريقزاقستان
 اين كشور در سفر به يس جمهور ئ ر2011ريل ودر آ. با كشورهاي جهان است

انه ارگاما سخنگوي ، يس جمهور اين كشورئاستوني با توماس هندريك ايلوس ر



��� ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 

هاي كالن اين و روساي شركت  آندروس آنيسپ نخست وزير اين كشور،پارلمان
 .  اي داشتكشور ديدارهاي جداگانه

 

هاي خوبي را   و همكاريشت نيز در سطح مطلوبي قرار دا و قزاقستانتعامالت هند
 نخست وزير هند طي سفر دو روزه. توان پيشبيني كردبراي آينده اين دو كشور مي

 در اين ديدار.  به آستانه با رئيس جمهور و نخست وزير قزاقستان ديدار كرداي
 طي اين .نده او قزاقستان به سطح باالي تفاهم سياسي رسيد هند ند تأكيد كردطرفين

نخست . هاي بلند پايه بصورت مستمر انجام گيردديدار توافق شد ديدارهاي مقام
 براساس. وزير هند از رئيس جمهور قزاقستان براي انجام سفر به هند دعوت نمود

زاقستان براي گرفتن هند از نامزدي ق دش مذاكرات منتشر پايان كه در يبيانيه مشترك
 2017-2018 متحد در سال هاي  سازمان مللعضويت ناپيوسته در شوراي امنيت

يت پيوسته در و از نامزدي هند براي گرفتن عضنيزقزاقستان . حمايت خواهد كرد
ر توافق كردند دهمچنين طرفين . شوراي امنيت سازمان ملل حمايت خواهد كرد

  . ندكنچارچوب اين سازمان و ديگر مجامع بين المللي از همديگر حمايت 
 

اولين سفر رسمي نورسلطان نظربايف رئيس در توسعه تعامالت در سطح جهاني 
 به جمهوري سوسياليستي ويتنام براي سال جاري برنامه ريزي شده جمهور قزاقستان

 ويتنام . ويتنام يك رويداد بزرگ تاريخي استسفر رئيس جمهور قزاقستان به. است
عالوه بر آن .  اقتصادي با جمهوري قزاقستان است-خواستار گسترش روابط سياسي 

د كه در پي آن چندين كر اشاره توان به سفر وزير امور خارجه قزاقستان به تركيهمي
آموزش هاي ديپلماتيك و در مورد اي نامه  جمله موافقتاز نامه دوجانبه  موافقت

وزير امور خارجه .  به امضا رسيد2013-2012برنامه همكاري براي سال هاي 
قزاقستان در چارچوب اين سفر با جميل چيچك رئيس پارلمان، احمد داود اوغلو 
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قزاقستان سفر رئيس .  رئيس جمهور تركيه ديدار كردعبداهللا گلوزير خارجه و 
گوياي سياست امر  را نيز شاهد بود كه اين مان چينجمهور كره جنوبي و رئيس پارل
 . است2011خارجي فعال قزاقستان در سال 

 

از مسائل حائز اهميت در سال گذشته در اين ديگر ادامه مبارزه با فساد مالي يكي 
 را فساد مالي خود موقعيت ضدرتبه  45  قزاقستانهظرف سه سال گذشت. كشور بود

 كشورهاي مستقل بين بهترين موقعيت در اراي اين شاخص د جنبه و ازهبهبود بخشيد
شود و اين عمليات تا  ميدنبال جدي بسياربا فساد مالي مبارزه . استمشترك المنافع 

عملكرد آژانس مبارزه با جرايم اقتصادي و فساد . حل نهايي مسئله ادامه خواهد يافت
 اين كار در كشور  نامتناوب بودن رئيس جمهور از اين، امابودهمالي رضايت بخش 

 نفر از مقامات سطح كشوري و بيش از 40طي دو سال اخير بيش از  . رضايت ندارد
در زمينه فساد مالي داراي  از جمله فرمانداران و معاونان آنها كه ن نفر از مسئوال250

هاي متعدد خير پروندههاي ا در سال. جلب شدندبه دستگاه قضايي ند بودسوء سابقه 
حفاظت از محيط زيست و بهداشت، رئيس سازمان : و وزرايشده كيفري تشكيل 

آمار، معاونان وزير حوادث غير مترقبه و وزير دفاع، رئيس هيأت مديره شركت راه 
 پروم تحت -اتم- گاز و كاز-موناي-ارهاي ك  مديران عامل شركت وآهن قزاقستان

ق ارزيابي كارشناسان بين المللي هم اكنون قوانين مبارزه با طب. نده اتعقيب قرار گرفت
عنوان يكي از مؤثرترين قوانين در اين زمينه شناخته شده ه فساد مالي قزاقستان ب

  .است
 

ترين رخدادهاي   از مهم،برگزاري انتخابات زودهنگام به پيشنهاد رئيس جمهور
 موجب بروز ترس حوادث و رخدادهاي مصر. وداين كشور بدر  2011 سال قزاقستان

اين  سياسي - ساختار اقتصادي  زيرا شد،و نگراني برخي رهبران آسياي مركزي
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 هالذا اين انديشه در ذهن برخي از آن ،يستشباهت به ساختار داخلي مصر ن بيكشور
 ييهاباز مانع از بروز چنين ناآرامي  با انجام اصالحات و ايجاد فضايشد كه مطرح

 . ندشودر كشور 

 

 . راي داد2020 رياست جمهوري نورسطان نظربايف تا سال  به ادامه پارلمان قزاقستان
 طي يك وي. كند  سال است  در قزاقستان حكومت مي22ه سال 70ربايف ظن

اش به او اجازه  ه توان جسمانيتا زماني ك" :رسما اعالم كرد ژانويه 30در سخنراني 
د برگزاري زود هنگام انتخابات كر اما ناگهان اعالم ".خواهد ماند دهد در قدرت باقي

 پيشنهاد برگزاري زود .را در دستور كار اين كشور قرار داده است رياست جمهوري
اي بود كه  هنگام انتخابات رياست جمهوري در قزاقستان حركت بسيار مدبرانه

را نظربايف با اين حركت آمادگي خود . ور سلطان نظربايف صورت گرفتتوسط ن 
. دا نشان دطي كردن مراحل دموكراتيك انتخابات به مردم كشور خود و غرب براي

 كرده انتخابناآرامي را  بروزجلوگيري از نظربايف با مهارت راه حل مسئله مبني بر 
ر به اجرا در كشورا  روند دموكراتيك  هنگامزودبرگزاري انتخابات   باو سعي دارد

  .بگذارد
 

هم زمان با . بوديس سازمان كنفرانس اسالمي ئ عهده دار ر2011 در سال قزاقستان
 برگزاري سي وهشتمين نشست شوراي ،كشورهاي عربياز برخي در وخامت اوضاع 

آستانه از اهميت شهر وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي در 
ترين سازمان بين المللي  سازمان كنفرانس اسالمي بزرگ. ي برخوردار بودبسيار

 با تصميم رؤساي كشورهاي 1969اين سازمان در سال . كشورهاي اسالمي است
 اقتصادي -هاي سياسي  منظور گسترش همكاريه اسالمي در نشست رباط ب

ل مربوط به جهان ئمي در قبال مساهاي اسالركشورهاي اسالمي و همبستگي كشو
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 عضو اين جمعيت ميليارد 1.2 با كشور جهان 57هم اكنون . شداسالم تاسيس 
عضو ناظر در نيز به عنوان هاي ديگر  برخي از كشورها و سازمان. سازمان هستند

ين  عضو ا1992 از سال جمهوري آذربايجان. ندحضور دارسازمان كنفرانس اسالمي 
  .شدسازمان 

  
 :ترين تحوالت اقتصادي در قزاقستانم بررسي مه -2

 

 نيز  و قزاقستان استدنياي اقتصاد مباحثترين  بحران اقتصاد جهاني يكي از مهم
 اقتصاد ورشكستگي اقتصاد آمريكا.  نخواهد ماندمصوناز تبعات اين پديده بالطبع 

كه در حال حاضر دالر آمريكا ارز  ، چراههان را با تبعات منفي زيادي مواجه كردج
 قزاقستان بر اين انمدار برخي از سياست. شوداصلي ذخاير ارزي جهان محسوب مي

اهد در صورت ورشكستگي آمريكا احتماال اين وضعيت در آينده تغيير خوند كه رباو
كاهش ارزش برابري دالر در مقابل .  شد خواهنددالر و ارزهاي ديگر جايگزين كرد

 به خاطر وابستگي و داشتهساير ارزها تاثير نامطلوبي بر اقتصاد تمام كشورهاي جهان 
 نيزهاي مختلف اقتصاد اين كشور  كاهش ارزش آن بخش،اقتصاد قزاقستان به دالر

  .دادتحت تاثير قرار 
  

المللي از جمله  اً ناهمخوان بينهاي نسبت امضا و انعقاد قراردادهاي اقتصادي با قدرت
 و برخي از كشورهاي اروپايي كه در جهت اهداف روسيه، آمريكا، چين، ايران
هاي اقتصادي اين كشورها صورت  مندي از ظرفيت بلندمدت اقتصادي و بهره

 و استقالل از  خواهان برقراري توازن بر اين مدعاست كه قزاقستانيگيرد، گواه مي
اما اين رويكرد بدان معنا نيست كه .  روسيه بر كشور خود استكسلطه كالسي

اين مهم در .  استقزاقستان خواهان دوري از روسيه و گرايش تمام عيار به غرب
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در اين . اعالم شدسخنان نظربايف در كنفرانس مطبوعاتي وي با مدوديف آشكارا 
با  در خصوص كنار گذاشتن روسيه از همكاري يل سوالنشست نظربايف در مقاب

 و تنها به ردقزاقستان به هيچ وجه قصد دور زدن روسيه را ندا" :دقزاقستان تاكيد كر
   ".انديشد منافع خود مي

 

 ك از يبا آمريكا و غرب قزاقستانزمان   در همكاري هموا سياست موازنه قبراساس
گيري   طرفين اهداف خاصي را پي در هر زمينه  ديگرسويروسيه و چين از  و سو
 تا  قزاقستان، خواهان امتداد نفوذ ناتوكغرب و آمريكا از همكاران استراتژي. كنند مي

 ديگر چين و روسيه از همكاران ي از سو.هاي مرزي روسيه و چين هستند كناره
اي و  هاي فعال منطقه انبه و چند جانبه در سازمان جدوراهبردي اين كشور به صورت 

اي براي   منطقهكند و اهداف مشترهستالملي از جمله سازمان همكاري شانگهاي  بين
تواند سياست خارجي بلندمدت  به همين خاطر آنچه مي. اند خود تعريف كرده

د، تامين كنه ها توجي ها و ابر قدرت در برقراري توازن در ارتباط با قدرترا قزاقستان 
مندي از مزاياي روابط اقتصادي با اين كشورها براي توسعه  منافع ملي با بهره

  . يش استاقتصادي خو
 

زمان  راهبردي مدبرانه در برقراري روابط همبر مبناي  سياست توازن قواي قزاقستان
 :گفتظربايف رئيس جمهور قزاقستان ن.  و آمريكا استبا چين، روسيه، اتحاديه اروپا

قزاقستان در طي همكاري با آمريكا هرگز برخالف تمايالت روسيه گامي برنداشته "
 ".و در طي همكاري با چين و روسيه برضد آمريكا و اروپا نيز گامي برنخواهد داشت

هاي سياست خارجي كشور لحظاتي پس از خبر  وي همچنين در خصوص اولويت
هاي سياست خارجي قزاقستان مانند گذشته  گرايش": خابات گفتپيروزي در انت

ما روابط نزديكي با روسيه و چين داريم و به همكاري با شركاي بزرگي مانند . است
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هاي همگرايي ادامه خواهيم  اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا در چارچوب فرايند
   ".داد
 

ل صنعتگران آلماني امكان عقد زمان با آغاز سال نو ميالدي انجمن فدرا هم
 داراي را قزاقستانزيقراردادهاي اوليه با طرف قزاقستاني را مورد بررسي قرار داد، 

ذخاير غني گاز و ذخاير كمياب اورانيوم، سينك، كروم، طال، مس، موليبدن و آهن 
و است ابع طبيعي قزاقستان  عالقمند به دسترسي به منآلمان. طبيعي و نفت است

هاي استخراج و فرآوري مواد معدني  وري آدريافت فنعالقه مند به قزاقستان نيز 
  . است

 

لي ميونگ باك رئيس جمهور   باديدار نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستاندر 
 .امضا رسيدهاي دوجانبه به كره جنوبي چهار توافقنامه در مورد گسترش همكاري
يكي از .  ميليارد دالر است3.8حجم سرمايه گذاري كره جنوبي در اقتصاد قزاقستان 

 نيز بسيار حائز اهميت است، اقدامات مهم انجام شده توسط قزاقستان كه براي روسيه
. استين روسيه، قزاقستان و بالروس ب "آسياو اتحاديه اقتصادي يور"امضاي اعالميه 

 جمهور قزاقستان با ديميتري مدوديف و الكساندر لوكاشنكو همتاهاي روس و رئيس
 تا سال  را"آسيا اتحاديه اقتصادي يورو" تشكيل نوامبر اعالميه 18بالروسي خود در 

را آسيا  آنها همچنين توافقنامه تشكيل كميسيون اقتصادي يورو.  امضاء كردند2015
. دندكر امضاء )2012( ي از اوائل سال آيندهتر بر انسجام اقتصاد براي نظارت نزديك

سه رئيس جمهور كشورهاي نام برده اولين اعضاي اين كميسيون خواهند بود، اما از 
  . شودهاي شوروي سابق استقبال ميعضويت همه جمهوري
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 عدم ، گرايش به غرب عليرغم مثبت در خصوص سياست توازن قواي نظربايف نكته
ه  ب؛ها است هاي ايران هراسي غربي ي وي از تبليغات ضد ايراني و پروژهتاثير پذير

 چند سال گذشته روابط بسيار خوبي در زمينه اقتصادي با كشور ايران طيطوري كه 
هاي اخير بر ضرورت توسعه   كشور طي سالدون يهمچن. برقرار كرده است

ي بسيارهاي عملي  و گاماند هاي مختلف تأكيد كرده  جانبه در زمينه  2هاي  همكاري
هاي بسيار اقتصادي در   به ظرفيتتوجهدر همين راستا و با . اند  برداشته در اين زمينه

 قابالت م.استهاي ايراني داراي اهميت زياد  ، اين كشور براي ايران و شركتقزاقستان
به گسترش آستانه نيز با توجه به موقعيت مناسب ژئوپوليتيكي ايران نسبت 

به همين اعتبار . هاي تجاري و اقتصادي با تهران اهتمام عملي داشته است همكاري
 برابر افزايش يافته 5 سال اخير 6ين ايران و قزاقستان در بحجم مبادالت تجاري 

با اين وجود با توجه به عدم دسترسي قزاقستان به آبهاي آزاد، اين حجم . است
تواند  ران با استفاده از مزيت جغرافيايي خود ميمبادالت قابل افزايش است و اي

  .هاي خود از اين ناحيه اقدام كند نسبت به تأمين مطلوبيت

 

همزمان با برگزاري 1390 مهرماه 25در تاريخ  آلماتي -قطار كانتينري مسير بندرعباس
هاي راه آهن اجالس توسعه ترانزيت لجستيك اكو طي مراسمي با حضور مقام

قطار كانتينري . روي ريل رفتبر المللي هاي بين اكو و سازمانكشورهاي عضو
 آلماتي، آسياي ميانه را به كشورهاي حوزه خليج فارس و جنوب شرق -بندرعباس

از طريق ) پايتخت پيشين قزاقستان(ترتيب آلماتي  يندب. آسيا متصل خواهد كرد
هاي حوزه خليج فارس و جنوب شرق ازبكستان و تركمنستان به ايران و به كشور

 آلماتي از طريق راه آهن، -بر اين اساس طول مسير بندرعباس. آسيا متصل مي شود
)  روز و نيم 6(  دقيقه 12 ساعت و 150 كيلومتر و زمان سير قطار 756 هزار و 3

سازي  آلماتي و فعال-اندازي قطار كانتينري بندرعباسپروژه راه. برآورد شده است
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هاي حمل و نقلي در منطقه اكو و مورد تاييد ترين پروژه  مهمو اين كريدور جزمنظم
  .  است1اسكاپ

 

افزايش سالمت اقتصادي  ين كشورهاي مسلمانبيكي از مسائل حائز اهميت امروز 
تبديل و ين اين كشورها بدر كشورهاي اسالمي از طريق افزايش تجارت و بازرگاني 

گذاران و فعاالن  ي پرسود براي جذب سرمايهجهان اسالم به يك قطب اقتصاد
اقتصادي جهان و افزايش مشاركت اقشار مختلف جوامع اسالمي به ويژه جوانان و 

نشست مجمع جهاني اين اهداف با تشكيل . هاي اقتصادي است بانوان در فعاليت
 هفتمين نشست مجمع جهاني اقتصاد اسالمي طي .شودگيري مي  پياقتصاد اسالمي

هدف بررسي موضوعات   با ژوئن در شهر آستانه پايتخت قزاقستان9 تا 7 روزهاي
موضوع هفتمين . ين ملل اسالمي تشكيل شدبمرتبط با انسجام و همكاري بيشتر 

 "ارتباط، رقابت، همكاري: رشد جهاني شدن"نشست مجمع جهاني اقتصاد اسالمي 
يكديگر به  يگر ارتباط ندارند، بلكه باكشورها صرفاً بايكدبدين مضمون كه . بود

ين رشد و رفاه مادي به جاي بپردازند و در اين رقابت و همكاري در فضايي سالم مي
  .يابد در منطقه توسعه مي،كشورهااز محصور شدن در برخي 

 

 اول  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي قزاقستان در نيمهبه گزارش كميته آمار قزاقستان
اداره آمار كشور قزاقستان درآمد طبق گزارش . استبوده  در صد 7.1سال جاري 

 درصد 15.2 به ميزان 2011 و سپتامبر 2010هاي سپتامبر سرانه اين كشور بين ماه
 46.057اين اداره اعالم كرده است متوسط درآمد سرانه ماهيانه به . افزايش يافته است

استان آتيرائو، شهر آلماتي و استان مانگيستائو . سترسيده ا)  دالر311(تنگه قزاق 
هاي قزاقستان جنوبي، زمبيل و آلماتي ، در حالي كه استانشته اندباالترين درآمد را دا

  . ندكسب كرده اكمترين درآمد را 
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 : نظامي در قزاقستان-ترين تحوالت امنيتيم بررسي مه -3

 

 2011در سال  قزاقستانكه بود ترين وقايعي   مهموقوع چندين حادثه تروريستي از
سطح تدابير امنيتي به خصوص در افزايش شديد اين رخدادها منجر به . شاهد آن بود

 در حال حاضر پليس راهنمايي و رانندگي نيز مانند پليس امنيت. دشجنوب قزاقستان 
- پليس امنيت در ايستگاه وضد گلوله مجهز شدههاي هاي خودكار و جليقه به سالح

 تاكنون چندين .ستا ها به همراه سگهاي ردياب مستقر شدههاي راه آهن و فرودگاه
عمليات بر ضد جرايم خاص و همچنين عمليات بازگرداندن مهاجرين غيرقانوني 

 فساد، مهاجرت غيرقانوني و وضعيت سست مردم از نظر .صورت گرفته است
هاي تروريستي هستند  ريسكاز جمله... ها براي مقاومت در مقابل تروريستآمادگي 

ي اندكمقامات مسئول بر اين باورند كه مردم دانش . كه اين كشور با آنها مواجه است
 درصدد برگزاري جلسات آموزشي مشابه با  و تروريستي دارندتحمالبا  واجههدر م

حداقل دانش اوليه درباره نحوه دفاع از كالس هاي آمادگي زلزله هستند تا به مردم 
ضر بسياري از مقامات قزاق وقايع ا در حال ح.دنخود در طي حمله تروريستي را بده

اف رئيس مركز تحليلي   حسين اسوبعلي. دانند ميتروريستي را مرتبط با غرب
"Prudent Solutions"ار بر  در قزاقستان معتقد است كنترل جريان انرژي و فش

ترين داليل حمايت  توان از مهم  را مي و چين، روسيهاي ايران هاي منطقه قدرت
وي مواجه شدن .  دانست و سعود از ايجاد ناامني در كشورهاي آسياي مركزيآمريكا

ادگرايي را به منافع بازيگران خارجي منطقه مرتبط قزاقستان با پديده ايدئولوژي جه
بايد به اين نكته توجه داشت كه چه داليل و عواملي زمينه اقدامات : دانست و گفت

مختلف و متناوب تروريستي در شهرهايي نظير آكتوبه، آتيرائو، آلماتي و طراز را 
ه را شناسايي و هاي احتمالي پيش روي قزاقستان و منطق فراهم كرده تا بتوان چالش

  . اقدام كردهابراي جلوگيري از آن
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هاي جهادگراي  هاي خارجي منطقه و دورنماي تحوالت، گروه با توجه به نقش طرف
 انتظامي اين كشور با -قزاق ضمن قرار گرفتن تحت فشارهاي نهادهاي امنيتي 

 يهاي  گروهدر پيهاي سلفي قرقيزستان ارتباط خود را تقويت بخشيده و  جماعت
 سال اخير اختالفات مسلمانان قرقيزستان بر مبناي 2طي  .ندهستمتمايل به تندگرايي 

المهدي در سال   شدن گروه جيشفعال. هاي ايدئولوژيك افزايش يافته است ديدگاه
توان   حوزه ديني را ميدرزمان حساس شدن وضعيت   در قرقيزستان و هم2010
اي شرايط مذهبي و تاثيرگذاري   برنامههاي يك زنجير دانست كه هدف آن تغيير حلقه

  كه با توجه به بحث خروج نيروهاي آمريكااستبر فضاي سياسي كشورهاي منطقه 
 در  و ايران لذا قزاقستان. برجسته خواهد شدپيش بيش از  از افغانستان2014تا سال 

تصميماتي در اين رابطه با اتخاذ  روابط خود در حوزه امنيتي هستند و صدد توسعه
گري، كند از جمله افراطي كه امنيت كشورهاي منطقه را تهديد مييدرصددند خطرات

مورد را گري، تروريسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرائم اينترنتي سلفي
اري تنگاتنگ كشورهاي منطقه طرفين بر لزوم همك. بحث و تبادل نظر قرار دهند

. گونه جرائم كه امنيت كشورها را نشانه گرفته تاكيد دارند براي مبارزه با اين
 اهداف بلندمدت سعودي و ساير كشورهاي كارشناسان قزاق معتقدند با توجه به

عربي خليج فارس ايجاد شرايط نامطلوب در منطقه خزر به منظور بازدارندگي 
 مذهبي ايران از اهداف ديگر عوامل خارجي در منطقه -  فرهنگي- ايدئولوژيك

  . است
 

 داراي ذخاير كشور از استراليا دومين  پس قزاقستانبراساس ارزيابي هاي متخصصان
 كشور هاي بانفوذتر جهان قرار شمارچنين آمارهايي قزاقستان را در . استاورانيوم 

 و است نده مواد خام سوخت اتمي به روسيهارائه كنهمچنين قزاقستان . دمي ده
شركت .  به امضا رسانيده است و ژاپن با چيندر اين زمينههايي توافق نامه
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 درآمد اين كشور را از فروش سوخت هسته 2030 معتقد است تا سال "قزاتامپرروم"
هاي  دولت قزاقستان تالش.  ميليارد دالر خواهد رساند15 ساالنه به ، در جهاناي

 كريم ماسيم .دارداي خود هاي هسته در زمينه توسعه روزافزون فعاليت ايگسترده
اي ها براي توليد ايمن انرژي هستهها و توانايي از همه قابليت:اف اعالم كرده است

هدف ساخت نخستين نيروگاه اي در زمينه انرژي با برنامهنيز  دولت .برخوردار است
   .ه استهسته اي اين كشور تصويب كرد

 

 با اي تصميم گرفت بانك سوخت هستهاين كشور  سازمان انرژي اتمي سال گذشته
طبق قوانين موجود تنها كشورهاي برند كه كغلظت پايين براي مواقع ضروري ايجاد 

ه آنها و دريافت اجازه الزم توسط عضو اين سازمان پس از مطالعه درخواست نام
اين ذخاير براي . دبيركل اين سازمان اجازه استفاده از اين ذخاير را خواهد داشت

 در نظر گرفته شده كه بنا به داليلي توان تهيه سوخت الزم براي نيروگاه يكشورهاي
 در حالي شدت "بانك سوخت"رقابت براي تشكيل . هاي هسته اي خود را ندارند

هاي تامين سوخت هسته اي  ايجاد بانك  كه كشورهاي مختلف قصد دارند باگرفته
طريق منافع هنگفت مالي براي كشور  ند و از اينكنبه تجارت در اين زمينه اقدام 

 از آژانس بين المللي انرژي اتمي  قزاقستان2011 در فوريه .متبوعشان ايجاد نمايند
 بهاستقرار بانك بين المللي سوخت هسته اي در كشورش  اجازه ي مبني بردرخواست

آژانس مواجه  تموافقاحتماال با د، اين طرح ارائه كرآژانس بين المللي انرژي اتمي 
 در قدرت و جايگاه اتمي اين كشور "بانك سوخت هسته اي"يجاد  ا.خواهد شد

  .تاثير به سزايي خواهد داشت
 

چشمگيري در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرزهاي هاي   تالشقزاقستان
  هاي نيز همكاريخود داشته و در اين رابطه با ديگر كشورهاي آسياي مركزي
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هاي هاي فعاليتهاي گذشته نمونهبا اتكا به موفقيت .استه دنزديكي به عمل آور
هاي انتظامي مبارزه با موادمخدر، انجام شامل آموزش مقامات نيرودر اين زمينه آينده 

هاي مالي هاي مرزي، و مبارزه با جريان، توقيف موادمخدر و گشتكعمليات مشتر
  .خواهد بودغيرقانوني بين مرزي 

 

جزو سيستم متحده پدافند هوايي در حال حاضر  سيستم پدافند هوايي قزاقستان
 قصد دارند در  قزاقستان و روسيهاما. لمنافع استاتحاديه كشورهاي مستقل مشترك ا

 در حال حاضر روسيه عالوه .آينده نزديك سيستم مشترك پدافند هوايي ايجاد كنند
در  .ستااي هاي دو جانبه چنين سيستمدارايبر قزاقستان با بالروس و ارمنستان 

هاي نظامي با  ه سند همكاري بمي توان امنيتي اين كشور-هاي نظامي  زمينه همكاري
هاي نظامي اوكراين و قزاقستان برنامه همكاري  دربارهين طرف.دكركراين نيز اشاره وا

يف در چارچوب توافق نظامي آستانه و كي همكاري. نده ا توافق كرد2012در سال 
ين ب 2005 كه در سالصورت مي گيرد وري نظامي  آنامه همكاري در زمينه فن

 توان به همكاريدر اين زمينه همچنين مي.  و قزاقستان به امضا رسيددولت اوكراين
 نظامي  هايدر چارچوب همكاريد كه كرهاي نظامي قزاقستان و قرقيزستان اشاره 

به قرقيزستان  ماشين زره پوش 5 خودرو نظامي و 20 خمپاره انداز، 30قزاقستان 
  . دداخواهد 

  
 در حال حاضر نيروهاي :تتان اعالم كرده اسابيبيال خودايبرديوف وزير دفاع قرقيزس

 ت"هاي تانك. اند در صد با تجهيزات نظامي تامين شده80مسلح قرقيزستان به ميزان 
هاي  و سيستم"80 - .ر .ت .ب"، "70 - .ر .ت .ب"هاي زره پوش ، ماشين"72 -

  . گيرنددفاع هوايي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي
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 :2011 در سال قزاقستان  نظامي–سياسي، اقتصادي، امنيتي  روز شمار اهم وقايع

 : سياسيرويدادهايترين  مهم

 

  :2011ژانويه 

تصويب كنوانسيون " نورسلطان نظربايف قانون "كازتاق"به نوشته خبرگزاري  -
ر اين د.  را امضا كرد"هاي شانگهاي در مبارزه با تروريسم سازمان همكاري

هاي حقوقي، تبادل اطالعات و انجام كنوانسيون ساز و كارهاي ارايه مساعدت
 ينهاي قوانين ملي طرف  ويژگي واقدامات مشترك عملياتي و تجسسي جاي گرفت

 )  ژانويه11 (.مالحظه گرديد

 در چارچوب مناسبات دوجانبه به دعوت رئيس جمهوري رئيس جمهور قزاقستان -
طي اين سفر روساي جمهور دو كشور اسنادي را . كند به تهران سفر ميمي ايراناسال

 )ژانويه18 (.رسانندمي ها و مناسبات به امضا در جهت توسعه همكاري

 با فساد مالي در قزاقستان  مبارزه آشتي ناپذير : كرداعالم رئيس جمهور قزاقستان -
  )ژانويه 29 (.خواهد شد

 خواستار برگزاري انتخابات رياست جمهوري زود هنگام رئيس جمهور قزاقستان -
 )2011 ژانويه 31. (در اين كشور شد

 

 :2011فوريه 

 2 (. قانون انتخابات رياست جمهوري زودهنگام را تصويب كردپارلمان قزاقستان -
  )2011فوريه 

 انتخابات رياست  از رسانه هاي جمعي قزاقستان"ترند"ي به گزارش خبرگزار -
 فوريه 4 (.جمهوري زودهنگام در قزاقستان در روز سوم ماه آوريل برگزار خواهد شد

2011( 
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 به نقل از ارمحمد ارتيسبايف مشاور رئيس جمهور "ليتر"روزنامه قزاقستاني 
ي قزاقستان قصد دارد در انتخابات رياست كنونجمهور رئيس ":  نوشتقزاقستان

دهه آينده مقطع فوق العاده مهمي در احيا و .  نيز شركت كند2016جمهوري سال 
بنابراين ما آينده خود را باهم و به رهبري نورسلطان . استتوسعه قزاقستان مستقل 
  ) فوريه15 (".نظربايف خواهيم ساخت

 

  :2011مارس 

، ژامبيل احمدبيگف از فآوريل سال جاري نورسلطان نظربايدر انتخابات سوم  -
اف سناتور و رهبر حزب ميهن دوستان و ملس الئوسيزو جناح كمونيستها، غني قاسم

 به رقابت عنوان رئيس جمهور قزاقستانه رهبر انجمن تعقيبات جهت انتخاب ب
  ) مارس3 (.خواهند پرداخت

ه ژوئن سال جاري نشست شوراي وزراي خارجه  ما30 الي 28در روزهاي  -
 )  مارس30(. كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي در آستانه برگزار خواهد شد

 

  :2011آوريل 

 روز يكشنبه آغاز شد و بيش از نه هزار و انتخابات رياست جمهوري قزاقستان -
   ) آوريل03(. د را آغاز كردندهفتصد دفتر اخذ راي از صبح روز يكشنبه فعاليت خو

 براساس نتايج اوليه : روز دوشنبه اعالم كردكميسيون مركزي انتخاباتي قزاقستان -
 رئيس "نورسلطان نظربايف" يحاصل از شمارش آراي انتخابات رياست جمهور

 ساله 5 دوره ك درصد آرا پيروز شده و تصدي ي95.5 كنوني كشور با كسب رجمهو
 ) آوريل04 (.عهده خواهد گرفتريگر را بد
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 چند  به تركيهدر چارچوب سفر ارژان كازيخانوف وزير امور خارجه قزاقستان -
موافقتنامه دوجانبه از جمله موافقتنامه در مورد آموزش هاي ديپلماتيك و برنامه 

 ) آوريل04 (. به امضا رسيد2013-2012همكاري براي سال هاي 

 در طول ديدار خود با گروه پارلماني  وزير خارجه قزاقستانفارژان كازي خانو -
كره جنوبي بيان كرد كه لي ميونگ بك رئيس جمهور كره جنوبي به زودي به 

 ) آوريل10 (.قزاقستان سفر خواهد كرد

 جمهور و نخست وزير  طي سفر دوروزه به آستانه با رئيسنخست وزير هند -
  ) آوريل18 (. ديدار كردقزاقستان

طرفين ابراز اميدواري كردند كه .  سفر خواهد كرد به قزاقستانرئيس پارلمان چين -
 25 (.سفر رئيس پارلمان چين به قزاقستان باعث تعميق روابط دوجانبه خواهد شد

  )آوريل
 در پيام تبريك خود به نشست رؤساي مجالس مجمع هور قزاقستانرئيس جم -

هاي  قزاقستان براي تقويت همكاري: پارلماني كشورهاي ترك زبان اظهار كرد
 و استهاي معنوي مشترك اهميت زيادي قائل  كشورهاي ترك زبان و احياي ارزش

ريل نشست روساي آو 28 و 27ي در روزها. كندها را مثبت ارزيابي مي اين همكاري
 ) آوريل28 (.مجالس مجمع پارلماني كشورهاي ترك زبان در آستانه برگزار شد

 

  :2011ژوئن 

ما . من معتقدم دولت نبايد حجاب را منع كند":  تاكيد كردنخست وزير قزاقستان -
 منع استفاده از هيچ اقدامي در اين مورد بر نخواهيم داشت و هيچ قانوني در باره

  ) ژوئن15 (".حجاب تصويب نخواهيم كرد
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 اولين سفر رسمي رئيس :گفت امروز وو تخئ خيئپ سفير ويتنام در قزاقستان -
جمهور قزاقستان به جمهوري سوسياليستي ويتنام براي سال جاري برنامه ريزي شده 

  ) ژوئيه14 (.است
تاجيكستان و رئيس سي و هفتمين اجالس همراه خان ظريفي وزير امور خارجه  -

وزيران خارجه سازمان كنفرانس اسالمي، رياست اجالس سازمان كنفرانس اسالمي را 
 28 (.ددا تحويل از طرف تاجيكستان به ارژان كازيخانوف وزير خارجه قزاقستان

 )ژوئن

 

  :2011سپتامبر 

 ماه 8-7 قرار است در تاريخ نيرژان كازيخانوف وزير امور خارجه قزاقستا -
در اين سفر كازيخانوف با مقامات چين .  خواهد داشتسپتامبر سفر رسمي به چين

هاي دو جانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و غيره  در رابطه با گسترش همكاري
 ) سپتامبر01 (.دكرگفتگوخواهد 

 

 :2011اكتبر 

 ملي و سياست يب رييس كميته رويدادهاي خارجي كميسيون امنيتمهدي سنايي نا
برد با آقاي سريك  بسر مي كه در قزاقستانخارجي مجلس شوراي اسالمي ايران

تميربوالتف رئيس گروه دوستي پارلماني قزاقستان و ايران در مجلس نمايندگان 
  ) اكتبر19 (. كردقزاقستان مالقات

 

  :2011نوامبر 

 از همتاي قزاقستاني خود علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي ايراندكتر  -
  ) نوامبر 16 (.براي سفر به ايران دعوت كرد
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  ديروز پارلمان اين كشور را منحل و اعالم كرد انتخاباتفنورسلطان نظرباي -

تعدادي از قانون گذاران  .برگزار مي شود 2012پارلماني زودهنگام ماه ژانويه 
ند به دليل تك  كردخواستدر هفته گذشته از رئيس جمهور اين كشور  قزاقستان

 19 (.بودن و حضور نداشتن احزاب مخالف در پارلمان آن را منحل اعالم كند حزبي
 )نوامبر

 اين دن اقدامات تروريستي اخير در غرب ضمن محكوم كرمفتي اعظم قزاقستان -
هاي وابسته به جريان وهابيت در قزاقستان را از عوامل اصلي وقوع  فرقه كشور، نفوذ

 )  نوامبر19(. دانست چنين حوادثي

 روز  در جمهوري قزاقستانسفير فوق العاده و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران -
گذشته با كايرات الماشريف رئيس آژانس امور ديني جمهوري قزاقستان ديدار و 

   ) نوامبر23( .مذاكره نمود
 

  : اقتصاديرويدادهايترين  مهم

 

  : 2011ژانويه 

 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي قزاقستان در : كرد اعالمنخست وزير قزاقستان -
 ) ژانويه11 (.بوده است صد  در7.1نيمه اول سال جاري 

  در حال انجام مذاكراتي در مورد واردات مواد معدني كمياب از قزاقستانآلمان -
  ) ژانويه31 (.است

 

  : 2011فوريه 

 اين كشور در : گفتژانار آيتژان اوا وزير توسعه اقتصادي و بازرگاني قزاقستان -
 ) فوريه17 (. ميليون تن نفت توليد كند81.0 قصد دارد 2011سال 
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  :2011مارس 

 هاي معاصر قزاقستان رالن بايدائولت مشاور معاون نخست وزير و وزير فن آوريي -
سيستم مالي اسالمي در : در سخنراني خود در دومين كنفرانس مالي اسالمي گفت

 ) مارس14 (.ل توسعه خواهد يافتسود به شكل فعا كشورهاي مستقل هم

  

 

  :2011آوريل 

تواند بر اقتصاد  مي پيش فرض احتمالي آمريكا معتقدند قزاقستانكارشناسان -
 )ريلو آ11 (.قزاقستان نيز تبعات منفي داشته باشد

  

 

  :2011ژوئن 

 ژوئن 9 تا 7هاي برگزاري هفتمين نشست مجمع جهاني اقتصاد اسالمي طي روز -
هدف بررسي موضوعات مرتبط با انسجام و   بادر شهر آستانه پايتخت قزاقستان

 ) ژوئن07 (.همكاري بيشتر ميان ملل اسالمي ادامه خواهد داشت

  

 

  :2011اوت 

ورسلطان ن . ميليارد دالري را امضا كردند8 و كره جنوبي چهار توافقنامه قزاقستان -
پس از انجام مذاكرات با رئيس جمهور كره جنوبي چهار توافقنامه ": نظربايف گفت

 :وي اضافه كرد. " ميليارد دالر امضا شد كه اين يك دستاورد بزرگ است8به هزينه 
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 و مجتمع گاز و "بالخاش"ها در مورد احداث نيروگاه حرارتي  توافقنامهءامضا:
 ) اوت25 (".لن يك دستاورد بزرگ استپتروشيمي جهت توليد پلي پروپي

  :2011سپتامبر 

 تا عمق SAGW-1 در حفاري چاه :ه استكردشركت ماكس پتروليوم اعالم  -
 12 (. به اليه هاي ذخيره نفت و گاز رسيده است"ساقيز غربي" متري در 1400

 )سپتامبر

 

 

  :2011اكتبر 

 برگزاري اجالس  همزمان با اكتبر17  آلماتي-قطار كانتينري مسير بندرعباس -
هاي راه آهن كشورهاي توسعه ترانزيت لجستيك اكو طي مراسمي با حضور مقام

 ) اكتبر05(. رودالمللي روي ريل ميهاي بينعضو اكو و سازمان

 با ديميتري مددوف و الكساندر لوكاشنكو همتاهاي روس رئيس جمهور قزاقستان -
 تا سال "اتحاديه اقتصادي يوروآسيا"عالميه ايجاد  نوامبر ا18و بالروسي خود در 

همچنين توافقنامه تشكيل كميسيون اقتصادي يوروآسيا براي .  را امضاء كردند2015
. ي طرفين رسيد امضابهتر بر انسجام اقتصادي از اوائل سال آينده  نظارت نزديك

 ) نوامبر11(

اري در ارتباط با تشكيل و تضمين يك جاده  توافقنامه همكرئيس جمهور قزاقستان -
 را از طريق هاي آمريكا المللي راه آهن كه از طريق قزاقستان عبور كرده و محموله بين

 ) اكتبر21 (.كند را امضا كرد  حمل ميخاك اين كشور به افغانستان

 

 

  :2011دسامبر 
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هاي سپتامبر  گزارش داد درآمد سرانه اين كشور بين ماهاداره آمار كشور قزاقستان -
  ) دسامبر11 (. درصد افزايش يافته است15.2 به ميزان 2011 و سپتامبر 2010

 

  : نظامي-امنيتي رويدادهايترين  مهم

 

  :2011فوريه 

 خبر داد هاي نوين قزاقستان وري آدويسنباي تورگانف معاون وزير صنايع و فن -
المللي المللي انرژي اتمي درخواست كرده به استقرار بانك بينقزاقستان از آژانس بين

  ) فوريه09 (.اي در كشورش اجازه دهدسوخت هسته
 

 :2011مارس 

هاي مبارزه عليه مواد مخدر در شهر آستانه ديدار نوبتي روساي شوراي ارگان
 ماه مارس سال 25 و 24در . زار شدكشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي برگ

ده و مسائل مورد عالقه خود را بررسي كرمربوطه با همديگر ديدار  جاري روساي
  ) مارس29( .كردند

 

 :2011اوت 

 دسته جمعي در آستانه نشست غيرعلني سران كشورهاي عضو سازمان قرارداد امنيت
 ) اوت12 (.آغاز شد

 

 :2011سپتامبر 

 با مارات تاژين ق العاده وتام االختيار جمهوري اسالمي ايران در قزاقستانسفير فو -
 طرفين بر افزايش  وعالي امنيت ملي اين جمهوري ديدار و گفتگو كرد دبير شوراي

  ) سپتامبر08 (.هاي امنيتي ميان دو كشور تاكيد كردند همكاري
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: گفت هاي مسلح فدراسيون روسيهسپهبد والري گراسيوموف رييس ستاد كل نيرو -
 و روسيه قصد دارند در آينده نزديك سيستم مشترك پدافند هوايي ايجاد قزاقستان

  ) سپتامبر22 (.كنند
 

 :2011نوامبر 

 . از امضاي توافق نامه نظامي ميان آستانه و كي يف خبر دادوزرات دفاع قزاقستان
ين آستانه و كي يف در آستانه به امضاي عادل بيك بهمكاري نظامي  سند

 18 (.دفاع قزاقستان و ميخائيل اژيل همتاي اوكرايني وي رسيد دژاكسيبكوف وزير
  )نوامبر

 فدرال نيكوالي ليسينسكي رييس اداره مرزباني منطقه فدرال جنوبي سازمان امنيت -
 نيروهاي مرزباني :ز جمعه در باكو در گفتگو با خبرنگاران اعالم كرد روروسيه

 ) نوامبر18. (كشورهاي ساحلي خزر رزمايش مشترك برگزار خواهند كرد

ماده در سطح   درصد اورانيوم جهان رتبه اول را در توليد اين33 با توليد قزاقستان -
اين كشور از  "Kazatomprom" شركت دولتيهمچنين جهان كسب كرده است، 

براساس اين .  خبر داد2012 در سال خود براي توليد سوخت هسته اي برنامه جامع
 اريك بسون وزير صنعت و انرژي فرانسه ميالدي 2011 گزارش چهارم نوامبر

يد سوخت هسته زمينه احداث كارخانه اي براي تول قراردادي با دولت قزاقستان در
  ) نوامبر27 (.اي امضا كرد

  
  

  :منابع
  www.iransharghi.com  شرقي ايران -

 http://fa.trend.azخبرگزاري ترند    -
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 inform.kz/ruswww.خبرگزاري كازاينفورم  -

  /pe.rian.ru/mainlineخبرگزاري ريانوستي  -

   www.dw-world.de/dw/0,,641,00.html  خبرگزاري دويچه وله -

 

  پي نوشت ها

 
١

 در حوزه توسعه هاى سازمان ملل ا و فعاليته اسكاپ نهاد اصلى و مركزى براى اجراى برنامه-

 عضو پيوسته دارد و هدف اصلى آن، پيشبرد و 9 عضو اصلى و 53اسكاپ . آسيا و اقيانوسيه است

قلمرو اين نهاد از روسيه تا . هاى اقتصادى و اجتماعى در منطقه آسيا و اقيانوسيه است توسعه فعاليت

ى تا شرقى آن از تركيه تا جزيره كريباتى در اقيانوس آرام است و سه ميليارد زالندنو و مرزهاى غرب

   .داردخود نفر را تحت پوشش 
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   امنيتي و اقتصادي سياسي، رويدادهاي تحليلي بررسي

 2011 سال در  آذربايجان

  

  مهري خيري

  

  :مقدمه

  
 با رويدادهاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و 2011 در سال كشور آذربايجان

ماري مواجه بوده و رفتارها و شيوه هاي مختلفي را براي رويارويي با اين امنيتي بيش
در اين گزارش با طبقه بندي اين رويدادها ابتدا . رويدادها در پيش گرفته است
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ترين  مهمبه بررسي ده و در ادامه كرتحليلي از اتفاقات و پيش بيني آتي آنها ارائه 
  .   ردازيممي پاخبار در هر يك از زمينه هاي مختلف 

  
 : تحليل و دورنماي وقايع سياسي-الف

  
 بروز 2011 در سال ترين وقايع سياسي پيرامون مسائل داخي آذربايجان از مهم

دو گروه احزاب سياسي قالب هاي مخالف دولت در  تجمعات و ابراز مخالفت گروه
  بودند كه"مساوات" و "جبهه خلق" گروه اول احزاب. گرا بود  گرا و اسالمغرب

 خواستار برقراري دموكراسي ود هناحزاب غرب گراي مخالف دولت را تشكيل مي د
گرا نيز خواستار اقدامات موثر  زاب اسالمح ا.واقعي در كشور و آزادي سياسي بودند

ستيزي و پرهيز  دولت براي پايان دادن به اشغال قره باغ و توقف سياست اسالم
 . اعمال محدوديت براي شعائر ديني از جمله موضوع حجاب بودنددولت از

هرچند اين وقايع . تظاهرات هر دو گروه با واكنش منفي و سركوب دولت همراه شد
را گران مردمي بودن آن  هم گام با انقالب هاي عربي رخ داد اما بسياري از تحليل

 و هزاب مخالف حمايت شدكه از سوي احمي دانند  و آن را تنها تجمعي رند نداباور
هر چند اين تظاهرات و سركوب آنها . ندارن ترديد دآ ي برايينده موفقآ در پيش بيني

 با اين وجود با اصالحات نسبي ،از سوي مجامع بين المللي مورد توجه قرار گرفت
كه دولت در پيش گرفته به نظر نمي رسد اين مخالفت ها پيامدهاي جدي در آينده 

  . داشته باشد
  

 با وجود  بود كهترين موضوعات مسائل داخلي آذربايجان حل مناقشه قره باغ از مهم
  در شهر قازانمذاكراتترين  مهم( .نتايجي در بر نداشت مذاكرات دو طرف مناقشه
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گري   تا كنون با وجود ميانجي1988 اين مناقشه از سال ). انجام شدبه ميزباني روسيه
 آوارگان اين جنگ خانمان سوز همچنان در شرايط وهاي بين المللي بي نتيجه مانده 

 رشد  و عليرغم جنگآغاز سال از 20 با وجود گذشت .بسيار بدي به سر مي برند
  .  اين آوارگان با مشكالت عديده معيشتي دست به گريبان هستند،اقتصادي آذربايجان

  
 با تنش و گاهي با زماني 2011 در سال جانتعامالت منطقه اي جمهوري آذرباي
 سفر رجب طيب اردوغان پس از پيروزي حزب. همكاري هاي رو به رشد همراه بود

 مهر تاييدي بر روابط استراتژيك دو كشور ، به جمهوري آذربايجان در ماه ژوئنخود
 عميق تاريخي دارد و اين دو كشور  ريشهروابط دوجانبه آذربايجان و تركيه. بود

هاي تركيه طي دو سال اخير  عليرغم چالش هايي كه در روابط خود در زمان تالش
 هاي استراتژيك در بخش سازي روابط با ارمنستان داشتند، از همكاري براي عادي

هاي مختلف از جمله در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، انرژي، فرهنگي، امور 
نزديكي قومي و زباني، شرايط مساعد عالوه بر  .يره برخوردارندبشردوستانه و غ

جغرافيايي آذربايجان و منابع نفت و گازي اين كشور از اهميت زيادي براي تركيه 
 با تركيه هاترش همكاري ساز سوي ديگر گرايش آذربايجان براي گ. برخوردار است

، ك آنكارا در شرق نزديداليل زيادي دارد كه از آن جمله مي توان به نفوذ سياسي
 با ك اقتصادي اين كشور در اين مناطق، ارتباط نزدي- نظامي - يعني پتانسيل سياسي

 سازمان كتركيه يكي از اعضاي گروه مينس.  اشاره كردامريكا و عضويت در ناتو
منافع اين كشور ترين نماينده   پس از آذربايجان مهمو است امنيت و همكاري اروپا

  .محسوب مي شوددر اين سازمان 
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 در سطح منطقه اي و جهاني  از شرايط ويژه ايآذربايجان از نظر كشور تركيه
 از جمله اين .مي سازدبسيار سودآور را  با آن كبرخوردار است كه روابط نزدي

  : ويژگي ها عبارت اند از
 

  .ين دو قاره آسيا و اروپا مهم اين كشور بك وموقعيت استراتژي -
 .اقتصاد رو به پيشرفت و ارتش قوي و نيرومند -

 را اتصال آسيا و آفريقا از طريق آنهاراهها و تنگه هاي مهم ارتباطي اين كشور كه  -
اقتصاد بسياري از كشورها نفوذ شريان  به بدين وسيله مي تواندتحت كنترل دارد و 

 .كند

  .هاي مهم جهانيسازمان  و بسياري از عضويت در ناتو -

 و اروپايي مي داند كه در برابر صلح -  و آسياييكدموكراتيكشوري تركيه خود را  -
دود عترروريسم مبارزه مي كند و يكي از م  با ،امنيت منطقه مسئول است
  1.ك جهان استكشورهاي مسلمان دموكراتي

  
 طي سال جاري داراي فراز و نشيب هايي بود كه  و آذربايجانروابط ديپلماتيك ايران

 اظهارات تند دو طرف  برخي موارد بهو درانجاميد به سردي روابط اين دو كشور 
دو كشور ايران و آذربايجان با وجود عوامل و پتانسيل هاي مختلف . شدمنجر 

هاي اخير از روابط دوستانه در سطح بااليي  لهمكاري و همگرايي منطقه اي طي سا
مي توان از هاي اخير  ترين اين عوامل تنش زا طي سال  از مهم. برخوردار نبوده اند

بحث رژيم حقوقي درياي خزر، روابط و سياست خارجي دو كشور، سياست هاي 
 روابط مي توان نام برد كه همواره مانع از برقراري.   ..اقتصادي، بحران قره باغ و 

ها روابط دوستانه آذربايجان با  طي اين سال. ستبدون چالش بين دو كشور شده ا
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اسرائيل و امريكا و روابط ايران با كشور ارمنستان تاثير عميقي بر سياست خارجي دو 
  .   كشور نسبت به يكديگر داشته است

  
 و استفاده از البي يهودي در مقابل البي مريكا و آ با هدف نزديكي با غربآذربايجان

ارمني براي حل بحران قره باغ  به روابط دوستانه با اسرائيل ادامه داده و اسرائيل نيز 
با حضور هرچه بيشتر در خاك آذربايجان و كشورهاي آسياي مياني درصدد سد راه 

سرائيل با برقراري روابط حسنه با كشورهاي مسلمان ا.  در اين مناطق استنفوذ ايران
 درصدد استد نرا تشكيل مي دهجمعيت و يا كشورهايي كه مسلمانان اكثريت غالب 
اسرائيل با روابط . ن است تغيير دهدنااين استنباط را كه يك دولت ضد مسلما

تسهيالت  ديان آذري و يهودوستانه خود با آذربايجان به دنبال نوعي تامين امنيت
 حافظان منافع ،هر كشوردر  يهوديان از نظر اسرائيلرا زي ،فرهنگي براي آنهاست

 . اسرائيل محسوب مي شوند

  
 داشت و همواره به دنبال  و آمريكا پس از استقالل توجه ويژه اي به غربآذربايجان

غرب و آمريكا نيز براي نفوذ بيشتر در . ت هاي اين كشورها بودبهره گيري از حماي
 و همچنين  و استفاده از اين منقطه براي نفوذ به كشورهاي آسياي مركزيمنطقه قفقاز

استفاده از منابع غني از نفت گاز اين منطقه و سرمايه گذاري هاي كالن در اين حوزه 
 نفوذ هر چه بيشتر ، و ايران از آذربايجان به عنوان منطقه فشار عليه روسيه استفادهو

طي دو سال اخير روابط  آذربايجان  . منطقه را در دستور كار خود قرار دادنداين در 
 عدم موافقت دولت مسائل داخلي و.  و آمريكا دچار نوعي تنش شدبا اتحاديه اروپا

گرايان و فضاي بسته سياسي و عدم اجراي  آذربايجان با تجمعات اعتراضي غرب
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ترين مسائل مطرح شده از سوي غرب و آمريكا براي  دموكراسي و آزادي بيان مهم
  . بودمتهم كردن آذربايجان 

  
 به تعهدات بين المللي خود هيچ توجهي نداشته  معتقدند آذربايجان و غربآمريكا
 در ،طي دو سال اخير باكو تبليغات ضد غربي و آمريكايي را در پيش گرفت. است

 تاثير منفي  كه طي اين مدت طرح آمريكا براي مذاكرات بين ارمنستان و تركيهيحال
  ايراناضع آمريكا در تحريماز مونيز  آذربايجان قابالمتبر تحوالت منطقه داشت و 

 و دمكراسي  به نظر مي رسد  موضوع حقوق بشرشرايط كنونيدر . حمايت نكرد
غرب و  ترين اهداف  از مهم. شده استنباعث تنش در روابط آمريكا و آذربايجا

  :كرد اشاره  ذيل مي توان به  مواردايجانآمريكا در آذرب
  
 . امنيتي در اين منطقه- سياسي - هاي اقتصادي استفاده از فرصت -

 .دسترسي به منابع گاز و نفت و صدور و خروج آنها -

 .حفظ نهادهايي كه در راستاي اهداف آنها فعاليت مي كنند -

 .مقابله با نفوذ روسيه -

 .مقابله با نفوذ ايران -

 .هحضور درازمدت در منطق -

  

باكو در سياست هاي مربوط به امور داخلي روند شواهد حاكي از اين است كه 

 داخلي هاي  مخالفتظاهراد و دهاصالحات نسبي را كه اكنون نيز جريان دارد، ادامه 

 زيرا چنان كه از قرائن برمي آيد، ه استدنشدولت   نگراني اسبابعليه حكومتاخير 

بحران قره باغ . ارند حكومت ندمخالفتي بامردم بوده و اكثريت ناين تظاهرات مردمي 
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با پيچيدگي هاي عميقي كه طي سالها الينحل باقي مانده به نظر نمي رسد در نيز 

 با كشورهاي ه در رابطرويكرد منطقه اي آذربايجان. آينده نزديك به سرانجامي برسد

ه زيگران فرامنطقه اي تنها به پيچيدمنطقه همچنان ادامه خواهد داشت و از آنجا كه با

ه اند، رويكرد كرد كمك اوضاع سياسي به خصوص در زمينه مناقشه قره باغ تر شدن

ي اين  گرا سياست خارجي غربه دليلاما ب. منطقه اي كامال منطقي به نظر مي رسد

 -ي  امنيت-  براي دست يابي به منافع خود در زمينه هاي مختلف سياسيكشور،

 و غرب چون آمريكاهماقتصادي خواهان ائتالف و همگرايي با قدرت هاي بزرگي 

 . است

   

  :تحليل و دورنماي وقايع اقتصادي -ب 

  
 ورود به اقتصاد   پس از كسب استقالل تالش هاي زيادي برايجمهوري آذربايجان

اقتصادي خارجي خود  - وابط تجاريبازاري و شكل گيري يك نظام جديد در ر
 و در جهت همگرايي با سيستم اقتصادي جهاني و روابط چندجانبه اقتصادي با نمود

 سال اخير آذربايجان در اين زمينه موفقيت 10ي ط. كشورهاي همسايه گام برداشت
 140با بيش از ضمن برقراري رواب تجاري هاي چشم گيري به دست آورده و 

 از سازمان هاي اقتصادي برخي درو است  تجاري برقرار كرده كشور دنيا روابط
  . عضويت داردجهاني 

  
 برابر را نشان مي دهد كه با 7رشد  2006 تا 1996 از سال  آذربايجانيحجم تجار

 سهم روابط .حائز اهميت است  به جغرافياي تجارت خارجي اين كشور نگاهي
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كشورهاي با  درصد و 31ن با كشورهاي مشترك النافع  آذربايجااقتصادي -تجاري 
 CIS هاي اخير بين كشورهاي طي سال 2. درصد برآورد مي شود31.6 اتحاديه اروپا

 توليدات 2008 تا 2003 در سال . را داشته است رشد اقتصاديباالترينآذربايجان 
 درصد در سال 45ر در اين كشور از  برابر افزايش يافته و سطح فق2.6داخلي كشور 

در  2010توليدات غيرنفتي در سال .  رسيده است2010 درصد در سال 9.1 به 2003
 ا ري درصد7.9 رشد درصد برآورد شده بود 3.2 كه ميزان آن 2009   با سال مقايسه

   .نشان مي دهد
  

 است كه طي ترين حوزه هاي اقتصادي آذربايجان حوزه انرژي و حمل و نقل از مهم
يكي از اهداف . استشده هاي مهمي در پيشبرد آنها برداشته  هاي گذشته گام سال

 تنوع بخشي به خريداران در حوزه بين ،اصلي آذربايجان در حوزه فروش منابع انرژي
ق تركيه  از طريامضاي قراداد ترانزيت گاز جمهوري آذربايجان به اروپا. المللي است

از قرارداهاي مهمي است كه براي انتقال گاز آذربايجان به كشورهاي اروپايي به 
به اين ترتيب تركيه امكان انتقال مستقيم گاز آذربايجان به يونان از . امضاء رسيد

  . كردگري اين كشور فراهم  مرزهاي تركيه را بدون ميانجي
  

 براي حفظ امنيت انرژي ه اروپاطرح كريدور جنوب يكي از برنامه هاي مهم اتحادي
ين چارچوب اجراي پروژه نابوكو و پروژه هاي ديگر جهت انتقال گاز ادر . است

كريدور جنوب يكي از . دكشورهاي حوزه درياي خزر به بازار اروپا در نظر گرفته ش
درياتيك، پروژه ناباكو، خط لوله ترانس ا. پروژه هاي اولويت دار اتحاديه اروپا است

 ايتاليا -يونان–خط لوله جريان سفيد، پروژهĤي تي جي آي، خط لوله گاز تركيه 
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ظرفيت برنامه ريزي شده اين پروژه بالغ بر . شامل پروژه هاي كريدور جنوب هستند
  . ميليارد متر مكعب گاز در سال است12

  
 و بينند اي مي قههاي فرامنط هاي منطقه منافع خود را در پيوند با قدرت دولتبرخي از 

 در پروژه هاي مربوط به  و روسيه ايراناز قبيل كشورهاي منطقه براساس اين رويكرد
 خط لوله ترانس خزر يا خط لوله مثال به عنوان .شوندمي انتقال انرژي كنار گذاشته 
تصميم اتحاديه  رو از اين .سودي براي ايران و روسيه نداردباكو تفليس جيهان هيچ 

 براي ساخت خط لوله گاز در بستر درياي خزر با مقاومت آشكار ايران و روسيه اروپا
عبور خط لوله از بستر با بر مسائل محيط زيستي با تأكيد  هر دو كشور  ومواجه شد

ني ها مي تواند نگرا  دليل اصلي اين مخالفتلبتها. لفت كردندا مخاحيدرياي خزر صر
 در منطقه هاآننفوذ بيشتر جلوگيري از  بدين وسيله از نفوذ نيروهاي فرامنطقه اي و

اين موضع ايران و روسيه، ساخت خط لوله تركمنستان به آذربايجان را  . باشد
 دور  وخط لوله ناباكوانتقال به  اب مطابق اين طرح گاز تركمنستان. سازد غيرممكن مي

اين خط لوله گازي به بخشي از راهروي جنوبي . شود ميزدن روسيه به اروپا منتقل 
 را در برمي ، شمال آفريقا و شمال عراق منابع گازي كشورهاي آسياي مركزي،رسيده
 مي تواند به توسعه طرح انتقال گاز كشف ميدان گازي آبشاران در آذربايجان.  گيرد

 اروپا را ه،دي ديگر خطوط انتقالي در خزر سرعت و توسعه بيشتري بخشناباكو و
ترين چالش م در حال حاضر مهالبته . هرچه بيشتر از گاز روسيه بي نياز سازد

كشورهاي ساحلي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است و بدون حل اين مشكل 
  . دش خواهد مواجهها با مانع  اجراي اين طرح
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 در ارتباط با تسهيل  و آذربايجانل جاده اي  نشستي بين ايراندر حوزه حمل و نق
جايي مسافر، ترانزيت، پل مرزي، خطوط  هاي دو كشور در زمينه جابه همكاري

آهن و همچنين برطرف شدن مشكالت ناوگان باربري و مسافري دو كشور به  راه
   . شور در آينده را رقم خواهد زدانجام رسيد كه گسترش روابط دو ك

  
 ماهه 6طي سال جاري حجم درآمد صندوق دولتي نفت جمهوري آذربايجان در 

درصد اين در آمد  96  ميليون منات بود كه 7925نخست سال جاري ميالدي بيش از 
با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني مجموع . از فروش نفت و گاز به دست آمد

 ماهه نخست سال جاري ميالدي 6ر از محل فروش نفت و گاز در درآمد اين كشو
  اعالم وزارت دارايي جمهوري آذربايجاناساس بر. ميليارد دالر رسيد30به بيش از 

 كاهش 2010توليد نفت و گاز اين كشور در سال جاري ميالدي در قياس با سال 
  .داشته است

  
 نشان مي دهد روابط اقتصادي دارند ا آذربايجاننگاهي به ليست كشورهايي كه ب

 و كره ك، جمهوري چ، نروژ، تركيه، فرانسه انگليس، امريكا، ژاپنمثل يكشورهاي
 درصد 51 و بيش از   اندشتهجنوبي بيشترين سرمايه گذاري را در اين كشور انجام دا

ت هاي خارجي در جمهوري آذربايجان مربوط به شركت هاي سرمايه گذارهاي شرك
  .انگليسي بوده است

  
كميته دولتي آمار جمهوري آذربايجان در گزارشي اعالم كرد متوسط دستمزد ماهانه 

 منات رسيده كه بيش 352 به بيش از 2011 تا 2010در جمهوري آذربايجان  از سال 
 16ت درآمد مردم در مجموع به در اين مد.  درصد افزايش نشان مي دهد10از 
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 درصد 17 ميليون منات رسيد كه در مقايسه با سال قبل از آن بيش از 335ميليارد و 
  . افزايش نشان مي دهد

  
در بخش غيرنفتي بيشترين سرمايه گذاري هاي غيرنفتي در توسعه زيرساخت هاي 

ه گذاري ها سرماي  اجتماعي و خدمات شهري انجام گرفته است و بيشترين -صنعتي 
در حال حاضر اولويت .  بوده استساز متعلق به كشور تركيهو در بخش ساخت 

   :  عبارتند ازهاي راهبردي براي سرمايه گذاري در جمهوري آذربايجان
  
  .سرمايه گذاري در افزايش حجم محصوالت كشاورزي -
  .و توليدات نفتيسرمايه گذاري در گسترش و نوسازي صنايع  -
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي با عملكرد باال به خصوص در انرژي، خدمات  -

  .رساني  سيستم هاي آب ومخابراتي
  2.توسعه صنايع مربوط به توليد گاز -
  
  

اين كشور ذخيره پس انداز درآمد حاصل از نفت در صندوق نفت را همچنان در 
 از آن براي تثبيت و استفاده از پتانسيل   وهبرنامه هاي آتي اقتصادي خود قرار داد

 محصوالت غيرنفتي براي جذب سرمايه راي بآذربايجان. بردمي هاي اقتصادي بهره 
سرمايه هاي خارجي براي آذربايجان  به . هاي خارجي اهميت زيادي قائل است

هبود اضاع عنوان ابزاري براي وارد كردن فن آوري هاي پيشرفته به كشور و ب
  .مي تواند رو به رشد باشددر آينده اين روند . به شمار مي روداقتصادي 
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 :نظامي - تحليل و دورنماي وقايع امنيتي-ج

  
هاي اخير با جذب بازيگران فرامنطقه اي به منطقه در غالب   طي سالآذربايجان

 و بهره گيري از ل و آمريكاقراردادهاي نظامي و امنيتي با كشورهايي چون اسرائي
 حمايت هاي نظامي آنها و همچنين با تمايل به عضويت  در سازمان هايي چون ناتو

هاي اخير با بروز تنش در  طي سال. مواجه كردشرايط منطقه را با پيچيدگي هايي 
ربايجان در جلوگيري از روابط آمريكا و آذربايجان كه به دنبال مسائل داخلي كشور آذ

ر د اجراي كامل دموكراسي و همچنين آشكار شدن طرح آمريكا در فشار بر تركيه
  و بروز يافت -بدون در نظر گرفتن مناقشه قره باغ -عادي سازي روابط با ارمنستان 

آذربايجان با هدف  . دو كشور در حوزه نظامي چندان به خواسته هاي خود نرسيدند
باال بردن سطح تسليحات نظامي كشور و آمريكا با هدف نفوذ نظامي بر منطقه براي 

، به گسترش روابط نظامي و امنيتي  و چين، ايرانكنترل و نظارت فعاليت هاي روسيه
ار شود طي دو سال گذشته رزمايش نظامي كه قرار بود بين دو كشور برگز. مي نگرند

اما در سال جاري اخباري در ارتباط با انجام اين رزمايش با . دو بار به تعويق افتاد
 كه به نوعي مي تواند از سر گيري ه منتشر شدباالبردن توان نظامي دوطرفهدف  

 به آذربايجان به  ميليون دالري پنتاگون10خبر كمك نظامي . اين روابط را نويد دهد
 در  باال بردن قابليت هاي نيروهاي ويژه دريايي در عمليات مقابله با تروريسممنظور

  .راستاي اين اهداف است
  

 از سوي اسرائيل، از سوي ديگر فروش هواپيماهاي بدون سرنشين به آذربايجان
مي رو به گسترش هاي دو كشور در زمينه امور نظامي لجستيكي، روابط نظا همكاري
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ترين اهداف اسرائيل براي  گسترش  از مهم .آذربايجان و اسرائيل را نشان مي دهد
   .است روابط نظامي با آذربايجان ممانعت از گسترش نفوذ ايران

  
 توجه به درياي خزر از اهميت ، در مرزهاي سرزمينيدر خصوص افزايش امنيت

 كشور ساحلي درياي 5 به عنوان يكي از ر است چرا كه آذربايجانزيادي برخوردا
. خزر  سهم عمده اي در جذب بازيگران فرامنطقه اي به حوزه درياي خزر دارد

 حفظ ،يابي به منابع طبيعي وري هاي نوين براي دست آآذربايجان براي استفاده از فن
 به كشورهاي غربي و آمريكاخود وان نظامي امنيت مرزهاي سرزميني و باال بردن ت

 تبديل شده و  و روسيه اين اقدامات به اهرم فشاري عليه ايران است، اما آوردهيرو
در نشست كارگروه تدوين . به نوعي واگرايي بين كشورهاي منطقه را رقم زده است

 باكو برگزار شد معاونان وزراي امور خارجه رژيم حقوقي درياي خزر كه در
 آذربايجان و روسيه بر مخالفت تمامي كشورهاي حوزه درياي ي از قبيلكشورهاي

خزر با نظامي شدن اين گستره آبي تاكيد كردند، اما برخالف اين اعالن مواضع سطح 
  .تحركات و اقدامات نظامي با رشد قابل توجهي در حال افزايش است

  
سر تعيين حدود و مرزهاي جغرافيايي و نيز رژيم حقوقي درياي خزر به رقابت بر 

عدم همراه تالش برخي كشورها براي دست يابي به حداكثر منافع از منابع انرژي، 
 از بين رفتن بخش ، از مفاهيم و مولفه هاي تهديد زاك مشتركاعتماد متقابل و در

ورود به عرصه هاي رقابت  و كمهمي از زمينه هاي استفاده از فرصت هاي مشتر
را مي توان از جمله داليل رشد نظامي گري در درياي .  . .  نظامي و- هاي سياسي

كه نفوذ و حضور كشورهايي مانند آمريكا در حوزه خزر بر ي  در حال.نام بردخزر 
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پيچيده تر شدن تعامل و بازي متقابل كشورهاي پيراموني اين گستره آبي افزوده 
  .است

حل مناقشه  منطقه اي،   در زمينه امنيت و روسيهابل توجه روابط آذربايجاناز نكات ق
جمهوري آذربايجان مي داند كه با حضور روسيه در گروه . بود سال جاري درقره باغ 

 منافع مينسك، مساله قره باغ از موازنه اي برخوردار خواهد شد كه در آن روسيه
 واقف است كه ايستگاه رادار نيزروسيه .  مورد مالحظه قرار خواهد داد آذربايجان را

كه اكنون در اجاره  (هاي قفقاز قبله در جمهوري آذربايجان در دامنه هاي جنوبي كوه
 ،مي تواند اقيانوس هنداز اين طريق چشم روسيه رو به جنوب است و ) روسيه است

 هر دو كشور در راستاي تامين  ترتيبيندب.  و شمال آفريقا را كنترل كندخاورميانه
. منافع يكديگر مالحظاتي را در نظر مي گيرند و اقدامات متقابلي را دنبال مي كنند

 از جمله اين 2025امضاي قرارداد تمديد زمان اجاره ايستگاه رادار قبله تا سال 
  .سويي اهداف دو كشور محسوب مي شود  در هماقدامات

  
هاي اخير براي ارتقاي سطح فني و نيروي انساني ارتش خود به   طي سالآذربايجان

هاي چشمگيري را تجربه كرده است، با اين  ساختار هاي غربي پيوسته و پيشرفت
 با ود در كنار غربحال جمهوري آذربايجان عالقه مند است در استراتژي نظامي خ

آذربايجان با هدف مدرنيزه به نظر مي رسد .  روابط نظامي داشته باشدنيز روسيه
ت، اش چشم خواهد دكردن قدرت نظامي خود به كمك هاي نظامي غرب و آمريكا

طقه براي رسيدن به هرچند اهداف اين قدرت ها تنها حضور در منطقه و استفاده از من
 و روسيه از حضور اين نگراني كشورهاي منطقه همچون ايران. منافع خود باشد

   .قدرتها در فراي مرزهاي خود از پيامدهاي اين سياست ها خواهد بود
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 :2011 در سال  نظامي آذربايجان–سياسي، اقتصادي، امنيتي  روز شمار وقايع

  : اهم وقايع سياسي-الف

  

  فوريه 

 بازديد از مواضع نيروهاي جمهوري هيات سازمان امنيت و همكاري اروپا -
از زمان برقراري آتش . آذربايجان و ارمنستان در منطقه قره باغ كوهستاني را آغاز كرد

ت و بس ناپايدار در منطقه قره باغ بين جمهوري آذربايجان وارمنستان، سازمان امني
 برگزيد تا همكاري اروپا گروه مينسگ را به رياست مشترك امريكا، روسيه و فرانسه

از سال . مناقشه قره باغ بين دو كشور ارمنستان و جمهوري آذربايجان را دنبال كنند
 ه كه گروه مينسك با نظر سازمان امنيت و همكاري اروپا كار خود را آغاز كرد1994

حل مناقشه قره باغ بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان هيچ پيشرفتي تاكنون در 
 .نداشته است

  

  

   آوريل

در ميدان  مخالف دولتمساوات و جبهه خلق در پي فراخوان احزاب غربگراي  -
 ، اما صدهافواره هاي باكو صدها نفر از اعضاء و هواداران اين احزاب تجمع كردند

 اين ميدان را محاصره كرده بودند، مانع پليس و نيروهاي ضد شورش كه از قبل
نيروهاي ضدشورش با حمله به . حضور همه تظاهر كنندگان در اين محل شدند

ادامه اين تظاهرات   ازرتظاهركنندگان درخيابان فضولي وآزادليق و بازداشت دهها نف
  .جلوگيري كردند
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وسيه و  تعامل ر:دكراعالم  "24روسيه "اف طي مصاحبه با شبكه  الهام علي -
همكاري فعال روسيه و آذربايجان در مورد  وي .آذربايجان با موفقيت پيش مي رود

علي اف . فني خيلي موفق بوده است زمينه: فني گفتي و  نظام،هاي انرژي در زمينه
 مرزها براساس منافع متقابل و به شكل : گفتهارك مربوط به مرزا مدءامضادر مورد 

هاي ما  شود روابط دوجانبه كشورها و ملت اد باعث مياين قرارد. عادالنه تعيين شد
 .بيش از پيش تقويت شود

 مانورهاي مشترك نيروهاي آذربايجاني و :دكروزارت دفاع آذربايجان اعالم  -
د وش  برگزار ه در ماه مقرار بود كه "2011اي  پاسخ منطقه" آمريكايي تحت عنوان

 : خاطرنشان كرد"توران"زاري خبرگ. براي مدت نامعلومي به تعويق افتاده است
شود  ادعا مي. آذربايجان بهار سال گذشته هم اين مانورها را به تعويق انداخته بود

خودداري باكو از برگزاري مانورها با انتقاد شديد واشنگتن از باكو در مورد نقض 
 خود نسبت به اپوزيسيون  توجه ويژهعالوه بر اين غرب.  ارتباط داردحقوق بشر

 .فعال شده آذربايجان را پنهان نكرده است

  

  

  مـه

- ي هنوز در شرايط بسيار بد سال قبل در جمهوري آذربايجان20 آوارگان جنگ 
ترين جمعيت هاي آواره داخلي  جمهوري آذربايجان يكي از بزرگ. زندگي مي كنند

ين ب 90 از جنگ دهه پست فرار هزاران نفر اين وضعيت به عل.را در جهان دارد
 عليرغم رشد  از اين جنگپس سال 20اما ه، آذربايجان و ارمنستان بوجود آمد

 .  تغييري نكرده است بسياري از مردمزندگيافتصادي 
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  ژوئن 
نويس كنوانسيون  در پيش:  كرد سفير روسيه در باكو اعالم"والديمير دوروخين" -

اي درباره احداث خطوط انتقال نفت و گاز وجود دارد  ادهرژيم حقوقي درياي خزر م
 مشتركاً درباره ابعاد زيست محيطي  بايدكه براساس آن پنج كشور ساحلي اين دريا

موضع روسيه در اين :  وي افزود.  تصميم گيري كنند"ترانس خزر"هايي شبيه  طرح
درياي خزر و ساير زمينه تغيير نكرده و از اين موضع در مذاكرات مربوط به مسائل 

هاي  جمهوري :د تصريح كريو. مذاكرات در سطوح مختلف دفاع خواهد كرد
ترانس " در اجراي طرح هاكنند تنها آن  و تركمنستان تصور ميآذربايجان، قزاقستان

ما مخالف نظرات آنان هستيم، زيرا تمام پنج كشور ساحلي بايد .  ذينفع هستند"خزر 
  .مينه تصميم گيري كننددر اين ز

  

  

 ژوئيه

 رئيس جمهور "اف الهام علي"با  علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالميدكتر  -
اف در اين ديدار بر گسترش  الريجاني و علي .ديدار و گفتگو كرددر باكو اين كشور 

ترين مسائل  روابط اقتصادي، سياسي و تجاري ايران و آذربايجان تأكيد كردند و مهم
 .المللي را مورد بحث و بررسي قرار دادند اي و بين همنطق

 ژوئن و 12رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه پس از پيروزي در انتخابات  -
 ژوئيه به جمهوري 27تشكيل شصت و يكمين كابينه اين كشور روز چهارشنبه 

علي  هدف از سفر اردوغان به باكو ديدار دوجانبه با الهام  .آذربايجان سفر مي كند
اف رئيس جمهور آذربايجان و بحث و گفتگو پيرامون مسائل دوجانبه و ساير 

 .استالمللي مورد عالقه دو كشور   اي و بين موضوعات منطقه
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  : اهم رويدادهاي اقتصادي-ب

  

  آوريل 

 توافقنامه : تاكيد كردرئيس بخش توسعه راهبردي و تجاري شركت بوتاش تركيه -
مذاكرات .  از طريق تركيه به زودي امضا خواهد شد به اروپاذربايجانترانزيت گاز آ

 دوم سال جاري به پايان هامضاي اين قرارداد در ماه آوريل آغاز شده و در سه ماه
را  تركيه اجازه انتقال مستقيم گاز آذربايجان به يونان از مرزهاي تركيه .خواهد رسيد

پيش از اين شركت بوتاش تركيه گاز .  استصادر كردهگري اين كشور  يانجيبدون م
 . آذربايجان را خريداري و آن را را به يونان منتقل مي كرد

نامه اي در  شركت سوئيسي ئي جي ال و شركت نفت دولتي تركيه بوتاش تفاهم -
ماركوس  . امضا كردندمورد ترانزيت گاز آذربايجان از طريق خاك تركيه به اروپا

نامه امضا شده بين دو   تفاهم:بروكخوف رئيس شركت ئي جي ال سوييس تاكيد كرد
براساس اين  .هاي بيشتر زمينه مناسبي را فراهم خواهد ساخت شركت براي همكاري

نامه دو شركت مي توانند برنامه انتقال گاز از منطقه درياي خزر و خاورميانه از  تفاهم
  .يه به اروپا را مورد مذاكره قرار دهند ترككطريق خا

  

  مـه

 114.30 ميليون دالري دولت آذربايجان در مجموع 34.30 كبا احتساب كم -
 به گزارش .اختصاص داده شده استآب رساني ميليون دالر براي اجراي اين پروژه 

 منطقه آذربايجان 27 كشاورزي در ك هزار موسسه كوچ760 جهاني بهره وري كبان
 جهاني از طرح كي و حمايت بانشك  بازسازي شبكه هاي آبياري و زهبه سبب

  . ظرفيت سازي افزايش خواهد يافت
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 و آذربايجان در نشستي بر لزوم توسعه همكاري هاي اقتصادي مقامات آلمان -
شاهين "در سفر هيئتي از آذربايجان به آلمان به سرپرستي . دوجانبه تاكيد كردند

هاي  وزير توسعه اقتصادي آذربايجان، دو طرف بر توسعه همكاري "اف مصطفي
زمينه خوبي براي همكاري : اف در اين نشست گفت مصطفي. اقتصادي تاكيد كردند

داران آلماني براي حضور در   از سرمايهي و.ين دو كشور فراهم شده استباقتصادي 
كشورش تمايل  : وزير دارايي آلمان نيز گفت"راينر برودر". كشورش دعوت كرد

 .زيادي براي توسعه همكاري اقتصادي با آذربايجان دارد

  

اي ايران و جمهوري  المللي، مرزي و جاده هاي حمل و نقل بين نامه همكاري تفاهم -
 .هاي مذاكره كننده دو كشور به امضا رسيد آذربايجان توسط هيئت

 گونشلي –اغ  چر–از حوزه نفتي آذري : پي انگليس اعالم كرد. شركت نفتي بي -
 600  ميليون و9 اين شركت ،2011جمهوري آذربايجان در سه ماهه نخست سال 

 ميالدي از ميدان 2010اين شركت در سال . هزار تن نفت خام برداشت كرده است
 هزار تن نفت خام استخراج كرد كه اين رقم نسبت 600 ميليون و 40نفتي ياد شده ، 

 . داشته است هزار تن افزايش 300 ،2009به سال 

ه ئبا افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني دولت جمهوري آذربايجان با ارا -
 300 هزينه هاي نظامي اين كشور را به سه ميليارد و 2011اصالحيه اي بودجه سال 
با توجه به افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني  .ميليون دالر افزايش داد

 دالر 60ال جاري خود را كه با قيمت پايه نفت دولت جمهوري آذربايجان بودجه س
در اصالحيه بودجه .  دالر افزايش داد80بسته بود در اصالحيه بودجه به بيش از 

 هزار مناتي، مجموع هزينه 735 ميليون و 39دفاعي كه به مجلس ارايه شد با افزايش 
فزايش  ميليون منات ا364هاي دفاعي اين كشور در سال جاري به يك ميليارد و 
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 ميليون و 92 ميليون منات براي وزارت دفاع و 270يك ميليارد و  از اين رقم. يافت
  . هزار منات نيز براي نيروهاي دفاعي از جمله مرزباني در نظر گرفته شده است932

  

  ژوئن 

اي، روابط خود در   با امضاي تفاهم نامهدو كشور جمهوري آذربايجان و عراق -
اين تفاهم نامه به دنبال نشست وزير فرهنگ و . دهند گري را توسعه ميحوزه گردش

گردشگري جمهوري آذربايجان و سفير عراق در باكو به امضا رسيد كه بر اساس آن 
دولت . هاي دو كشور در زمينه گردشگري تاكيد كردند دو طرف بر توسعه همكاري

 كشورهاي همسايه و ايجاد جمهوري آذربايجان در نظر دارد با گسترش روابط خود با
فضايي مناسب براي جلب گردشگر، خود را به عنوان يكي از مقصدهاي نوپاي 

  .گردشگري منطقه معرفي كند

 به اين 2014 جمهوري آذربايجان از سال :وزارت اقتصاد بلغارستان اعالم كرد -
ن و  ناطق علي اف وزير صنايع و انرژي آذربايجا.كشور گاز طبيعي صادر خواهد كرد

ترايچو ترايكوف وزير اقتصاد، انرژي و گردشگري بلغارستان در طول ديداري در 
به توافق   2014بروكسل در مورد آغاز صدور گاز آذربايجان به بلغارستان در سال 

پس از مدرن سازي سيستم حمل و نقل گاز بين تركيه و يونان، صدور گاز  .رسيدند
  .واهد شدآذربايجان به بلغارستان امكان پذير خ

  

  ژوئيه 
شرقي از ايجاد منطقه صنعتي مشترك ايران و جمهوري   استاندار آذربايجان -

  .آذربايجان خبر داد
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 حجم مبادالت تجاري كشورش با جمهوري آذربايجان :يس جمهور تركيه گفتئر -
 ميليارد دالر 1.4 ماه نخست امسال 5 ميليارد دالر و طي 2.5 ميالدي 2010در سال 

 شركت هاي :نخست وزير تركيه تصريح كرده  پس از مذاكرالهام علي اف .بوده است
 روند .تركيه در اجراي پروژه هاي بزرگ سرمايه گذاري در آذربايجان شركت دارند

رشد مبادله كاال ميان دو كشور حاكي از آن است كه رقم مربوطه تا آخر سال جاري 
  . ميليارد دالر خواهد رسيد3به 
  

  

  

  :نظامي -اي امنيتي اهم رويداده-ج

    

  فوريه 

در نشستي كه ديروز با حضور فرماندهان مرزباني كشورهاي جمهوري اسالمي  -
 و تركمنستان در باكو برگزار شد، طرفين ، قزاقستان، جمهوري آذربايجان، روسيهايران

هاي  امنيتي درياي خزر راهكارهاي افزايش همكاريبراساس توافقنامه جامع 
 .  امنيتي را بررسي كردند-اطالعاتي 

  

 اوت 

معاون  "گراهام هاوارد" وزير دفاع جمهوري آذربايجان با "صفر ابي اف"در ديدار  -
هاي نظامي دو  هاي همكاري بخش تجهيزات فني ستاد دفاعي انگليس در باكو راه

  .كشور مورد بررسي قرار گرفت
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  سپتامبر 

اختصاص  آذربايجانجمهوري  هبنظامي  ميليون دالر كمك 10 وزارت دفاع آمريكا -
هاي نيروهاي ويژه دريايي  منظور ارتقاء قابليته  اين كمك نظامي ظاهرا ب.استداده 

 و شامل قايق هاي كوچك، تس به دولت آذربايجان ادر عمليات مقابله با تروريسم
  .استهاي آموزشي  موتورها، تجهيزات غواصي و دوره

سپر " نام ه گسترده بك عمليات مشترك ي:وزارت كشور آذربايجان اعالم كرد -
 با حضور دو كشور آذربايجان و روسيه براي تقويت امنيت مرزي آغاز شده "مرزي
د، توسط نيروهاي پليس روسيه انجام سپتامبر به طول مي 23اين عمليات كه تا . است

 .شود و آذربايجان انجام مي

 

 

 

 

  

 اكتبر 

رژيم صهيونيستي باهدف كنترل و هدايت : دادسايت خبري اينترنتي دبكا گزارش  -
هواپيماهاي بدون سرنشين كه براي انجام پروازهاي تجسسي برفراز درياي خزر و 

در راداري را  ايستگاه هاي ، يك درنظر گرفته شده ايراننظارت برمراكز هسته اي
 دبكا با اشاره به ماجراي سرنگوني هواپيماي بدون  . تجهيز كرده استآذربايجان

برخالف گزارش رسانه هاي  :سرنشين رژيم اسرائيل بر فراز خاك قره باغ عنوان كرد
 واژگون كرده تا به اين وسيله به باكو يه اين هواپيما را پدافند هوائي روس گروهي

 .وتل اويو درباره لزوم عدم مداخله در امور قره باغ هشدار دهد
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 نوامبر 

 در مورد تمديد مدت زمان اجاره ايستگاه رادار  و آذربايجانوزراي دفاع روسيه -
دند، ولي دو طرف هنوز در خصوص قيمت اجاره  به توافق رسي2025 تا سال "قبله"

 وزير دفاع روسيه "آناتولي سرديوك". اين ايستگاه راهبردي با يكديگر اختالف دارند
 در خاك "قبله" وزارتخانه تحت سرپرستي وي به استفاده از ايستگاه رادار :اعالم كرد

يه قصد دارد اين  روس:سرديوك اعالم كرد. ادامه خواهد داد  2025آذربايجان تا سال 
  . اين مسئله مورد رضايت طرف آذري قرار گرفته استورادار را مدرنيزه كند 

 

  :منابع

  
  سايت خبري، تحليلي، پژوهشي ايراس -

 مهرنيوز -

 خبرگزاري ايرنا -

 خبرگزاري ايسنا -

 فارس نيوز -

 نيوز ترند -

  خبرگزاري آران -

- www.aza.az 

  
 پي نوشت ها

 
1 Мустафаев, Кенан Ислам оглу, « Отношения Между Азербайджаном 

и Турцией: Современное состояние и прогнозы»  

http://kitab.az/cgi-bin/catlib2/item.cgi?lang=az&item=20060603060726052 

(30.июль. 2011 
2 http://www.zarubejye.com/arhiv/kapak/zar6/arhiv6f.htm 
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  2011 در سال ارش تحليلي از تحوالت جمهوري گرجستانگز

  

 گر كالجيولي كوزه

  

 :تحليل و دورنماي وقايع سياسي :الف

  
 در عرصه سياست داخلي و خارجي سال نسبتاً پرتالطمي را پشت سر گرجستان

 2004 گل رز سال در عرصه داخلي كشمكش بين رهبران برآمده از انقالب. گذاشت
مانند iبه ويژه شخص ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان با احزاب مخالف 

عليرغم موفقيت رهبران انقالب گل رز در انتخابات . هاي گذشته تداوم يافتسال
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 به دليل ناكامي در 2009 و انتخابات پارلماني مه 2009رياست جمهوري ژانويه 
 درصد از خاك گرجستان در مناطق آبخازيا و اوستياي 20 و جدايي جنگ با روسيه

ويژه شخص ساكشويلي به شدت    وجهه و اعتبار سياسي هيأت حاكمه بهTجنوبي
 اپوزيسيون دولت گرجستان با بهره جستن از اين در پي اين شرايط. آسيب ديد

خود با دولت ناكامي و شرايط نامساعد اقتصادي هر روز بر دامنه و شدت مخالفت 
  . ساكشويلي افزود

  
 موجب مخالفين بر اين باورند كه اشتباهات ساكشويلي درعرصه سياست خارجي

 شود و  و آمريكااي در رقابت ژئوپليتيك روسيه تبديل به بازيچهشده  گرجستان
اهداف گرجستان از تفليس درراستاي هريك از اين قدرت ها بدون توجه به منافع و 

در اين راستا اتهاماتي از قبيل درگيركردن كشور . منافع خود استفاده ابزاري نمايند
هاي بي معناي دولت به افكار عمومي را به همراه ، ورود به جنگي كه پاسخدربحران

، تشكيل مجلس كامالً مطيع و داشت، تشديد فشار به رسانه ها جهت حفظ قدرت
-دهد از مهماي كه تنها دستورات دولت را انجام مي و تشكيل قوه قضائيهك حزبيت

هاي حزب حاكم جنبش ملي ترين اتهامات و انتقادات احزاب مخالف به سياست
  .  به رهبري ساكاشويلي است1متحد

  
ب مخالف  احزا2012 در اكتبر با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلماني گرجستان

در بين احزاب مختلف .  شدت بخشيدند2011دولت به تحركات خود در سال 
"حزب جنبش دموكراتيك گرجستان متحد"

 2 به رهبري خانم نينو بورجانادزه،2
"حزب كارگر"

"حزب حقوق جديد" 4 به رهبري نستان كيرتادزه،3
 به رهبري مانانا 5

"حزب جمهوري" 6ناچكبيا،
حزب گرجستان آزاد " 8 به رهبري تينا خيداش،7
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"دموكراتيك ما
"جنبش دموكرات مسيحي"، 10 به رهبري ايراكلي چيكو واني9

 به 11
"حزب گرجستان" و 12رهبري نيكا الليشويلي

- را مي14 به رهبري سوزار سوباري13

هاي مختلف ترين احزابي دانست كه در طي يك سال گذشته به شيوهتوان مهم
هاي سياسي توسط هوادران خود، مالقات با ها و متينگهمچون برگزاري راهپيمايي

 و مقامات ارشد  ناتو و همكاري اروپا، سازمان امنيتنمايندگان اتحاديه اروپا،
 16زني بر سر تدوين طرح اصالح نظام انتخاباتي گرجستان و چانه15آمريكايي،

  . لكرد دولت ساكاشويلي را به چالش كشاندندها و عمسياست
  

 در سال آينده ميالدي به شدت تحت تاثير دورنماي عرصه سياست داخلي گرجستان
اگرچه در انتخابات پارلماني دور قبل، .  خواهد بود2012انتخابات مهم پارلماني اكتبر 

طلب در منطقه آجارايا   تجزيهموفقيت اوليه رهبران انقالب گل رز در مهار جريانات
كردند   ياد مي"انقالب كوچك رز" يا "انقالب رز دوم"ها از آن به عنوان  كه گرجي

باعث شد عليرغم وجود برخي اعتراضات ساكشويلي در انتخابات رياست جمهوري 
 براي دومين بار بر كرسي رياست جمهوري تكيه زند و چند ماه بعد در 2008ژانويه 

 80، حزب حاكم جنبش ملي متحد بيش از 2008 مه 21بات پارلماني جريان انتخا
 اما شرايط انتخابات هفتيمن دوره 17هاي پارلمان را در اختيار بگيرد، درصد از كرسي

  . انتخابات پارلماني گرجستان بسيار متفاوت خواهد بود
  

  كه منجر به جدا شدن دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي و به2008جنگ اوت 
 منتهي شد، فشارها عليه  درصد از خاك گرجستان20عبارتي ديگر ازدست رفتن 

ضمن اين كه . حزب حاكم جنبش متحد به رهبري ساكاشويلي را دوچندان كرد
 برگزار خواهد شد و از 2011انتخابات مذكور برمبناي طرح اصالح نظام انتخاباتي 
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تواند بر كراسي در گرجستان خواهد بود كه مياين رو آزموني براي سنجش روند دمو
 در  و ناتوآتالنتيكي چون اتحاديه اروپا-فرايند عضويت تفليس در نهادهاي يورو

  .آينده بسيار تاثيرگذار باشد
  

 در اهميت ديگر اين انتخابات را بايد برگزاري انتخابات رياست جمهوري گرجستان
تواند انتخاباتي كه ساكاشويلي براساس قانون اساسي ديگر نمي.  دانست2013اكتبر 

 تر كانديداي انتخابات شود و همين امر زمينه را براي حضور موثرتر و با انگيزه
از . رهبران احزاب مخالف در انتخابات رياست جمهوري آينده فراهم ساخته است

هاي بيشتر در پارلمان گرجستان، بيانگر كسب كرسيآنجا كه پيروزي هر حزب و 
ميزان وزن سياسي هر حزب نزد افكار عمومي است، هفتمين دوره انتخابات پارلماني 

 را بايد به نوعي مقدمه ورود قدرتمندانه رهبر آن حزب به جرگه انتخابات 2012
از اين رو عرصه سياسي .  دانست2013رياست جمهوري گرجستان در سال 

 شاهد انسجام و پويايي بيشتر احزاب مخالف دولت 2012ستان در سال گرج
تري را در هاي جديد و جديبنديگرجستان خواهد بود و آرايش سياسي و ائتالف

  .   اين كشور شاهد خواهيم بود
  

ترين مهم.  در عرصه سياست خارجي سال پرتحركي را پشت سر گذاشتگرجستان
طلبي  سال گذشته تداوم بحران جدايي20ارجي گرجستان  همانند چالش سياست خ

 كه به جدايي 2008پس از بحران اوت . در دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي بود
 روند 2011اين دو منطقه از حاكميت گرجستان منجر شد طي سال ) دوفاكتو(عملي 

نطقه با حمايت مستقيم  اقتصادي اين دو م- امنيتي -تحكيم و تثبيت موقعيت سياسي 
 18.مسكو به ويژه با برگزاري انتخابات رياست جمهوري شتاب بيشتري گرفت
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هاي  به رسميت شناخته شد و دولتانتخابات اين دو منطقه تنها از سوي روسيه
 و  و همكاري اروپا، سازمان امنيتاتو، ن، ارمنستان، اتحاديه اروپاگرجستان، آذربايجان

 اين انتخابات را غيرقانوني و غيرمشروع خواندند، اما برگزاري اين انتخابات آمريكا
نشان داد روند جدايي كامل اين دو منطقه از حاكميت گرجستان با شتاب بيشتري در 

  . حال انجام است
  

هاي  همانند سال2011 مسكو در سال -از سوي ديگر مناسبات سرد و شكننده تفليس
درگيري لفظي مقامات ارشد و كشور بر سر مسائلي چون تداوم . قبل تداوم يافت

 از دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي و به حمايت سياسي، اقتصادي و نظامي روسيه
ي انتخابات رياست جمهوري در اين دو منطقه، كشمكش ويژه حمايت از برگزار
 ژنو درباره المللي دادگستري الهه و ناكامي مذاكرات صلححقوقي در ديوان بين

طلب موجب تداوم روابط سرد ديپلماتيكي شد كه با پيروزي سرنوشت مناطق جدايي
ه اوج خود رسيد، اما  ب2008 آغاز شد و با بحران اوت 2004انقالب گل رز در سال 

 چندين دور مذاكرات رسمي 2011 تفليس در سال -روي ديگر سكه روابط مسكو
بين دو طرف در خصوص عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني بود كه تفليس 

رسد  در چنين شرايطي به نظر مي19.برداري را از آن بنمايدكوشيد حداكثر بهره
.  همچنان روند شكننده گذشته را حفظ كند2012دورنماي روابط دو طرف در سال 

توان تا حدودي به بهبود  مي2013تنها با كناره گيري ساكاشويلي از قدرت در سال 
  .  تفليس اميد داشت-روابط سرد مسكو 

  
آتالنتيكي كه از زمان وقوع - در الحاق به نهادهاي يورورويكرد دولت گرجستان
- بخش اعظم از كوشش2011در سال .  شدت گرفت2004انقالب گل رز در سال 
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در اين سال .  گرديدهاي ديپلماتيك تفليس معطوف به نزديكي بيشتر به اتحاديه اروپا
 - هاي سياسي گرجستان تالش نمود با انجام اصالحات و تغييرات در زيرساخت

 نظر اين نهاد اروپايي بيش از پيش  اقتصادي، خود را با استانداردهاي  مورد–قضايي 
انعقاد دو موافقت نامه جداگانه در خصوص ارائه تسهيالت در صدور . هماهنگ سازد

هاي مقرر ويزا و اعطاي پذيرش مجدد به مهاجران غيرقانوني، تداوم اجراي سياست
اركت  و به ويژه سياست مش20 در چارچوب سياست همسايگي اروپااتحاديه اروپا

اشغال " تصويب قطعنامه حمايت از تماميت ارضي گرجستان و اطالق عنوان 21شرق،
طلب از سوي پارلمان اروپا، ديدار ساكاشويلي با آنجال مركل  به مناطق جدايي"شده

  اكتبر  و ديدار 7 به تفليس در  فوريه، سفر مهم نيكالي ساركوزي4در برلين در 
ترين  نوامبر از مهم16 مسئول سياست خارجي اروپا از تفليس در كارتون اشتون

به .  به وقوع پيوست2011رويدادهايي بود كه در روابط گرجستان با اروپا در سال 
 به شدت متاثر از روند برگزاري 2012رسد دورنماي روابط طرفين در سال نظر مي

  .  باشد2012سالم انتخابات پارلماني گرجستان در اكتبر 
  
  

روابط گرم . هاي همراه بود با فراز و نشيب2011 واشنگتن در سال –روابط تفليس
به ويژه (ديدار مقامات ارشد دو طرف . هاي گذشته ادامه يافتدو طرف همانند سال

، عدم به رسميت شناختن انتخابات در ) ژانويه11سفر ساكاشويلي به واشنگتن در 
ي جنوبي از سوي واشنگتن، صدور يك قطعنامه در حمايت مناطق آبخازيا و اوستيا

 ژوئيه و تشويق تفليس به 29 در  از سوي سناي آمريكااز تماميت ارضي گرجستان
ترين  به سازمان تجارت جهاني از مهمادامه مذاكرات با مسكو بر سر الحاق روسيه

نكته شايان . رود به شمار مي2011 واشنگتن در سال -فليس رويدادهاي روابط ت
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هاي مالي اياالت متحده به گرجستان در توجه در روابط دو طرف، كاهش ميزان كمك
هاي گسترش دموكراسي و انجام اصالحات سياسي و اقتصادي چهارچوب سياست

 اخير هاي اياالت متحده براي نخستين بار طي سال2012بود كه در بودجه سال 
بيني شد، در حالي كه در  ميليون دالر پيش66.7در اين بودجه مبلغ . صورت گرفت

عليرغم اين كاهش .  ميليون دالر بود68.6 سهم گرجستان بيش از 2011سال مالي 
 همچنان باالترين ميزان 2012 ميليون دالر در سال 67گرجستان با دريافت بيش از 

 به  و قفقاز بين كشورهاي منطقه آسياي مركزيهاي مالي آمريكا را دردريافت كمك
 واشنگتن در -رسد دورنماي روابط تفليس به نظر مي 22 .خود اختصاص داده است

به ( مانند چند سال گذشته به شدت تحت تاثير فضاي داخلي گرجستان 2012سال 
و همچنين نوع روابط كالن ) انويژه روند برگزاري انتخابات پارلماني گرجست

  .  واشنگتن باشد-مسكو
  
  
  

 با برقراري روابط جديد ديپلماتيك با 2011 در سال سياست خارجي گرجستان
هاي كشورهاي حوزه آمريكاي التين و آفريقايي و همچنين حمايت از روند جنبش

 گرجستان تنوع بيشتري بخشيد، اما بخش لماسي به ديپاعتراضي در منطقه خاورميانه
 هاي روسيهعمده توان ديپلماسي تفليس همچون گذشته معطوف به مقابله با سياست

طلب و ايجاد شتاب بيشتر در روند الحاق به نهادهاي به ويژه در قبال مناطق جدايي
رسد اين روند كماكان در به نظر مي.  شد و اتحاديه اروپايورو آتالنتيكي بويژه ناتو

  .  نيز تداوم يابد و تغيير بنياديني در روند آن صورت نگيرد2012سال 
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 :تحليل و دورنماي وقايع اقتصادي: ب

  
 كه منجر به رويارويي 2008 طلبانه در اوت پس از وقوع مناقشات قومي و تجزيه

 حضور ، درصد ازخاك گرجستان20رفتن  از دست ،روسيه با فدراسيون نظامي
، گسترش ناامني و باالرفتن ضريب ريسك نيروهاي خارجي درسرزمين گرجستان

، سرخوردگي جامعه گرجستان و ايجاد شكاف بين حاكميت و مردم گذاريسرمايه
شد، ثباتي مواجه اي از ركود و بيرشد گرجستان با دورهشد اقتصاد احياشده و رو به 

 تا حد  و آمريكااما اين كشور توانست با حمايت مالي بانك جهاني، اتحاديه اروپا
  . زيادي اين بحران را پشت سر بگذارد و مجدداً روند روبه رشدي را در پيش بگيرد

  
هاي اقتصادي كشور را اصالح  اولويت وزارت اقتصاد گرجستان2011در ابتداي سال 

مطابق با استاندارهاي هوايي (سازي خطوط شبكه خطوط هوايي كشور و مدرن
، تقويت صنعت توريسم، رشد صادرات، حمايت از صنايع كوچك، )اتحاديه اروپا

 مطابق 23.يكي پيشرفته و تامين منابع انرژي اعالم كردواردات دستگاه هاي الكترون
 حجم درآمد ناخالص 24آخرين آمار منتشر شده از سوي اداره ملي آمار گرجستان،

 ميليون 994.8 بيش از چهار ميليارد و 2011 گرجستان در سه ماهه اول سال 25ملي
رخوردار  درصدي ب18 از رشد 2010دالر بود كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 

 ميليارد دالر 12.855 به رقم 2011 توليد ناخالص داخلي گرجستان در سال 26.بود
 در 27.دهد درصد رشد را نشان مي5.488 بيش از 2010رسيد كه در مقايسه با سال 
براساس آخرين .  درصدي را تجربه كرد11.8 رقم 2010حالي كه نرخ تورم در سال 

 نرخ 28. رسيد9.3 اين رقم به 2011 سال آمار بانك مركزي گرجستان در نوامبر
.  درصد رسيد10.2 به 2011بيكاري در گرجستان نيز مطابق با آخرين آمارها در اكتبر 
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 درصدي را تجربه كرد، اين آمار نشان 4/10 كه نرخ بيكاري 2009در مقايسه با اكتبر 
داد به عبارتي در حالي كه تع.  دهمي نرخ بيكاري در گرجستان دارد2از كاهش 

 نفر 7.535 هزار نفر بودن، اين رقم با 491.140 بيش از 2009بيكاران در دسامبر 
   29. هزار نفر رسيد459.021 به 2011كاهش در مه 

  
 به 2011 در سال هاي موفق اقتصاد گرجستانصنعت توريسم را بايد يكي از بخش

 ميليون 3بيش از  درصدي توانست 43صنعت گرجستان با رشد . شمار آورد
 هزار و 233اين صنعت با ايجاد اشتغال براي بيش از . توريست را به خود جذب كند

 2011  نفر از نيروي كار توانست سهم مهمي را در اقتصاد گرجستان در سال 800
 2011 در گرجستان نيز در سال 31گذاري مستقيم خارجي حجم سرمايه30.ايفا نمايد

 حجم 2011در حالي كه در سه ماهه اول سال . جربه كردروند نسبتاً مطلوبي را ت
 به رقم 2010 درصد كاهش نسبت به سال 16گذاري مستقيم خارجي با سرمايه
 درصد رشد 7.1 با 2011 ميليون دالر رسيد اما حجم آن در سه ماهه سوم سال 533.1

   32. ميليون دالر رسيد643به رقم 
  

 درصد رشد 38 با بيش از 2011 ماهه اول سال 6 در حجم تجارت خارجي گرجستان
 2011در فاصله ماه هاي ژانويه تا ژوئن .  ميليون دالر رسيد117 ميليارد و 4به رقم 

 درصد رشد به رقم يك ميليارد دالر رسيد و در همين بازه 44حجم صادرات با 
 33.ليون دالر رسيد مي7 ميليارد و 3 درصد رشد به رقم 36زماني حجم واردات نيز با 

 ميليون دالر مناسبات تجاري با گرجستان در صدر شركاي تجاري 671.4 با تركيه
 كشوري كه 128 در مجموع از بين 34. قرار گرفت2011 ماهه اول سال 6تفليس در 

 كشور داراي تراز 19ها داراي روابط تجاري است، اين كشور تنها با گرجستان با آن
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هاي نفتي همچنان در صدر فراورده.  بوده است2011بت در طي سال تجاري مث
 حجم واردات اين محصول با 2011در سال . فهرست واردات گرجستان قرار دارد

 از حجم كل واردات گرجستان را به خود اختصاص 12.1 ميليون دالر 374.1رقم 
ه اول سال دهنده حجم تجارت خارجي گرجستان در شش ماهنمودار زير نشان. داد

  . هاي گذشته است در مقايسه با سال2011
  

.  
 

201135 -  2006 در فاصله سال هاي حجم تجارات خارجي گرجستان
 

  
 به روند روبه رشد خود  با اتحاديه اروپا روابط اقتصادي گرجستان2011در سال 
هاي تدوين شده اين اتحاديه در فليس كوشيد با اجراي برنامهاز يك سو ت. ادامه داد

هاي آتي فراهم  در سالحوزه اقتصادي مقدمات ورود گرجستان را به اتحاديه اروپا
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مذاكرات مربوط به (هاي متعدد اقتصادي سازد و از سويي ديگر با انعقاد موافقت نامه
حجم مناسبات تجاري خود را  تالش كرد )اروپا گرجستان با اتحاديه 36بازرگاني آزاد

 حجم روابط تجاري 2011در فاصله ماه هاي ژانويه تا اوت . با اروپا افزايش دهد
 ميليون 1.465 درصد رشد به رقم 36گرجستان با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با 

  . رسيد)  درصد حجم كل تجارت خارجي گرجستان26(دالر 
  

 با ديگر شريك غربي مهم خود يعني اياالت متحده نيز تانمناسبات اقتصادي گرجس
براساس آخرين آمارها در فاصله ماه .  به روند روبه رشد خود ادامه داد2011در سال 

 ميليون 465.2 به گرجستان بيش از  حجم صادارت آمريكا2011هاي ژانويه تا اكتبر 
 ميليون دالر بالغ شده است 173.5كا از گرجستان بيش از دالر و حجم واردات آمري

 37.دهد ميليون دالر را به نفع آمريكا نشان مي291.8كه موازنه تجاري مثبت به ارزش 
-عالوه بر اين مناسبات تجاري، واشنگتن در چارچوب حمايت از رويكردهاي غرب

 متعددي را به هاي ماليهاي گذشته كمكگرايانه رهبران گرجستان، همانند سال
 ميليون دالر در چهارچوب برنامه 316اقتصاد گرجستان نمود كه اختصاص 

"همكاري در زمينه چالش هزاره اياالت متحده"
-ترين موارد آن به شمار مي از مهم38

  . رود
  

 تا حد بسيار زيادي وابسته به 2012 در سال دورنماي رشد اقتصادي گرجستان
- اقتصاد ضعيف و شكننده گرجستان طي سال. المللي خواهد بود بينشرايط اقتصاد

 و هاي خارجي به ويژه از سوي بانك جهاني، اتحاديه اروپاهاي اخير تنها با كمك
رو با توجه به از اين .  توانسته است به روند روبه رشد خود ادامه دهدآمريكا

المللي هر نوع كاهش قابل مالحظه در اعطاي منابع مالي به الي بينگسترش بحران م
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. تواند مستقيماً شرايط اقتصادي اين كشور را دستخوش بحران كندگرجستان مي
 كه گرجستان –المللي همچنين افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت در بازارهاي بين

تواند باعث افزايش  ميالمللي متكي استبه شدت به واردات آن در بازارهاي بين
 همين عامل باعث 2011چنانچه در ژانويه سال  . شديد نرخ تورم در اين كشور شود

هاي مواد غذايي و سوخت در گرجستان و افزايش نرخ تورم به با باال رفتن قيمت
 بنابراين درصورتي كه شوك جدي به اقتصاد جهاني وارد 39. درصد شد12.3رقم 

المللي و هاي مالي نهادهاي بين و روند كمك-زه يادشده بويژه در دو حو–نشود 
كشورهاي غربي به گرجستان همچون گذشته ادامه يابد، انتظار تداوم رشد اقتصادي 

  . دور از ذهن نخواهد بود2012گرجستان در سال 
    
 :  امنيتي-تحليل و دورنماي وقايع نظامي : ج

  
توان حول چند موضوع مورد  را مي2011 در سال  امنيتي گرجستان-تحوالت نظامي

 مفهوم جديد امنيت"نخستين موضوع مهم تصويب سند موسوم به : واكاوي قرار داد
"ملي

 در پارلمان گرجستان است كه جايگزين سند قبلي 2001 فوريه 18 در 40
-مناطق جدايياگرچه در اين سند مانند سند قبلي بر چالش .  شد2005مصوب ژوئيه 

اشاره شده، اما تغييرات عمده سند جديد . . .  و طلب، ضرورت الحاق كامل به ناتو
 و 2008رويارويي نظامي دو كشور در اوت .  استعمدتاً متوجه فدراسيون روسيه

طلب موجب شد در اين سند روسيه تداوم حمايت همه جانبه مسكو از مناطق جدايي
   41.ه عنوان تهديد اصلي عليه امنيت ملي گرجستان معرفي شودب
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 نظامي -افزون بر تصويب سند يادشده در عرصه عملي نيز روابط شكننده امنيتي
  مانند چند سال گذشته تداوم يافت و در كانون آن 2011 در سال  و روسيهگرجستان

طلب آبخازيا و اوستياي جنوبي قرار و منطقه جداييحمايت همه جانبه روسيه از د
 اين مناطق با حمايت مستقيم كرملين به تقويت مواضع و 2011طي سال . داشت

هاي كوتاه در اختيار قرار دادن موشك. هاي دفاعي و امنيتي خود پرداختندزيرساخت
رار سيستم به اوستياي جنوبي، استق)  كيلومتر120با برد حداكثر  (42 يو-برد توچكا

، )مركز اوستياي جنوبي( در تسخينوالي 43)تورمادو(چند منظوره پرتاب راكت اسمرچ 
انجام چندين دور مذاكرات مرزي ميان سوخومي و مسكو و تصويب توافقنامه تمديد 

 ساله استقرار پايگاه هاي نظامي روسيه در دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي در 15
جنگ هنوز ":  نوامبر صريحاً اعالم كند23كشويلي در دوماي روسيه موجب شد سا

   ".تمام نشده است
  

 ملي  را تهديدي مستقيم عليه يكپارچگي سرزميني و امنيت اقدامات روسيهگرجستان
 اين داند و از اين رو تمام توان ديپلماتيك و دفاعي خود را براي مقابله باخود مي

 و اياالت تهديد به كار گرفته است كه در كانون آن سياست نزديكي بيشتر به ناتو
  . متحده قرار دارد

  
 با جديت بيشتري دنبال شد و 2011 در سال  با ناتو دفاعي گرجستان-روابط امنيتي

و در زيرساختارهاي دفاعي تفليس كوشيد ضمن انجام اصالحات مورد نظر نات
.  فعاالنه شركت نمايدهاي مصوب ناتو مشاركت براي صلحگرجستان و برنامه

مقامات ارشد اين سازمان مانند راسموسن دبيركل ناتو بارها در تفليس با مقامات 
شايد بتوان يكي از عالئم آشكار . ارشد سياسي و نظامي گرجستان مالقات كردند
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 در چهارچوب ترده گرجستان با ناتو در اعزام صدها سرباز به افغانستانپيوند گس
 تفليس 2011عمليات ايساف دانست كه عليرغم كشته شدن چندين سرباز در سال 

  . به روند همكاري خود در صحنه افغانستان ادامه داد
  

 مانند چند سال 2011تحده نيز در سال  با اياالت م امنيتي گرجستان-روابط دفاعي
ـ بر پايه پيمان مشاركت استراتژيك گرجستان. گذشته روند روبه رشدي داشته است

 به امضاء طرفين رسيد، همكاري دو كشور در حوزه 2009 ژانويه 9 كه در 44آمريكا
ترين   گرجستان از مهمامنيتي و تقويت ارتش گرجستان به منظور تأمين امنيت

 نظامي -هاي دفاعيهاي اين پيمان اعالم شد و به نوعي مبناي همكاري اولويت
 نيز روند اين 2011بر اين اساس در سال . رود واشنگتن به شمار مي-تفليس

آمريكا در . اس. اس. پهلو گرفتن ناو جنگي يو. ها بين طرفين ادامه يافتهمكاري
 ميليون دالري به گارد دريايي گرجستان 4ر، اختصاص كمك  اكتب17بندر باتومي در 

مستقر در بندر پوتي،  برگزاري رزمايش مشترك صدها تفنگدار دريايي ارتش آمريكا 
 دستگاه خودوري 40 و اختصاص 2011و نظامي گرجي در منطقه وازياني در ژوئيه 

 -هايي از همكاري دفاعينمونه نظامي هامويز به ارتش گرجستان از سوي پنتاگون
  . رود به شمار مي2011نظامي گرجستان و اياالت متحده در سال 

  
 نيز كمابيش روندي 2012 در سال  نظامي گرجستان–دورنماي تحوالت امنيتي 

با توجه به شرايط سياسي داخل گرجستان و .  را تجربه مي كند2011مشابه با سال 
رسد در روابط سرد گرجستان با مناطق جدايي طلب و  بسيار بعيد به نظر ميروسيه

تفليس كماكان به روند حركتي نسبتاً شتبان خود به . نيز روسيه تغييري حاصل شود
 ادامه خواهد داد اما عضويت  به ويژه ناتوسمت الحاق به نهادهاي امنيتي جهان غرب
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 بسيار دور 2012 در سال – با توجه به حساسيت شديد روسيه – در ناتو گرجستان
هاي خود در  جنوبي كماكان به همكارياز ذهن خواهد بود و اين كشور منطقه قفقاز

  .  ادامه خواهد داد- بدون عضويت–هاي تعريف شده ناتو چهارچوب برنامه
  
  
  

   نظامي –دي، امنيتي روز شمار وقايع ساسي، اقتصا: بخش دوم

 :2011 در سال گرجستان             

 :اهم وقايع سياسي: الف

  

   2011ژانويه 

 نفر از سوي 11در جريان برگزاري راهپيمايي اعتراضي عليه دولت در تفليس، « -
 )  ژانويه3. (»نيروهاي امنيتي بازداشت شدند

 "2011 آزادي در جهان در سال "وان  در گزارش ساالنه خود با عن45خانه آزادي« -
  باقي مانده "نسبتاً آزاد" با بررسي روند تحوالت سياسي اعالم نمود گرجستان

 )  ژانويه14. (»است

 " عادالنهجنبش به خاطر گرجستان"زوراب نوگايدلي نخست وزير اسبق و رهبر « -
 14. (»كندگذاري مي حزب جديدي را بنياناعالم كرد با جدايي از اين جنبش،

 )ژانويه

 )  ژانويه15. (» ديدار كردميخائيل ساكاشويلي در كاخ سفيد با باراك اوباما« -

 )  ژانويه26. (» اجرايي شد و گرجستانين ايرانبقانون لغو صدور ويزا « -
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 2011فوريه 

 از طرح خود  ديدار با احمد داوود اوغلو، وزير خارجه تركيهساكاشويلي در« -
 )  فوريه12. (» سخن گفت" متحدقفقاز"موسوم به 

  )  فوريه14. (»تفليس برگزاري انتخابات محلي در آبخازيا را محكوم كرد« -
  

 2011مارس 

 يرقانوني بين گرجستانموافقتنامه تسهيل صدور ويزا و پذيرش مجدد مهاجران غ« -
 )  مارس01. (» اجرايي شدو اتحاديه اروپا

 به رهبري سوزار سوباري اعالم نمود اگر ساكاشويلي به تغييرات حزب گرجستان« -
 )  مارس02. (»ناپذير خواهد بودنه بگويد، انقالب در گرجستان اجتناب

 اعالم بورجانادزه، رهبر حزب مخالف جنبش دموكراتيك متحد گرجستاننينو « -
 )  مارس03. (»ناپذير خواهد بودنمود انقالب در گرجستان اجتناب

 و وزير امور  و همكاري اروپاآئودرونيوس آژوباليس، رئيس سازمان امنيت«  -
. »با رهبران شش حزب اصلي مخالف دولت ديدار كردندخارجه ليتواني در تفليس 

 )  مارس16(

هشت حزب مخالف دولت، نسبت به روند مذاكرات اصالح نظام انتخاباتي به « -
 )  مارس24. (»حزب حاكم هشدار دادند

ميخائيل ساكاشويلي، رئيس جمهور با حمله به منتقدان دولت اظهار داشت برخي « -
 )  مارس26. (»راي ساقط كردن دولت هستندخواهان مداخله نظامي خارجي ب
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احزاب مخالف خواهان تداوم مذاكرات مربوط به اصالح نظام انتخاباتي به منظور « -
 )  مارس26. (» شدند2012حصول نتيجه براي انتخابات پارلماني 

 در بروكسل " دموكراتيك آزاد ماگرجستان"ايراكلي آالسانيا، رهبر حزب مخالف « -
 28. (» و اوراسيا ديدار كرد در امور اروپابا فيليپ گوردن، دستيار وزير خارجه آمريكا

  ) مارس
  

 2011آوريل 

 در خصوص  از روسيه در مورد شكايت گرجستانالمللي دادگستريديوان بين« -
 )  آوريل01. (» اعالم عدم صالحيت كرد2008جنگ اوت 

هايي جديد براي حفظ مذاكرات مربوط هشت حزب مخالف دولت از ارائه طرح« -
 )  آوريل05. (»به اصالح نظام انتخاباتي خبر دادند

، چندين  اعتراضي در مقابل دادگاه عالي گرجستاندر جريان برگزاري تجمع« -
 ) آوريل05. (»معترض از سوي نيروهاي پليس بازداشت شدند

 با رهبران هشت حزب  و قفقاز در آسياي مركزيجيمز آپاتوري، نماينده ويژه ناتو -
 )  آوريل07. (»ار كردمخالف دولت در تفليس ديد

"سه الگوي پاكيزه"ميخائيل ساكاشويلي از طرح خود موسوم به « -
 شامل پاكيزه از 46

 )  آوريل10. (» خبر داد49 و پاكيزگي محيط زيست48 پاكيزگي كامل از فساد47جرم،

: ساكاشويلي در اظهارنظري احزاب مخالف دولت را به سه دسته تقسيم كرد« -
 دارند، احزابي كه بدون مبناي خله نظامي روسيهاحزابي كه چشم اميد به مدا

كنند و احزابي كه قائل به گفتگوي هاي تشنج آفرين صادر    ميدموكراتيك بيانيه
 )  آوريل10. (» هستندسازنده در چهارچوب حاكميت گرجستان
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وي حزب حاكم در احزاب مخالف اعالم نمودند منتظر دريافت پاسخ مناسب از س« -
 )  آوريل12. (»هاي پيشنهادي خود درباره اصالح نظام انتخاباتي هستندقبال طرح

 و اوراسيا، اعالم  در امور اروپاتينا كايدانف، معاون دستيار وزير خارجه آمريكا« -
يد به نتيجه كرد روند مذاكرات مربوط به اصالح نظام انتخاباتي در سال جاري با

 ) آوريل27. (»برسد

  

 2011مـه 

آميزي را  به رهبري نينو بورجانادزه اعالم كرد راهپيمايي اعتراض50مجمع مردمي« -
 )  مه2. (» مي برگزار خواهد كرد21عليه رژيم جنايتكار ساكاشويلي در 

 مي 9 اعالم كرد اين حزب از ايروسي كيسماريشويلي، دبير حزب گرجستان« -
 )  مه5. (»هاي خود را براي تغيير آرام رژيم ساكاشويلي آغاز خواهد كردكوشش

پليس تعدادي از معترضان وابسته به حزب مخالف مجمع مردمي را در جريان « -
 )  مه8. (» بازدادشت كرد51تظاهرات اعتراضي در منطقه راستاوي

وند دهي مجدد به رهشت حزب مخالف از ارئه طرحي مشترك براي شكل« -
 )  مه11. (»مذاكرات مربوط به اصالح نظام انتخاباتي خبر دادند

 از تفليس به منطقه كوتايسي در نامه رسمي تغيير مكان پارلمان گرجستانآيين« -
 )  مه17. (» تفليس به تصويب پارلمان رسيد كيلومتري غرب220

 سوزار سوباري از كوشش قاطعانه اين حزب براي  به رهبريحزب گرجستان« -
 )  مه22. (» مي خبر داد25تغيير رژيم ساكاشويلي در 

 مي آغاز شده بود، وارد 20اعتراض طرفداران حزب مخالف مجمع عمومي كه از « -
 )  مه24. (»چهارمين روز خود شد
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 دولت ساكشويلي "روز پايان" و "روز خشم" مي را 25 روز حزب گرجستان« -
 )   مي24. (»اعالم كرد

هاي دولت ساكاشويلي، معترضان در پنجمين روز اعتراض خود به سياست« -
 )  مه25. (» را به اشغال خود درآوردندمحوطه پارلمان گرجستان

 مي را 25بورجانادزه، از رهبران مخالف دولت، اقدامات پليس عليه معترضان در « -
 ) مه26. (»ه بشريت خواندجنايت علي

ساكاشويلي اعتراضات گسترده ماه مه را اجراي سناريوي نوشته شده از جانب « -
 )  مه26. (» دانستروسيه

 نفربازداشت 90 مي بيش از 25 اعالم كرد در جريان اعتراضات پليس گرجستان« -
 )  مه26. (»اندشده

، اعمال خشونت از سوي لت در اطالعيه مشتركيهشت حزب اصلي مخالف دو« -
 )  مه27. (» مي را محكوم كردند25پليس عليه معترضان در روز 

 مه با انتقاد از معترضان اظهار داشت 25ساكاشويلي با اشاره به اعتراضات روز « -
- را اجرا مي سناريوي نوشته شده از سوي روسيهستون پنجم آزادانه در گرجستان

 )  مه27. (»كند

  

 2011ژوئيه 

 در ليوان گادچيشاالدزه و كوكا گانتسادزه، دو تن از بناينگذاران حزب گرجستان« -
هاي اين حزب در جريان اعترضات ماه مي از اين حزب اعتراض به ناهماهنگي

 )  ژوئيه3. (»گيري كردندكناره

 پس از تصويب در پارلمان "هاي مذهبيوني اقليتوضعيت قان"طرح موسوم به « -
 )  ژوئيه7. (»با امضاي ساكاشويلي به صورت قانون درآمد
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 آزاد دموكراتيك ما، حزب شش حزب مخالف مجمع ملي، حزب مردم، گرجستان« -
-جمهوري، حزب محافظه كار و راه گرجستان اعالم كردند با يكديگر ائتالف مي

 ) ژوئيه 8. (»كنند

 نسبت هزاران نفر با رهبري ايلياي دوم، اسقف اعظم كليساي ارتدوكس گرجستان« -
. » اعتراض كردند"هاي مذهبيوضعيت قانوني اقليت"شدن طرح موسوم به به قانوني

 )  ژوئيه10(

د يك  اعالم نمودنقانونگذاران عضو شش حزب مخالف در پارلمان گرجستان« -
فراكسيون پارلماني جديد را به رياست گيا تساگاريشويلي، عضو حزب گرجستان 

 )  ژوئيه19. (»دهنددموكراتيك آزاد ما تشكيل مي

، اي ضمن حمايت از تماميت ارضي گرجستان با صدور قعطنامهسناي آمريكا« -
 ) ژوئيه30. (» ناميد" شدهاشغال"مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي را 

  

 2011اوت 

   و اتحاديه اعالم كردند انتخابات رياست جمهوري آبخازيا را به رسميتناتو« -
 )  اوت27. (»شناسندنمي

 در آبخازيا برگزار شد كه 2011 اوت 26انتخابات زودرس رياست جمهوري در « -
 ) اوت26. (»خاب گرديدطي آن الكساندر آنكواب به سمت رياست جمهوري انت

  

   2011سپتامبر 

نويس ارائه كدهاي انتخاباتي جديد در يكي از مقامات حزب حاكم از طرح پيش« -
 )   سپتامبر13. (» خبر دادچارچوب اصالح نظام انتخاباتي گرجستان
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ايجاد يك خط  با سايت ويكي ليكس با انتشار اسنادي مدعي شد سفارت آمريكا«  -
 با مقامات كاخ سفيد در تماس محرمانه، ارتباط مقامات ارشد حزب حاكم گرجستان

 )  سپتامبر14. (»ساخت گرجستان را فراهم مي2008زمان برگزاري انتخابات پارلماني 

 صفحه در وب سايت رسمي پارلمان 141پيش نويس كدهاي جديد انتخاباتي در « -
 )  سپتامبر17. (» منتشر شدگرجستان

 سپتامبر 27 از تدارك يك راهپيمايي بزرگ در "هم انديشي ملي"حزب مخالف « -
 )    سپتامبر20. (»هاي ضد گرجي مقامات حاكم خبر دادعليه سياست

، گيورگي پاپوآشويلي را براي يك نه قاضي عضو داداگاه قانون اساسي گرجستان« -
 )  سپتامبر21. (»ه پنج ساله ديگر مجدداً به رياست اين دادگاه برگزيدنددور

 متحد ميخائيل ساكاشويلي در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل« -
 )  سپتامبر23. (»المللي تشريح كرد را درقبال مسائل بينمواضع گرجستان

  

 2011اكتبر 

يوانيشويلي، ميلياردر گرجي اعالم كرد با تاسيس يك حزب سياسي جديد بيدزينا ا« -
 ) 2011 اكتبر 5. (» شركت خواهد كرد2012در انتخابات پارلماني 

 ژوئيه تشكيل شده بود در اثر 8ائتالف شش حزب سياسي مخالف دولت كه در « -
 ) 2011 اكتبر 6. (»اختالفات احزاب مشاركت كننده ازهم فروپاشيد

 در سخنراني خود در ميدان آزادي ، رئيس جمهور فرانسه ساركوزينيكالي« -
 ) 2011 اكتبر 7. (» شد و گرجستانتفليس خواهان تداوم گفتگو ميان روسيه

- منتشر شده" نهاد پيمايش افكار عمومي"سنجي كه از سوي نتايج آخرين نظر« -

-دهندگان مخالف افزايش تعداد كرسي درصد پاسخ60دهد بيش از است، نشان مي
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 10. (» هستند2012 كرسي در انتخابات پارلماني 190 كرسي به 150هاي پارلمان از 
 ) اكتبر

، بيدزينا ايوانيشويلي، ميلياردر قانونگذاران عضو حزب حاكم در پارلمان گرجستان« -
 )  اكتبر11. (»به ارتباط با والدمير پوتين نمودندگرجي را متهم 

بيدزينا ايوانيشويلي، ميلياردر گرجي از حضور قطعي خود در عرصه قدرت «  -
 ) اكتبر12.  (» خبر دادسياسي گرجستان

اي خطاب به دولت، بيدزينا ايوانيشويلي، ميلياردر گرجي طي نامه سرگشاده«  -
سياسي، اصحاب رسانه و شهروندان گرجي به تشريح اوضاع سياستمداران، احزاب 

 )  اكتبر12. (» و بيان مواضع خود پرداختداخلي و خارجي گرجستان

 )  اكتبر12. (»احزاب مخالف به بيانيه ايوانيشويلي واكنش نشان دادند« -

 )  اكتبر17. (»ايوانيشويلي با رهبران حزب مخالف هم انديشي ملي مالقات كرد«  -

 درصد از 20ايوانيشويلي در پاسخ به اتهام حزب حاكم اعالم كرد عليرغم اشغال «  -
 19. (»، تفليس نيازمند روابط با مسكو است توسط ارتش روسيهخاك گرجستان

 ) اكتبر

گيورگي تارگامدازه، رهبر حزب مخالف جنبش دموكرات مسيحي از اقدامات « -
 )  اكتبر19. (»انه و تهاجمي دولت عليه ايوانيشويلي، ميلياردر گرجي انتقاد كردخصم

 جاي خود را به زازا گوريزا، فرماندار باكور كوزرلي، وزير كشاوري گرجستان« -
 )  اكتبر20. (»منطقه سامگريلو داد

 بر سر مساله پيوستن روسيه به سازمان  و گرجستاندور جديد مذاكرات روسيه« -
 )   اكتبر20. (»تجارت جهاني با ميانجي گري سوئيس در ژنو برگزار شد
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اعضاي حزب حاكم در شوراي شهر تفليس در يك راي گيري، دو نفر از اعضاي « -
  را از- زوراب آباشيدزه و ويكتور دوليدزه– دموكراتيك ما حزب مخالف گرجستان
 ) اكتبر28. (»اين شورا اخراج نمودند

  

  2011نوامبر 

ايوانيشويلي، ميلياردر گرجي از طرح خود مبني بر راه اندازي يك جنبش عمومي «  -
 )  نوامبر3. (» خبر داد"روياي گرجستان"تحت عنوان 

 يكي از احزاب - بدون نام بردن از حزب خاصي-ساكاشويلي طي اظهاراتي« -
 به شرايط گذشته  جدي دولت را متهم ساخت كه خواهان بازگشت گرجستانمخالف

 )  اكتبر29. (»است

 به ساختمان جديد در منطقه كوتايسي تا ساكاشويلي اعالم كرد پارلمان گرجستان« -
 )  نوامبر7. (» منتقل خواهد شد2012مي 

مركز جديد "گيري  از شكلمان گرجستانقانونگذاران عضو حزب حاكم در پارل« -
 )  نوامبر8. (» حول ايوانيشويلي، ميلياردر گرجي خبر دادند"حاميان روسيه

، اي ضمن حمايت از تماميت ارضي گرجستان با صدور قعطنامهپارلمان اروپا« -
 ) نوامبر11. (» ناميد"اشغال شده"جنوبي را مناطق آبخازيا و اوستياي 

 در تفليس با مقامات ارشد ، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاكارتون اشتون« -
 )  نوامبر12. (» ديدار كردگرجستان

آال دژيويوا و انتخابات رياست جمهوري اوستياي جنوبي با رقابت تنگاتنگ ميان « -
 بيلوف  آناتولي بي

 ) نوامبر13. (»برگزار شد -
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 نفر از اعضاي كميسيون دولتي نظارت بر ليست 21ساكاشويلي با صدور حكمي « -
 )  نوامبر15. (»دهنگان را در چهارچوب اصالح نظام انتخاباتي تعين كردراي

گيري بيشتر اعمال سختنويس طرحي براي  از پيشوزارت دادگستري گرجستان« -
 )  نوامبر23. (»در خصوص نحوه تامين منابع مالي احزاب سياسي خبر داد

 )  نوامبر27. (»دور دوم انتخابات رياست جمهوري اوستياي جنوبي برگزار شد« -

  

 2011دسامبر 

 2. (»كسل برگزار شد در برو و گرجستاننشست شوراي همكاري اتحاديه اروپا« -
 ) دسامبر

طلب  ژنو براي بررسي تحوالت مناطق جداييهجدهيمن دور مذاكرات صلح« -
 )  دسامبر14. (»برگزار شد

  
 :اهم وقايع اقتصادي: ب

  

  2011ژانويه 

 در  ميليون دالري را از سوي آمريكا316 براي سومين بار، كمك مالي گرجستان« -
 6. (» دريافت نمود"همكاري در زمينه چالش هزاره اياالت متحده"چارچوب برنامه 

 ) ژانويه

 )  ژانويه6. (» رسيد2010 درصد در دسامبر 11.2نرخ تورم ساالنه به « -

  براي ميليون يورويي به گرجستان20 از اعطاي وام گذاري اروپابانك سرمايه« -
 )  ژانويه7. (»تكميل نيروگاه برق آبي اينگوري خبر داد
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در ) واحد پول گرجستان( ميليون الري 600 تا 500گذاري ساكاشويلي از سرمايه« -
  ) ژانويه8. (»منطقه كوهستاني مستيا براي تقويت صنعت توريسم خبر داد

 متشكل با عضويت رئيس پارلمان و شوراي بازرگاني در پارلمان گرجستان« -
 )  ژانويه12. (»نمايندگان انجمن بازرگاني گرجستان تشكيل شد

 از المللي پول با توجه به روند مثبت رشد اقتصادي گرجستانصندوق بين« -
 ) ژانويه13. (» ميليون دالر به اين كشور خبرداد153تخصيص كمك مالي به ارزش 

 ميليون يورويي به 500 اعالم كرد در چارچوب بسته كمك مالي كميسيون اروپا« -
 ميليون يورو 46 به تصويب رسيد، مبلغ 2008 كه پس از وقوع بحران اوت گرجستان

 )  ژانويه14. (»را به اين كشور پرداخت خواهد كرد

سومين ماه متوالي، نرخ بهره را در عدد  اعالم كرد براي بانك مركزي گرجستان« -
 )  ژانويه18. (» درصد ثابت نگه داشته است5/7

  

 

 2011فوريه 

 2011 درصد در ژانويه 12.3 به 2010 درصد در دسامبر 11.2نرخ تورم ساالنه از « -
 )  فوريه4. (»رسيد

حال بررسي  اعالم كرد دولت در الكساندر ختاگوري، وزير انرژي گرجستان« -
 درصد سهام آن 75عمومي كردن مالكيت شركت دولتي توزيع برق است كه بيش از 

 )  فوريه7. (» تعلق داردبه فدراسيون روسيه

 توافقنامه ارائه سرويس خدمات هوايي بين دولت گرجستان و پارلمان گرجستان« -
 )  فوريه8. (»را به تصويب رساند اتحاديه اروپا
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 اعالم كرد هدف دولت ساكاشويلي در سخنراني ساليانه خود در پارلمان گرجستان« -
 2015 در پيمان تجارت آزاد تا ابتداي سال دست يابي به توافق كامل با اتحاديه اروپا

 )  فوريه11. (»است

 در بازديد از ايراون اعالم كرد تفليس هيچ وزير گرجستانخستنيكا گياليوري، ن«  -
 جنوب -اي براي فروش سهام تحت كنترل گرجستان در خط لوله گاز شمالبرنامه

 )  فوريه16. (»ندارد)  به ارمنستانخط لوله ارسال گاز روسيه(

. » درصد رسانده است8 به 7.5كرد نرخ بهره را از  اعالم بانك مركزي گرجستان« -
 )  فوريه16(

نامه احداث سه نيروگاه برق آبي را بر روي روخانه  تفاهم و تركيهگرجستان« -
 )  فوريه21. (» جاواختي را به امضاء رساندند-پاراواني در منطقه سامتشخه

  

  

  

 2011مارس 

 درصد در ماه فوريه 13.7 به 2011 درصد در ژانويه 12.3 نرخ تورم از رقم« -
 )  مارس11. (»افزايش يافت

 درصد 16 با 2011 در سال گذاري مستقيم خارجي در گرجستانحجم سرمايه« -
 )   مارس11. (» ميليون دالر رسيد533.1 به رقم 2010كاهش نسبت به سال 

. » درصد ثابت نگه داشته است8 اعالم كرد نرخ بهره را در بانك مركزي گرجستان« -
 )  مارس17(
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 2011آوريل 

گذاري راس الخيمه وابسته به امارات متحده عربي موفق شد بنياد دولتي سرمايه« -
  درصد سهام بند پوتي در كنار درياي سياه را از دولت گرجستان80بيش از 

 )  يل آور1. (»خريداري كند

 منتشر شده نشان " نهاد پيمايش افكار عمومي"سنجي كه از سوي نتايج يك نظر« -
 )  آوريل6. (»ها نگران اوضاع اقتصادي كشورشان هستنددهد بسياري از گرجيمي

 درصد 36 با بيش از 2011 در سه ماهه اول سال حجم تجارت خارجي گرجستان« -
 )  آوريل27. (»ر رسيد ميليارد دال1.86رشد به 

  

  

 2011مـه 

 درصد در ماه آوريل كاهش 13.5 درصد در ماه مارس به 13.9نرخ تورم از «  -
 ) مه4. (»يافت

 در طي دو سال بانك جهاني اعالم كرد با هدف تداوم رشد اقتصادي گرجستان« -
اين كشور قرار مي  ميليون دالر را در اختيار دولت 235آينده، كمك مالي به ميزان 

 )  م4. (»دهد

 مبلغ هاي راه آهن گرجستان، اعالم كرد به منظور تكميل طرحدولت آذربايجان« -
. »دهد ميليون دالر وام را در اختيار شركت دولتي راه آهن اين كشور قرار مي575

 ) مه19(

 رشد اقتصادي كشور را در سه ماهه اول وزير گرجستاننيكا گياليوري، نخست« -
 ) مه11. (» درصد اعالم كرد6 در حدود 2011سال 
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 2011ژوئيه 

 در  ميليون يورو كمك مالي به گرجستان50.7 از اختصاص كميسيون اروپا« -
 )  ژوئيه14. (»چارچوب برنامه اقدام ساليانه خبر داد

، ميزان پول انتقال يافته رش منتشر شده از سوي بانك مركزي گرجستانطبق گزا« -
 ميليون دالر در ژوئن 509.5 درصد افزايش به 28.7از خارج به داخل گرجستان با 

 )  ژوئيه20. (» رسيد2011

  

 2011اوت 

ي مستقيم خارجي ، ميزان سرمايه گذارطبق گزارش آژانس دولتي آمار گرجستان« -
. » رسيده است2011 ميليون دالر در سال 814 به 2010 ميليون دالر در سال 553.1از 
 )  اوت15(

  

 2011سپتامبر 

. » درصد در ماه اوت كاهش يافت7.2 درصد در ماه  ژوئيه به 8.5نرخ تورم از «  -
 ) سپتامبر5(

نده از مطابق گزارش نهادهاي رسمي، تعداد شهروندان خارجي بازديد كن« -
 درصد افزايش به يك ميليون و 42.6 با 2011 طي هشت ماه نخست سال گرجستان

 )  سپتامبر9. (» هزار نفر رسيد79

 درصد 5.2 به 2011 در شش ماهه اول سال رشد توليد ناخالص داخلي گرجستان« -
 ) سپتامبر19. (»رسيد
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  2011اكتبر 

 از 2012 در سال  ميليون دالري گرجستان606 ميليارد و 6نويس بودجه پيش« -
 )  اكتبر5. (»سوي دولت تقديم پارلمان شد

-  پيش2011 تا پايان سال  درصدي را براي گرجستان7ساكاشويلي رشد اقتصادي « -

 )  اكتبر19.(»بيني كرد

 39 با رشد ارجي گرجستانمطابق گزارش آژانس دولتي آمار، حجم تجارت خ« -
 )  اكتبر24. (» رسيد2011 ميليون دالر در سه ماهه اول سال 3.377درصدي به 

  

 2011نوامبر 

 طي سه سال  ميليون يورو براي توسعه گرجستان19 از اختصاص اتحاديه اروپا« -
 ) نوامبر14. (»آينده خبر داد

. » درصد در ماه اكتبر كاهش يافت2.3 درصد در ماه سپتامبر به 4.6 نرخ تورم از « -
 )نوامبر22(

. » درصد درماه نوامبر كاهش يافت1.9 درصد در ماه اكتبر به 2.3نرخ تورم از «  -
 )نوامبر22(

  

 2011دسامبر 

 به تصويب نهايي 2012 در سال  ميليون دالري گرجستان839 ميليارد و 6بودجه « -
 ) دسامبر9. (»پارلمان رسيد

 درصد رشد در سه ماهه 7.1 با گذاري مستقيم خارجي در گرجستانحجم سرمايه« -
 )    دسامبر12. (» ميليون دالر رسيد643 به 2011سوم سال 
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  : امنيتي-اهم وقايع نظامي : ج

  

  :2011ژانويه 

اي حل و  در بيانيه و همكاري اروپامان امنيتآئودرونيوس آژوباليس، رئيس ساز«  -
 جنوبي بويژه در دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي را از فصل مناقشات در قفقاز

 )  ژانويه3. (»هاي اين سازمان برشمرداولويت

پيامدهاي "ريس كنفرانسي را با موضوع  در پاكميته نظارتي شوراي پارلمان اروپا« -
 )  ژانويه18. (» برگزار كرد" روسيه و گرجستانجنگ روسيه

را در )  كيلومتر120با برد حداكثر ( يو -هاي كوتاه برد توچكا موشكروسيه« -
 )  ژانويه24. (»اختيار اوستياي جنوبي قرار داد

وخومي و تسخينوالي از اظهارات ساكشويلي مبني بر به اتمام نرسيدن مقامات س« -
 ) ژانويه26. (»جنگ ابراز نگراني كردند

  

  2011فوريه 

 در سفر به واشنگتن با مقامات گيال بژوآشويلي، رئيس سازمان اطالعات گرجستان« -
 )  فوريه1. (»ارشد آمريكايي ديدار كرد

خواه آمريكايي خواستار استقرار سيستم دفاع ضد موشكي يچهار سناتور جمهور« -
 )  فوريه4. (» شدند به جاي تركيه در گرجستانناتو

 براي بازگرداندن ساكاشويلي در كنفرانس امنيتي مونيخ خواستار فشار بر روسيه« -
 )  فوريه6. (»شداين كشور به پاي ميز مذاكره 

. » است آماده اعزام نيروهاي بيشتري به افغانستانساكاشويلي اعالم كرد گرجستان« -
 )  فوريه8(
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 مورد بازبيني قرار 2005 براي نخستين بار پس از سال  ملي گرجستانسند امنيت«  -
 مورد تصويب قرار "مفهوم جديد امنيت ملي گرجستان"گرفت و تحت عنوان 

 )  فوريه15. (گرفت

 18. (» اعزام كرد نفره از گردان توپخانه را به افغانستان11 يك تيم گرجستان« -
 )  فوريه

 ) فوريه22. (» كشته شديك سرباز گرجي در افغانستان«  -

  

    2011مارس 

 )   مارس2. (» تاكيد كرد در قبال افغانستانساكاشويلي بر تعهد گرجستان«  -

 در تفليس با  و همكاري اروپاآئودرونيوس آژوباليس، رئيس سازمان امنيت«  -
 )  مارس15. (» ديدار كردمقامات ارشد گرجستان

 در تفليس با  در افغانستان و ناتوژنرال پترائوس، فرمانده ارشد نيروهاي آمريكا« -
 )  مارس16. (» ديدار كردمقامات گرجستان

 )  مارس18. (»تفليس مذاكرات مرزي بين سوخومي و مسكو را محكوم كرد« -

هاي ضد تانك  نيازمند خريد ضدهوايي و سالحويلي اعالم كرد گرجستانساكاش«  -
 )   مارس31. (»از اياالت متحده است

 سه فرد مظنون به اقدامات تروريستي در منطقه كوتايسي را پليس گرجستان«  -
 )  مارس31. (»بازداشت كرد

  

 2011آوريل 

 در تفليس با  و قفقاز در آسياي مركزيه ويژه دبيركل ناتوجيمز آپاسوري، نمايند«  -
 )  آوريل7. (» ديدار كردمقامات گرجستان
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دو نظامي روس و دو شهروند گرجي در جريان تيراندازي در منطقه گالي آبخازيا « -
 )  آوريل8.    (»كشته شدند

 در جريان كميسيون مشترك ناتو ريگول واژادزه و آندره راسموسن دبيركل ناتوگ«  -
 )  آوريل15. (»وگرجستان در برلين با يكديگر ديدار كردند

 و گرجستان از طريق  معاهده ترانزيت تسليحات بين روسيهپارلمان گرجستان«  -
 )  آوريل19. (»ردخاك گرجستان را لغو ك

. » در منطقه وازياني با حضور ساكاشويلي برگزار شدمانور نظامي ارتش گرجستان« -
 )    آوريل30(

  

  

 2011مــه 

 و اوراسيا از حضور  در امور اروپافيليپ گوردن، دستيار وزير خارجه آمريكا«  -
 )  مي19. (» در آبخازيا و اوستياي جنوبي، ابراز نگراني كردنظامي روسيه

  

  

 2011ژوئيه 

 دستگاه خودوري 40،  در راستاي تجهيز ارتش گرجستانوزارت دفاع آمريكا«  -
 )  ژوئيه7. (»نظامي هامويز را به تفليس تحويل داد

 و نظامين گرجي مانور مشتركي را به مدت صدها تفنگدار دريايي ارتش آمريكا« -
 )  ژوئيه19. (»دو هفته در پايگاه نظامي وازياني برگزار كردند
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 2011اوت 

 از پارلمان اين كشور خواست موافقت نامه ، رئيس جمهور روسيهديمتري مدودف« -
يگاههاي سوخومي و تسخينوالي مربوط به تمديد مدت حضور نيروهاي روسي در پا

 )  اوت8. (»را به تصويب برساند

 را متهم به تجهيز شبه اي گرجستان در بيانيه روسيهكميته ملي ضد تروريسم« -
 )   اوت12. (» شمالي كردنظاميان مستقر در قفقاز

 ميليون دالري به گارد دريايي 4 در تفليس از اختصاص كمك سفارت آمريكا«  -
 )  اوت25. (» مستقر در بندر پوتي خبر دادگرجستان

  

 2011سپتامبر 

 ) سپتامبر1. (» كشته شدند سرباز گرجي در افغانستان10«  -

  

 2011اكتبر 

 )  اكتبر17. (» پهلو گرفت در بندر بوتومي گرجستانناو جنگي يو اس اس آمريكا«  -

  

 2011نوامبر 

. » ديدار كرد در تفليس با مقامات ارشد گرجستانآندره راسموسن، دبيركل ناتو«  -
 )  نوامبر9(

 ليس با مقامات ارشد گرجستان در تفري مابوس، فرمانده نيروي دريايي آمريكا«  -
 ) نوامبر17. (»ديدار كرد
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 2008 در اظهاراتي اعالم نمود جنگ اوت ، رئيس جمهور روسيهديمتري مدودف«  -
 ) نوامبر21. (» را متوقف ساخت در ناتوروند عضويت گرجستان

  

 2011دسامبر 

 در حمايت  از بيانيه پاياني وزراي خارجه ناتوالوروف، ويزر امورخارجه روسيه«  -
 52)  دسامبر8. (» انتقاد كرداز گرجستان

  

 پي نوشت ها

 
1. United National Movement 

2. Nino Burjanadze  
3. Labor Party 

4. Nestan Kirtadze 

5. New Rights 

6. Manana Nachkebia  

7. Republican Party 

8. Tina Khidasheli 

9. Our Georgia-Free Democrats (OGFD) 

10. Irakli Chikovani 

11. Christian-Democratic Movement (CDM) 

12. Nika Laliashvili 

13. Georgian Party  

14. Sozar Subari  
است تا با ارائه گزارش هاي فشار احزاب مخالف بر دولت ساكشويلي  ها يكي از اهرماين مالقات . 15

 بـه   خوانند، از روند سياست الحاق گرجـستان      از آنچه كه آن را عدم رعايت حقوق احزاب مخالف مي          

  .  برداري نمايندآتالنتيكي در راستاي منافع اپوزسيون بهره-نهادهاي يورو

16. Electoral System Reform . 
، مركز "2008 پس از بحران اوت تحوالت داخلي و خارجي گرجستان"گر كالجي، ولي كوزه . 17
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  . 5، ص 1388، تيرماه 289، شماره ، گزارش راهبرديتحقيقات استراتژيك

زيا، انتخابات زودرس به دنبال مرگ ناگهاني سرگئي باغپاش رئيس جمهور خودخوانده آبخا . 18

 در اين منطقه برگزار شد كه طي آن الكساندر آنكواب به عنوان 2011 اوت 26رياست جمهوري در 

 برگزار شد كه در رقابت 2011 نوامبر 13انتخابات اوستياي جنوبي نيز در . رئيس جمهور انتخاب شد

اما .  نوامبر كشيده شد27ر دوم در بيلوف اين انتخابات به دو تنگاتنگ ميان آال دژيويوا و آناتولي بي

 و هيچ يك از كانديداها نتايج انتخابات را نپذيرفتند و پس از چند روز ناآرامي، با وساطت روسيه

وزير اوستياي جنوبي به عنوان رئيس جمهور موقت در توافق طرفين مقرر شد واديم براوتسف نخست

 . يك بار ديگر برگزار شود2012 مارس 25خابات در اين سمت قرار گيرد تا دور جديد انت

 براي لغو جمهور روسيه  رئيس  به نشانه اعتراض به تصميم، گرجستان2008اواخر ماه آوريل سال  . 19

ي هاي اقتصادي آبخازي و اوستياي جنوبي، از روند مذاكره پيرامون ورود روسيه به سازمان جهان تحريم

 با ميانجي 2011گفتگوهاي روسيه و گرجستان بر سر اين مسئله در ماه مارس . بازرگاني خارج شد

گري سوئيس از سر گرفته شد و پس از چند دور مذاكره سرانجام در پنجم نوامبر طرفين بر سر كليات 

 . اين امر به توافق رسيدند

20. European Neighborhood Policy  
21. Eastern Partnership  

گزارش ، " آمريكا2012 در اليحه بودجه  و قفقازجايگاه آسياي مركزي"،  گر كالجي  ولي كوزه22 .

   .7، ص 1390، اريبهشت 360مركز تحقيقات استراتژيك،  شماره : ، تهرانراهبردي

23. Ministry of Economy of  Georgia announces 2011 priorities, Georgia 

Times, January 4, 2011, Available at: 

http://www.georgiatimes.info/en/news/48976.html 

24. National Statistics Office of Georgia 

25. Gross National Income (GNI)  
26. http://www.economy.ge/?category=4&lang=eng&dn=227 

27. http://www.economywatch.com/economic-statistics/year/2011 

28. http://www.nbg.gov.ge/?lng=eng 

29. http://www.deptofnumbers.com/unemployment/georgia. 

30. http://www.donyayesafar.com/review/249. 

31. Foreign Direct Investment (FDI)  

32. http://www.investmentguide.ge/index.php?sec_id=145&lang_id=ENG 
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33. Georgia's Foreign Trade in H1 2011, Civil Georgia, Tbilisi, 25 July 

2011, Available at:  http://www.civil.ge/eng/article.php?id=23796.  

 ، چين) ميليون دالر424.6(، اوكراين ) ميليون دالر442.3 (، كشورهاي آذربايجانبعد از تركيه .  34

 167.8 ، قزاقستان) ميليون دالر174.1 (، آمريكا) ميليون دالر211.7 (، آلمان) ميليون دالر5/241(

و بلغارستان )  ميليون دالر138.2(، امارات متحده عربي ) ميليون دالر160.4 (، روسيه)ميليون دالر

 2011 در شش ماهه اول سال در فهرست ده شريك تجارت خارجي گرجستان)  ميليون دالر130.7(

  . روندبه شمار مي

35.Ibid.   

36. Free Trade Treaty 

37. http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4633.html. 

38. U.S. Millennium Challenge Corporation (MCC) 

39. http://www.2onya.net/show-913.html. 

40. New National Security Concept 

41. http://www.parliament.ge/files/292_880_927746_concept_en.pdf. 

42. Tochka-U (SS-21 Scarab B) 

43. Smerch (Tornado) multiple-launch rocket systems 

44. Georgia – USA Treaty on Strategic Partnership 

45. Freedom House  

46. Three Clean Model 

47. clean of crime 

48. fully clean of corruption 

49. ecologically clean  

50. People’s Assembly 

51. Rustavi 

  : خش اهم وقايع سياسي، اقتصادي و نظامي امنيتيترين منابع استفاده شده در بمهم . 52

- Civil.ge / Daily News Online 

- Eurasianet 

- Interfax  

- CNN  

- BBC  

- Euronews    

- RIA Novosti 

 



 

 
  

  

  

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

    

  2011 در سال بررسي تحليلي رويدادهاي تركيه

 2012انداز آن در سال  و چشم

 

  محمد بهرامي

  

  :مقدمه

 

 نظامي -اين تحقيق كه به مطالعه تحوالت و روندهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي
در بخش اول در سه قسمت .  پرداخته در دو بخش كلي تنظيم شده استتركيه

مورد يكردي تحليلي با رو نظامي و اقتصادي رويدادهاي مربوطه -سياسي، امنيتي
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هاي مختلف هر يك از   و عالوه بر تبيين و برسي جنبهدريگمي بررسي قرار 
انداز تحوالت آتي تركيه  هاي در دسترس چشم هاي فوق با تجزيه و تحليل داده پديده

در بخش دوم روزشمار رويدادهاي تركيه در سه . ترسيم مي شود 2012در سال 
  .مي شودقتصادي ارائه  ا- امنيتي -بخش سياسي، نظامي

 

 :تحليل روند تحوالت

 :2011 در سال  تحليل روند تحوالت سياسي تركيه-1

 

از اهميت الملل   به دليل برخورداري از موقعيت ژئوپليتيك همواره در نظام بينتركيه
المللي  يناي و ب هاي منطقه برخوردار بوده و نقش مهمي در عرصه سياستبسياري 

با اين . كند  را به هم مرتبط مي و اروپاتركيه به عنوان پلي خاورميانه. ايفا كرده است
يابي به اهداف  براي دستهر دو تفاسير كشورهاي خاورميانه و كشورهاي غربي 

پايي و اياالت كشورهاي ارو. اقتصادي و امنيتي خود نيازمند همكاري با تركيه هستند
  :كنند متحده در روابط خود با تركيه از دو منظر به اين كشور نگاه مي

  
نقش مهمي در  ؛ تركيه به اروپاكرويدور اصلي ترانزيت انرژي خاورميانه -1

 . دكن  ميايفاتأمين انرژي اين كشورها 

 به عنوان الگويي براي كشورهاي ركيه تاز كشورهاي غربي سعي دارند -2
 با هرو و معتدل در مقابل اسالمي حمايت كنند تا از اين طريق يك اسالم ميانه

 . ارائه شودهاي راديكالي اسالم  گرايش

 

هاي امنيتي   نگراني، در سياست خارجي كشورهاي غربياهميت تركيهيكي از داليل 
دست از سوي ديگر .  است2001 سپتامبر 11ه خصوص پس از اين كشورها ب
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 با درصدد بوده اند تركيه با درك اين واقعيت همواره اندكاران دستگاه ديپلماسي
المللي  اي و بين گيري از چنين موقعيتي نقش اين كشور را در سطوح منطقه بهره

اي از جمله اياالت متحده   فرامنطقههاي سياستي كه از پشتيباني قدرت. افزايش دهند
گذاري تركيه در   عليرغم وجود چنين مقدوراتي كه توان تأثير.استبرخوردار بوده 

 رنج يورات خاصظ، اين كشور از مح استالملل را افزايش داده منطقه و نظام بين
هاي اصلي  از چالش.  از قدرت مانور اين كشور تا حد زيادي كاسته استكهبرد  مي
 مداخله نظاميان در ،هاي قومي و مذهبي شكاف :موارد اشاره كرداين توان به  يه ميترك

ها از جمله كردها، تعارضات ايدئولوژيك  سياست، ناديده گرفتن حقوق اقليت
 . همچون حاكميت يك نظام الئيك در كشوري مسلمان

  
هاي  ي روابط با دولتداخلي، در سياست خارجي و برقرارمعضالت عالوه بر  تركيه

ين تركيه و بتنش . هاي اساسي مواجه است اي نيز با چالش منطقه اي و فرامنطقه
اسرائيل، تيرگي روابط با سوريه، اختالفات سياسي با ارمنستان، به سردي گراييدن 

 . . حاديه و به دليل عدم پذيرش عضويت تركيه در اين اتروابط تركيه و اتحاديه اروپا
  . بود2011هاي اساسي تركيه در سال  چالشاز . 
 

هاي اوليه  حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان اين كشور در سال
با اتخاذ يك سياست خارجي مثبت و تمركز بر منطقه و حل مشكالت خود حاكميت 

 ياد مي "تنش صفر با همسايگان"موجود با همسايگان كه از آن به عنوان سياست 
 ند و ساير كشورهاي عربي مستحكم كشود موفق شد روابط خود را با سوريه، ايران

هاي امنيتي منطقه را مرتفع سازد، اما عمر اين سياست كه از آن  و بسياري از نگراني
شود چندان به درازا نكشيد و در سال جاري   ياد مي"سياست نگاه به شرق"به عنوان 

تناقض در سياست خارجي اين كشور و .  به خزان نشستثير بهار عربيو تحت تأ
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هاي غربي  زايي با همسايگان و دنبال كردن سياست اتحاد و ائتالف با قدرت تنش
يابي به   تنها تاكتيكي براي دستنشان داد اين خط مشي در سياست خارجي تركيه

و استراتژي اين كشور همچنان گسترش و است  بوده وراين كشاي  اهداف منطقه
 . تعميق روابط با كشورهاي غربي است

 

، تالش اين كشور براي پيوستن به  در خاك تركيهاستقرار سپر دفاع موشكي ناتو
تحده و كشورهاي اروپايي  اتخاذ مواضع مشترك اين كشور با اياالت م واتحاديه اروپا

 و كشورهاي اين است كه نگاه تركيه به خاورميانهحاكي از اي  در قبال تحوالت منطقه
گيري از نفوذ خود  سعي دارد با بهرهبا ين روش  تركيه .اسالمي يك نگاه ابزاري است

 اسالم در خاورميانه و جهان و در اين كشورها از كشورهاي غربي امتياز بگيرد
وجه المصالحه اي سياست خارجي تركيه در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه 

  .  نبوده استبيش 
 ياد مي گيري اعتراضات مردمي در شمال آفريقا كه از آن به عنوان بهار عربي شكل

هاي  و ليبي شد و حكومت ، مصرشود و منجر به سرنگوني ديكتاتورهاي تونس
 در سال  تركيهسزايي در فعال شدن ديپلماسيه  نقش ب،استبدادي را هدف قرار داد

راضات مردمي در شمال آفريقا بسيار تگيري اع در ابتداي شكلتركيه . جاري داشت
دموكراسي طلبانه  اما با گسترش اعتراضات آزاديخواهانه و ،برخورد كرد محتاطانه

كارگيري ديپلماسي عمومي و استفاده از ابزار قدرت نرم در صدد ه جوانان منطقه با ب
 . برداري از موقعيت ايجاد شده برآمد بهره

 

 با حضور در آنگراي   خصوص نخست وزير اسالم   بهمقامات سياسي تركيه
 كه ندارها بر اين موضوع تاكيد كرداز اقدامات جوانان ببا تمجيد هاي تركيه  رسانه

 به همراه بسيارهاي  سياست موفقيت اين . كند تركيه از خواست انقالبيون حمايت مي
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هدف اصلي تركيه در اتخاذ سياست جديد و حضور فعال در تحوالت سياسي . داشت
 تركيه به عنوان يك الگو و آلترناتيو در حكومت مطرح شدنمنطقه عمدتاً در راستاي 

  . بودي بعدي كشورهاي انقالبي ها
 

حزب "گيري از الگوي   جريانات سياسي مختلفي با بهرهگيري بهار عربي پس از شكل
 در انتخابات شركت كرده و يا قصد مشاركت در فرآيندهاي  تركيه"عدالت و توسعه

الت و توسعه مراكش و حزب آزادي و ، حزب عدحزب النهضه تونس. سياسي دارند
 هر كدام به نوعي متأثر از حزب عدالت و توسعه تركيه هستند و اين عدالت مصر

در حالي كه  .رود موضوع موفقيت بزرگي براي سياست خارجي تركيه به شمار مي
افع من  نبود و  صرفاً تابعي ازيموضع تركيه در قبال بهار عربي موضع مشخص و ثابت

ضع دوگانه تركيه در قبال اعتراضات امو. بودملي و اهداف مورد نظر اين كشور 
با توجه به شرايط موجود به نظر . مردمي بحرين در اين راستا قابل ارزيابي است

طلبانه خود در  هاي جاه گيري اهداف و آرمان رسد تركيه همچنان درصدد پي مي
ستا نيازمند جلب حمايت و همكاري منطقه و نظام بين الملل است و در اين را

جاري   لذا طبيعي است كه در سال. كشورهاي غربي به خصوص اياالت متحده است
 و  همچنان در راستاي تعميق و گسترش همكاري خود با اياالت متحده آمريكانيز

 . داردكشورهاي اروپايي گام بر

 

ي در كشورهاي منطقه نيز صرفاً به دليل گذار تالش تركيه براي افزايش نفوذ و تأثير
اهميت جهان اسالم و كشورهاي عربي در سياست خارجي تركيه نيست بلكه هدف 

اي تركيه  هاي فرامنطقه گيري سياست ها و بسترهاي الزم براي پي ايجاد زمينهدر اصلي 
المللي اين كشور قابل  بين و افزايش نقش از جمله پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا

 . ارزيابي است
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 :2011 در سال  امنيتي تركيه– تحليل روند تحوالت نظامي -2

 

 و همچنين كشورهاي همسايه به گونه اي رقم  سير حوادث در تركيه2011در سال 
ع خود قرار الشعا  امنيتي اين كشور را تحت  - خورد كه تحوالت و جريانات نظامي

. ك. ك. توان به موضوع افزايش فعاليت گروه جدايي طلب پ عد داخلي ميدر ب. داد
 به .ك. ك. حمله گسترده نيروهاي پ.  اشاره كرد"حزب كارگران كردستان"

هاي پليس و ارتش تركيه در استان حاكاري در جنوب شرقي تركيه در سال  پايگاه
كارگران كردستان شركت داشتند، منجر به  تن از اعضاي حزب 240جاري  كه در آن 

شدت و وسعت دامنه .  نفر ديگر شد22 نظامي و زخمي شدن 26كشته شدن حداقل 
. گوياي اين مسئله است كه مسئله پ سابقه بود، اين حمالت كه در سه دهه اخير بي

 در سياست داخلي اين "رجب طيب اردوغان"ترين غدغه دولت  ك هچنان اصلي. ك
هاي پاياني  ك در ماه. ك.  نكته قابل تامل افزايش چشمگير حمالت پ.كشور است

 تركيه و امنيتي يبر معادالت و جريانات سياسي داخلمسلما   است، كه 2011سال 
شدن بيش از پيش منطقه به خصوص مرزهاي تركيه با همسايگان آن تاثير گذار 

  .خواهد بود
 

 از ديگر رويدادهاي مهم در عرصه جمعي فرماندهان نظامي تركيه استعفاي دسته
ي فرماندهان نظامي شامل گروهبا استعفاي .  بود2011 امنيتي تركيه در سال - نظامي

فرمانده نيروي زميني، هوايي، دريايي و همچنين رئيس ستاد مشترك ارتش تركيه، 
سياري گرچه به اعتقاد ب. د آشكار شين ارتش و دولت بيش از پيشبچالش و تعارض 

 بقاي دولت رجب طيب ،از كارشناسان استعفاي دسته جمعي فرماندهان نظامي
 اجتماعي تركيه كه نسبت به - اردوغان را با توجه به شرايط و ساخنتار سياسي

 به خطر نمي اندازد و ارتش همچنان به فعاليت  داشتهگذشته تغييرات چشمگيري



����7  .�� �/���� ■ 53� 

___________________ 

 

ه گسست و شكاف هويتي و  اما با توجه ب،هاي عادي خود ادامه خواهد داد
ين طرفين مي تواند در بلند مدت ثبات سياسي و اقتصادي تركيه را به بايدئولوژيك 
از سوي ديگر اين موضوع موجب آشكار شدن شكاف سنتي در محافل . چالش بكشد

 .سو و نخبگان سياسي مسلمان از سوي ديگر شد شديداً سكوالر از يك

  
 از رويدادهاي مهم عرصه نظامي در سال  در تركيهاستقرار سپر دفاع موشكي ناتو

طي چند سال اخير سياست خارجي تركيه براساس تنش صفر . رود  به شمار مي2011
با همسايگان عمدتاً در صدد تنش زدايي در منطقه و برقراري پيوند قوي با 

 و در راستاي مفهوم عمق اين سياست كه از طرف احمد داود اوغلو. همسايگان بود
هاي منطقه اي و تاثيرپذيري از مباحث نوكاركردگرايي و  استراتژيك و همگرايي

انگاري انگليسي  نظريه پردازان اين حوزه مانند ارنس هاس و تحت تاثير مكتب سازه
 مباحثي همچون هويت و فرهنگ مشترك و برقراري شدشكل گرفته بود موجب 

منطقه كه داراي اشتراكات فرهنگي و تاريخي با تركيه روابط مناسب با كشورهاي 
اما مطرح شدن موضوع استقرار . بودند به اولويت سياست خارجي تركيه تبديل شود

 نشان ،سپر دفاع موشكي ناتو در خاك تركيه و موافقت اين كشور با نصب اين سامانه
منطقه و ايجاد بي از تغييرات در سياست خارجي تركيه دارد كه پيامد آن امنيتي شدن 

هاي منطقه اي و شكل گيري دور جديدي از مسابقه تسليحاتي  ين قدرتباعتمادي 
تواند به سياست خارجي و وجهه حكومت  از سوي ديگر اين مسئله مي. خواهد بود

  .تركيه تحت رهبري حزب عدالت و توسعه لطمه وارد كند
 

وعات مهمي است كه نگراني از آغاز يك  و سوريه از موضين تركيهبافزايش تنش 
گيري تركيه قابل تأمل   موضعرابطهدر اين . جنگ تمام عيار را با خود به همراه دارد

ها در سوريه عالوه بر ايجاد منطقه حائل  دولت تركيه پس از افزايش خشونت. است
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صورت امن در مرز با سوريه پا را از اين نيز فراتر گذاشته و اعالم كرده است در 
. ها در اين كشور احتمال مداخله نظامي تركيه وجود خواهد داشت افزايش خشونت

اتخاذ چنين موضعي از طرف تركيه موجب ايجاد تنش در منطقه و امنيتي شدن بيش 
 تركيه تا پيش از اين بر سياست تنش صفر با  كهدر حالي. از پيش منطقه خواهد شد

ز ا. كرد  حل مسائل و اختالفات تأكيد مياي براي هاي منطقه همسايگان و همكاري
 نيز به دليل نقض تماميت ارضي عراق از سوي روابط تركيه و عراقسوي ديگر 

پس از حمالت گسترده حزب .  استهپذير و شكنند ارتش تركيه بسيار آسيب
كيه كارگران كردستان تركيه به مواضع نظاميان و ارتش تركيه، نيروهاي ويژه ارتش تر

اعتراض با  كيلومتر وارد اقليم كردستان شدند كه اين اقدام نه تنها 4 تا 3تا عمق 
. حكومت اقليم كردستان بلكه با واكنش شديد دولت مركزي در عراق مواجه شد

 و ثبات تواند تأثيري منفي بر امنيت گمان مي گيري چنين سياستي از سوي تركيه بي پي
  .اردمنطقه برجاي بگذ

 

 فراز و نشيب زيادي را به خود 2011 با اسرائيل نيز در طول سال روابط نظامي تركيه
پس از حمله اسرائيل به كشتي كمك رسان تركيه به غزه روابط اسرائيل و . ديده است

وضعيت توجه به با . هاي اخير تنزل يافت تركيه به پايين ترين سطح خود در سال
رد، مداخله نظاميان در هاي جدايي طلب كُ  گروه چالش، در عرصه داخلي تركيهامنيتي 

جمعي آنها به منظور اعمال فشار به دولت  سياست كه نهايتاً منجر به استعفاي دسته
بر سياست و اقتصاد تركيه از سوي ديگر  با همسايگان  سو و افزايش تنش شد از يك

به عنوان يكي از كشورهاي در حال  تركيه  زيراتبعات منفي برجاي خواهد گذاشت،
در عرصه داخلي و   و ثباتتوسعه بيش از هر چيز نيازمند ايجاد و حفظ صلح

 در سياست خود به خصوص در جاريرسد تركيه در سال  به نظر مي. استاي  منطقه
سخنان . دكنز ايابي به صلح و ثبات آغ  تغييراتي را به منظور دست،عرصه داخلي
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ك در صورت نياز و . ك.  نخست وزير تركيه مبني بر احتمال گفتگوي با پاخير
همچنين همكاري بيشتر دولت با حزب صلح و دموكراسي كه اهداف و منافع 

كند گوياي اين حقيقت است كه دولت تركيه به اين  كردهاي تركيه را نمايندگي مي
هاي امنيتي تركيه با   چالشرفعمي براي ئ دست يابي به راه حلي داكهنتيجه رسيده 

 .نيازمند اقدامي جدي و اساسي استهاي قومي و  مذهبي  ها و اقليت گروه

  
 :2011 در سال  تحليل روند تحوالت اقتصادي تركيه-3

 

 روند رو 2002 از زمان روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه در  سال اقتصاد تركيه
 در سال بايد اقتصاد اين كشور ، براساس برنامه مورد نظر دولت.به رشدي داشته است

در حال حاضر دولت تركيه توانسته است .  يكي از ده اقتصاد برتر جهان باشد2023
 نرخ تورم و نرخ بهره برابر 2011اي كه در سال  تعادل اقتصادي را حفظ كند به گونه

 ميليارد دالر به عنوان 295ز  اقتصاد تركيه با درآمد ملي بيش ا2011در سال . بود
 ميالدي با داشتن درآمد 2001تركيه در سال . شانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا اعالم شد

تركيه با .  ميليارد دالر بيستمين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار مي رفت145ملي بيش از 
ت  پله صعود كشورهايي مثل نروژ، استراليا، دانمارك و لهستان را از اين حيث پش4

 سال اخير با اتخاذ سياست كاهش ارزش ليره 3دولت تركيه طي . سر گذاشته است
  .يابي به رشد اقتصادي بيشتر به اين عنوان دست يافته است در برابر دالر ضمن دست

 

 در سال لبته ادر شرايط فعلي است، اقتصاد تركيهعامل اصلي تهديد كسري تجاري 
 ماهه 4 تركيه در . درصد فراتر رفته است4.5اين كشور از جاري نرخ رشد اقتصادي 

در حالي كه .  درصدي را تجربه كرده است11اول سال جاري رشد اقتصادي بيش از 
با اين .  با مشكالت فراواني دست به گريبان بوده استبازار جهاني و اقتصاد اروپا
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يكي از داليل اصلي . دبر ود رنج ميحال تركيه همچنان از كسري تجاري در اقتصاد خ
رشد كسري تجاري تركيه واردات انرژي و نياز مبرم اقتصاد تركيه به انرژي است كه 

 . كند عمده آن را از كشورهاي همسايه وارد مي

 

 نيازمند همكاري با  مورد نظر خوديابي به اهداف اقتصادي  براي دستتركيه
اين راستا دولت تركيه در سال گذشته سه گذرگاه مرزي در . كشورهاي منطقه است

امضاي قرار دادهاي نفتي جديد بين ايران و تركيه در . ه است ايجاد كردبا ايران
راستاي افزايش صادرات نفت ايران به تركيه نيز نشان از گسارش روابط اقتصادي 

 كه 2011اقتصادي تركيه در سال با توجه به روند رو به رشد . تركيه با ايران دارد
ودند، بسياري از كشورهاي اروپايي با بحران بدهي مالي و كسري بودجه مواجه ب

 . همچنان قادر به حفظ رشد اقتصادي خود خواهد بود2012تركيه در سال 

  
  :2011 در سال تركيه نظامي –سياسي، اقتصادي، امنيتي شمار رويدادهاي  روز

 :شمار رويدادهاي سياسي تركيه زرو -الف 

 

 

  

 : 2011 ژانويه

  ژانويه 6

سازي   مردم تركيه با عادي:روزنامه زمان تركيه با انتشار نتايج يك نظرسنجي نوشت -
 بيش از ياساس اين نظرسنجرب. روابط اين كشور با رژيم صهيونيستي مخالف هستند

لت بايد به صورت كلي روابط خود را با  درصد از مردم تركيه اعتقاد دارند دو63
  .رژيم صهيونيستي قطع كند
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   ژانويه 7

اي سوريه كه شب گذشته پخش شد  احمد داود اوغلو در گفتگو با شبكه ماهواره -
كه سوريه و تركيه مراحل مهم و جدي در روابط دوجانبه خود طي  با اشاره به اين

 نه در سطح منطقه بلكه در سطح روابط تركيه و سوريه به يك الگو: اند گفت كرده
وزير امور خارجه تركيه سوريه را بازيگر مهم در منطقه  .جهان تبديل شده است

   .پذير نيست تحقق ثبات منطقه بدون مشاركت سوريه امكان: خواند و گفت
   ژانويه 8

 درباره رابطه اين كشور "الرياض"محمد علي شاهين در گفتگو با روزنامه سعودي  -
 با همسايگان هدف نهايي ما "نداشتن هيچ مشكل" اصل :انش تاكيد كردبا همسايگ

كنيم و تاكنون دستاوردهاي زيادي با  است و براي تحقق اين هدف تالش مي
  .ايم كشورهاي همسايه داشته

   ژانويه 12

رجب طيب اردوغان در سمينار روابط كشورهاي عربي با تركيه كه به مدت دو  -
با : ورهاي عربي را برادران خود خواند و گفتروز در كويت برگزار شد كش

توانيم همه مشكالت از جمله  يكپارچگي قدرت و ايجاد وحدت و همكاري مي
  . را حل و فصل كنيممسائل فلسطين، ايران و افغانستان

   ژانويه 13

ه  با اشاره به شبكه تلويزيوني الجزير"بال حدود"رجب طيب اردوغان در برنامه  -
اعالم ) حماس( در منطقه و ناديده گرفتن جنبش مقاومت اسالمي فلسطين روند صلح

اردوغان در اين برنامه تلويزيوني كه . شود  بدون حماس صلحي محقق نمي:كرد
حماس جنبش تروريستي نيست و اعضاي آن مردمي : شب پخش شد افزود چهارشنبه

  .كنند فاع مي خود دكهستند كه از خا
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   ژانويه 15

 از اقدامات صورت "آنگال مركل" در پي انتقاد "اشپيگل"نامه آلماني  به نقل از هفته -
 اردوغان از مركل خواست به دليل  روز گذشته نشين قبرس گرفته در بخش ترك

مركل در سفر اخير خود به قبرس به . اظهارتش در اين مورد اقدام به عذرخواهي كند
 تركيه اقدامات اندكي در : و گفته بودهدامات تركيه در قبرس انتقاد كردصراحت از اق

  .هاي طرف يوناني تقدير كرد دهد و در مقابل از تالش پارچگي قبرس انجام ميك ي
   ژانويه 16

 با هدف ديدار و گفتگو با مقامات عراقي و تبريك تشكيل   تركيه وزير امور خارجه -
هاي منتشر   براساس گزارش. مقامات اين كشور وارد بغداد شد بهدولت جديد عراق

   تبريك تشكيل دولت جديد عراق به  تركيه  هدف از سفر وزير امور خارجه شده
  .مقامات اين كشور است

سعد "وزير تركيه در ديدار خود با  نخست: د تركيه اعالم كردنكمنابع ديپلماتي -
 وزير "احمد داوود اوغلو" با حضور كه  رئيس دولت پيشبرد امور لبنان"حريري

اهللا لبنان   حزبوخارجه تركيه انجام شد، بر ضرورت ادامه گفتگوها ميان اين گروه 
مذاكرات دو طرف مبتني بر بررسي آخرين تحوالت لبنان در پي خروج . تاكيد كرد

  .وزراي معارضان و سقوط دولت اين كشور بوده است
   ژانويه 17

رجب طيب " ، رئيس جمهور سوريه"بشار اسد"لعالم به نوشته شبكه خبري ا -
 امروز  امير قطر"شيخ حمد بن خليفه آل ثاني" نخست وزير تركيه و "اردوغان

رفت از بحران كنوني لبنان را كه  هاي برون دوشنبه در نشستي سه جانبه در دمشق راه
اين نشست در حالي . كنند  بررسي مي ايجاد شده"سعد حريري"پس از سقوط دولت 

المللي ويژه ترور رفيق حريري  شود كه اختالفات درباره دادگاه بين برگزاري مي
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نخست وزير اسبق لبنان همچنان ادامه دارد و قرار است امروز كيفرخواست اين 
  .دادگاه صادر شود

  ژانويه18
وزير و   نخست"ثانيشيخ حمد بن جاسم آل "به نقل از پايگاه خبري االنتقاد نت  -

 وزير خارجه تركيه در سفر به لبنان "احمد داود اوغلو" و وزير خارجه قطر
  .اي را با مقامات ارشد اين كشور برگزار كردند ديدارهايي دوره

   ژانويه 20

 از ايران 5+1احمد داوداوغلو  در آستانه دور جديد مذاكرات ايران و گروه  -
 ي و.اي نيست رائه كند كه نشان دهد به دنبال تسليحات هستههايي ا خواست تضميمن

  .اي را دارا هستند  آميز از انرژي هسته تمام كشورها حق استفاده صلح:گفت
   ژانويه 21

  .ر كرد ديدا با داود اوغلو وزير خارجه تركيه ملي ايراندبير شوراي عالي امنيت -
   ژانويه 27

 در خصوص " 24فرانس " در گفتگوي اختصاصي با شبكه فرانسوي "عبداهللا گل -
آنچه تركيه :  تصريح كرد5+1اي ايران و گروه  تالش تركيه در زمينه مذاكرات هسته

 به حل كدهد، تنها اقدامي در راستاي كم اي ايران انجام مي در زمينه برنامه هسته
اي در همسايگي آن اتفاق افتاد آن  كيه است كه اگر مسئلهاين حق تر. مشكالت است

تركيه قصد ندارد در اين زمينه نقش : عبداهللا گل در پايان تأكيد كرد. گيري كند را پي
  .يك ميانجي و واسطه را ايفا كند و تنها به دنبال حل مشكالت است
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  : 2011 فوريه

   فوريه 5

 احمد داوود اوغلو در جريان igmg" " به نقل از پايگاه خبري آلماني زبان -
 "هال اوري روزنت" هلند و در جريان ديدار با –برگزاري چهارمين كنفرانس تركيه 

  .هاي فراواني را به دنبال دارد  نگراني روند رو به رشد نژادپرستي در اروپا:گفت
   فوريه 18

رين اعالم كرد و از تركيه روز جمعه نگراني خود را از سركوب معترضان در بح -
  .ها احترام بگذارد حكومت بحرين خواست به حقوق انسان

   فوريه 28

 در شهر نخست وزير تركيه در جمع هزاران تن از شهروندان ترك تبار ساكن آلمان -
اردوغان در ادامه بدون .  پرداختهاي دوگانه غرب دوسلدورف به انتقاد از سياست

هاي دوگانه غرب در مورد دموكراسي و  ، از سياستبه آمريكا و اتحاديه اروپااشاره 
 اين روزها :حمايت از رهبران ديكتاتور عرب مانند مبارك و قذافي انتقاد كرد و افزود

 در مقابل مردم خاورميانه و به خصوص مدعيان دموكراسي و حواريون حقوق بشر
 اين مردم خارج از گويي. دان  سكوت اختيار كرده و ليبي و تونسرمردم مص

  .ها هستند  چارچوب تعاريف دموكراسي و حقوق بشر غربي
   فوريه 29

 سفر كرده در نشست نخست وزير تركيه كه براي برخي تماس ها به كشور آلمان -
ركيه و آلمان به انتقاد از برخورد غيرمنصفانه اتحاديه اتاق مشترك بازرگاني و صنايع ت

  . در قبال درخواست عضويت تركيه در اين اتحاديه پرداختاروپا
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  :2011 مارس

   مارس 4

 و وزير امور خارجه تركيه كه براي شركت در نشست مجلس وزراي شوراي اروپا -
سفري يك روزه به بروكسل انجام داده، نارضايتي به عنوان رئيس ادواري اين مجلس 

  .عنوان كرد تركيه را از عدم لغو رواديد اتحاديه اروپا براي شهروندان كشورش
 وزير امور خارجه "ديميتريس دروتساس"وزير امور خارجه تركيه بنا به دعوت  -

  .كند يونان در تاريخ هشتم الي دهم مارس به اين كشور سفر مي
  رس ما5

يچ داراوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيه كه در موضع حزب كمال قل -
هاي اخير برخي روزنامه نگاران  اصلي مخالف دولت قرار دارد، نسبت به دستگيري

  .در كشورش واكنش نشان داد

   مارس 13

  .گيري از قدرت  براي كنارهدرخواست اردوغان از قذافي -
 ماه مارس به روسيه سفر 15-16ت وزير تركيه نخسي به نقل از خبرگزاري نووست -

 وي. مي كندجمهوري روسيه مالقات   رئيس"فددميتري مدو" با وخواهد كرد 
تركيه در باالترين سطح -هاي روسيه همچنين در دومين نشست شوراي همكاري

مان سفر اردوغان به روسيه به مناسبت نودمين سالگرد امضاي پي. شركت خواهد كرد
 .گيرد دوستي بين روسيه و تركيه صورت مي

   مارس 15

نخست وزير تركيه در نشست نمايندگان مجلس حزب حاكم عدالت و توسعه به  -
 سعودي در زمينه پيامدهاي اعزام نيروي نظامي به كشور بحرين دولت عربستان

  .هشدار داد
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   مارس 24

  .در ليبيدرخواست داود اغلو براي آتش بس فوري  -
   مارس 28

 . بين المللي بغداد شد  وارد فرودگاه  در راس هياتي بلند پايه نخست وزير تركيه -
 را در اين سفر او و وزراي نيرو و منابع طبيعي  احمد داود اوغلو وزير امور خارجه

   عراقي از جمله  قرار است گفتگو هاي خود را با مقامات بلند پايه وكنند همراهي مي
  . نخست وزير آغاز كنند"نوري المالكي" و رئيس جمهور "طالبانيجالل "
  

  :2011 آوريل

   آوريل 1

 كه براي ديدار با "رجب طيب اردوغان"به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس  -
همتاي انگليسي خود به لندن سفر كرده است در خصوص مسئله ارائه تسليحات به 

  .باره منفي استديدگاه ما در اين : مخالفان معمر قذافي گفت
   آوريل 4

 يكي از : اعالم كردند از آنكارا منابع رسمي تركيهبه گزارش خبرگزاري فرانسه -
فرستادگان دولت ليبي قرار است براي درخواست كمك تركيه به منظور برقراري 

  .آتش بس با انقالبيون وارد آنكارا شود
   آوريل 6

 از قطرمروز تركيه در چارچوب سفر خود به كشورهاي منطقه، اوزير امور خارجه  -
 رئيس جمهور سوريه و قرار است داود اوغلو در دمشق با بشار اسد. وارد سوريه شد

  .وليد معلم وزير امور خارجه اين كشور ديدار و گفتگو كند
   آوريل 8
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ن بحران جاري در ليبي ارائه كرد كه هدف نخست وزير تركيه نقشه راهي براي پايا -
ترين نكات اين طرح اعمال آتش بس فوري و پايان   مهم.آن حفظ وحدت ليبي است

  .محاصره شهرهاي توسط نيروهاي قذافي است
   آوريل 10

اي در مورد تحوالت اخير در نوار غزه،  وزارت امور خارجه تركيه با صدور بيانيه -
تي با حمالت مقاومت فلسطين بدون لحاظ نمودن مقابله به مثل رژيم صهيونيس

  .شدت محكوم كرده وضعيت غيرنظاميان فلسطيني و كشتار آنان را در روزهاي اخير ب
   آوريل 13

وزير امور خارجه تركيه امروز در راس هيئتي براي شركت در نشست گروه تماس  -
عيت ليبي به بحث و  شد تا درباره آخرين وضبين المللي در دوحه وارد قطر

 .وگو با ديگر سران كشورهاي ائتالف بپردازد گفت

   آوريل 14
منظور شركت در اجالس مجمع پارلماني شوراي ه رجب طيب اردوغان امروز ب -

 آوريل به طول خواهد انجاميد، عازم 15 آوريل آغاز شده و تا 11 كه از روز اروپا
  .شود  مياستراسبورگ فرانسه

آنها دند، بو دانشجويان اكه اكثر. ك.ك.پ تن از اعضاي گروه 20 به منازل حملهدر  -
  . بازداشت شدندرا

   آوريل 16

عبداهللا گُل رئيس جمهور تركيه كه با آصف علي زرداري رييس جمهور پاكستان  -
گفت، از روند  روز چهارشنبه در يك نشست خبري در شهر آنكارا سخن مي

 با طالبان پشتيباني كرده اما درباره گشايش دفتر سياسي كومت افغانستانگفتگوهاي ح
  . با حكومت افغانستان در تركيه سكوت كردطالبان براي پيشبرد گفتگوهاي صلح
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آمريكا و "ابراهيم كالين مشاور ارشد اردوغان كه به منظور شركت در نشست  -
اس هاي رسمي با مقامات آمريكا در واشنگتن بسر مي برد،  و برخي تم"جهان اسالم

وي تصريح . طي سخناني بررسي تاسيس دفتر نمايندگي طالبان در تركيه را تاييد كرد
  .كرد مذاكرات در اين زمينه ادامه دارد

   آوريل 17

  . و روسيهلغو صدور رواديد بين تركيه -
   آوريل 18

د اوغلو كه امروز با شركت در كنفرانس مشترك خبري در انكارا به احمد داوو -
 خبرنگاران ه سفر كرده باتفاق يوناس گاهر استور وزير امور خارجه نروژ كه به تركيه

 اولويت ما در ليبي بهبود شرايط زندگي مردم اين كشور و جلوگيري از :گفت
  .راه حل دائمي استك ييابي به  حمالت به غير نظاميان و دست

  آوريل  20

حزب حق و آزادي هاي تركيه طي ارسال نامه اي به شوراي عالي انتخابات كناره  -
  .گيري خود را از انتخابات مجلس اين كشور اعالم كرد

   آوريل 22

گري   در خصوص ميانجي"نيويورك تايمز"عبداهللا گل در شماره پنجشنبه روزنامه  -
 خاورميانه ابراز تمايل كرد و صلح را قطعه گمشده مجدد براي مذاكرات صلح

  .هاي منطقه دانست انقالب
   آوريل 23

رجب طيب اردوغان ديروز جمعه رقابت انتخاباتي حزب عدالت و توسعه را با  -
براساس برنامه . هاي اقتصادي دولت براي آينده تركيه آغاز كرد تشريح ديدگاه

 اقتصاد اول دنيا خواهد بود كه توليد 10 جزء 2023اقتصادي اردوغان تركيه تا سال 
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 هزار 25رسد و سرانه درآمد هر فرد   تريليون دالر در سال مي2ناخالص ملي آن به 
  .دالر خواهد شد

   آوريل 23

 معاون اين "ديويد كوهن"وزارت خزانه داري آمريكا ديروز جمعه اعالم كرد  -
 ديدار با مقامات عاليرتبه تركيه و فرانسهوزارتخانه در امور تروريسم و اطالعات مالي 

شود با اميد رايزني براي   اين سفر چهار روزه كه از روز يكشنبه آغاز مي.خواهد كرد
  .گيرد المللي بر ايران و ليبي صورت مي حفظ فشارهاي بين

   آوريل 24

 ازمان ملل نماينده دائم تركيه در جلسه بحث شوراي امنيت س"ارطغرل آپاكان" -
تشكيالت خودگردان فلسطين از طريق : متحد در خصوص خاورميانه اعالم كرد

 دولت، به همه ثابت كرده كه شايستگي دارند توسط كهاي خود براي ايجاد ي تالش
  .المللي به رسميت شناخته شوند جامعه بين

   آوريل 25

عدالت و توسعه براي رقابت در ليست نامزدهاي ارائه شده از سوي حزب حاكم  -
 نشان مي دهد اردوغان حداكثر تالش خود را ماندن در انتخابات پارلماني تركيه

گران   تركيه تحليل"تودي زمان" روزنامه   به گزارش.عرصه قدرت انجام خواهد داد
ت و سياسي تركيه با تجزيه و تحليل ليست نامزدهاي ارائه شده از سوي حزب عدال

رجب طيب " ژوئن آينده بر اين باورند كه 12توسعه براي شركت در انتخابات 
 نخست وزير تركيه با ارائه اين ليست قدرتمند قصد دارد براي سومين بار "اردوغان

  .عرصه قدرت در تركيه را از آن خود كند و برنامه اي طوالني مدت مد نظر دارد
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   آوريل 26

 اوضاع و شرايط  طي تماس خود با نخست وزير تركيهئيس جمهور آمريكار -
  .انساني در ليبي و همچنين ناآرامي ها در سوريه را بررسي كرد

   آوريل 27

نخست وزير تركيه روز گذشته در گفتگوي يه به نقل از خبرگزاري آناتولي ترك -
ه نگراني خود را از تحوالت روزهاي اخير  رئيس جهمور سوري"بشار اسد"تلفني با 

  .در سوريه ابراز كرد
  
  :2011 ــهم

  ه م1

عبداهللا گل رئيس جمهور تركيه در گفتگو با خبرنگاران اتريشي ضمن انتقاد از  -
 در قبال عضويت تركيه در اين موضع گيري برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

  .تمندانه توصيف كرداتحاديه اين رفتار را غيرشراف
   ه م2

ها از سوي آمريكا و  داوداوغلو در مورد تحوالت اخير سوريه و اعمال تحريم -
 بايد براي :د و احتمال مداخله نظامي غربي ها در اين كشور تصريح كراتحاديه اروپا

اخله  چنين مدزيراالمللي در امور داخلي سوريه تالش كرد،  جلوگيري از مداخله بين
  .اي نتايج غيرقابل انتظاري به بار خواهد آورد

نخست وزير تركيه روز گذشته در يكي از ميتينگ هاي انتخاباتي خود كه در شهر  -
د به تشريح ديدگاه خود شايغدير واقع در شرق تركيه و نزديكي مرز ارمنستان برگزار 

كشورش با ارمنستان  كدر زمينه مسئله قره باغ باال و برقراري مجدد روابط ديپلماتي
   .پرداخت
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   ه م3

  . به اتريشسفر سه روزه رئيس جمهور تركيه -
   ه م5

اردوغان با تاكيد بر اينكه معمر قذافي به جاي گوش دادن به توصيه ديگران مبني  -
بر متوقف ساختن كشتار مخالفان وي در ليبي و جايگزين كردن فرد ديگري به جاي 

 در :ددهد، خاطرنشان كر عليه مردم غيرنظامي ليبي ادامه ميخود، به حمالت خود 
تاريخ ليبي دوران جديدي در حال شكل گيري است و امروز ديگر در تحوالت ليبي 

خ  وقت آن است كه معمر قذافي كه قدرت را در طرابلس ب،سخن به انتها رسيده
 و انساني و د و وظيفه و مسئوليت تاريخيندست دارد از مسند قدرت كناره گيري ك

  .وجداني خود را ايفا نمايد
   ه م18

 با استعالم ، استان تركيه42در  به نقل از روزنامه زمان تركيه نتايج يك نظرسنجي -
رو در رو از پنج هزار نفر از شهروندان اين كشور نشان مي دهد اكثريت قاطع مردم 

ند و  اده مخالف توسط نظاميان تنظيم ش1980 قانون اساسي كه در سپتامبر باتركيه 
  .خواهان قانون اساسي جديدي هستند

   ه م22

رئيس جمهور تركيه در گفتگو با روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال اعالم كرد  -
 توصيه كرده است موجوديت رژيم اشغالگر قدس را به رسميت به جنبش حماس

  .بشناسد
   ه م24

الي ليبي ضمن سفر به آنكارا با مسئوالن مصطفي عبدالعزيز رئيس شوراي ملي انتق -
  .تركيه در مورد تحوالت كنوني در ليبي به گفتگو پرداخت
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   ه م30

 روزه وارد شهر كرئيس جمهور تركيه ظهر امروز به منظور انجام سفر ي -
قربان قلي بردي " تركمستان شد و مورد استقبال رسمي  واقع در غرب"تركمنباشي"

  .س جمهور تركمنستان قرار گرفت رئي"محمد اف
   ه م31

نخست وزير تركيه به همراه يكي از معاونين خود به منظور ديدار و گفتگو با  -
 و ساير مقامات اين كشور و نيز شركت ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان

 .در مراسم افتتاحيه مرز گمركي سارپ صبح امروز عازم تفليس شد

 

  :2011 ژوئن

   ژوئن 1

. نشست سه روزه خود در تركيه را آغاز كردند  مي1رهبران اپوزيسيون سوريه  -
هاي مختلف اپوزيسيون و ارائه طرحي براي  ين گروهبهدف از اين نشست، اتحاد 

اصالحات دموكراتيك در سوريه عنوان شد كه نخستين نشست از اين دست از زمان 
  . هفته گذشته است10شروع اعتراض مردمي در سوريه ظرف 

به دنبال اصالح قانون اساسي تركيه و لغو مصونيت قضايي كودتاگران در اين  -
كشور، دادستان كل آنكارا با اختيارات ويژه ژنرال بازنشسته كنعان اورن معمار و 

 كه بعدها هفتمين رئيس جمهور اين كشور  را تركيه1980 سپتامبر 12مجري كودتاي 
 كنعان اورن و .در مورد اين كودتا به دادگاه فراخواند جهت اداي توضيحات ،شد

هاي اسبق ارتش تركيه به جرم تالش براي تغيير رژيم قانوني  چهار تن ديگر از ژنرال
  .گيرند تركيه به زور سالح تحت بازجويي قرار مي
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   ژوئن 11

وزير امور خارجه تركيه كه در چارچوب انتخابات مجلس اين كشور در شهر قونيه  -
برد، با تاكيد بر مردمي و دموكراتيك بودن قانون اساسي  زه انتخاباتي خود بسر ميحو

 در اين قانون تصريح كرد براي تغيير قانون جديد كشورش و رعايت حقوق بشر
اساسي قبلي مردم تركيه بايد از حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب 

ور حمايت كرده و اين حزب را با آراي خود به ي اين كشكنوناردوغان نخست وزير 
  .تنهايي به قدرت برسانند

   ژوئن 12

هاي تركيه حزب عدالت و توسعه به رياست رجب طيب  براساس اخبار رسانه -
 50.3اردوغان كه در حال حاضر دولت تركيه را تشكيل داده با به دست آوردن 

  . خود كسب كرده استشده بيشترين آرا را نسبت به رقباي درصد آراي شمارش
   ژوئن 13

دست آوردن حدود ه حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان با ب -
 بيشترين تعداد نماينده را  كرسي مجلس تركيه325 كسبنيمي از آراء توانست با 

  .روانه پارلمان ملي اين كشور كند
   ژوئن 15

همه سفراي خود را در ) ن را فوري خواندكه روزنامه االهرام آ(تركيه در اقدامي  -
  . و روسيه فراخواندكشورهاي خاورميانه و همچنين آمريكا، انگليس، فرانسه

   ژوئن 24

روزنامه زمان تركيه نوشت به دنبال اعالم تصميم شوراي عالي انتخابات مبني بر  -
يد تركيه كه از سوي  نماينده مستقل كردتبار مجلس جد"خطيب دجله"لغو نمايندگي 

 و دمكراسي حمايت مي شد، ساير نمايندگان مستقل كردتبار مورد حزب صلح
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 شناخته "پ ك ك"حمايت اين حزب كه به عنوان شاخه سياسي گروه جدايي طلب 
  .مي شود، تصميم به بايكوت مجلس جديد گرفتند

   ژوئن 25

 كه به منظور سفري رسمي و ديدار و گفتگو شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر -
 از تماس و گفتگو با رجب طيب پسبا مقامات تركيه به آنكارا سفر كرده بود، 

  .اردوغان نخست وزير تركيه عازم شهر تاريخي استانبول شد
  

  :2011 ژوئيه

   ژوئيه 1

خودداري نمايندگان احزاب مخالف مجلس تركيه از اداي سوگند باعث بروز  -
  .گذاري اين كشور شد ني جدي در عرصه قانونبحرا

   ژوئيه 4

 به دنبال مخالفت قوه قضاييه اين كشور با آزادي خطيب دجله نماينده حزب صلح -
و دمكراسي از زندان جهت حضور در مجلس تركيه و واكنش ساير نمايندگان مجلس 

حمد ترك يكي از اين حزب و عدم حضور در مجلس براي اداي سوگند نمايندگي، ا
رهبران كردهاي تركيه در ميتينگ حمايت از خطيب دجله دولت تركيه را تهديد به 

  .تشكيل مجلس كردستان با حمايت كردهاي اين كشور كرد
  . شوراي ملي انتقالي ليبي را به رسميت شناختتركيه -
د، با مصطفي وزير امور خارجه تركيه كه به شهر بنغازي در ليبي سفر كرده بو -

  .عبدالجليلي رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي ديدار و گفتگو كرد
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   ژوئيه 5

  كانديداي حزب عدالت و توسعه رئيس جديد پارلمان تركيه"جميل شيشيك" -
  .شد

   ژوئيه 10

 محور جلسه مهم عصر امروز : خبر دادوزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران -
 در تهران تحوالت منطقه به خصوص موضوع سوريه وي با وزير امور خارجه تركيه

  .است
   ژوئيه 23

محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين به منظور شركت در نشست  -
سفيران و روساي نمايندگي هاي فلسطين در ساير كشورهاي جهان روز گذشته با 

انبول و برخي مقامات وزارت امور خارجه تركيه وارد اين استقبال معاون استاندار است
  .شهر شد

   ژوئيه 27

 .سفر اردوغان به آذربايجان -

  

  :2011اوت 

   اوت 12

 طي وزير تركيه  و رجب طيب اردوغان، نخستجمهور آمريكا  رئيسباراك اوباما -
  . شوندي توافق كردند به شكل علني خواهان بركناري بشار اسدتماسي تلفن

   اوت 13

  .سفر عبداهللا گل به عربستان -
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مرئيس جمهور تركيه روز گذشته حنا رباني كهر وزير امور خارجه جديد پاكستان  -
  .و هيات همراه را به حضور پذيرفت

   اوت 16

 از سوريه مبني بر پايان فوري عمليات نظامي عليه شهروندان در خواست تركيه -
  .سوري

  
  :2011 سپتامبر

   سپتامبر 3

 وارد استانبول پايتخت اين پادشاه بحرين روز جمعه براي ديدار با مقامات تركيه -
ل حمد بن عيسي  قنا از استانبوبه گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري قطر. كشور شد

آل خليفه ديروز وارد استانبول شد و پس از ديدار با مسئوالن تركيه با رئيس جمهور 
  .اين كشور درباره روابط دو جانبه گفتگو كرد

   سپتامبر 3

دارد  امروز اعالم كرد كشورش تصميم  اغلو وزير امور خارجه تركيهاحمد داوود -
 به حال خراج كند و تمام معاهده هاي نظامي را با تل آويوسفير اسرائيل در آنكارا را ا

 به گزارش العربيه اوغلو كه در كنفرانسي خبري سخن مي گفت خاطر .تعليق در آورد
تدابيري كه هم اكنون اتخاذ مي كنيم شامل كاهش روابط ديپلماتيك با : نشان كرد

ام كارمنداني كه باالتر از رتبه كاردار دوم تم. اسرائيل تا سطح كاردار دوم خواهد بود
 .دارند به ويژه سفير بايد حد اكثر تا چهارشنبه خاك تركيه را ترك كنند
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   سپتامبر 6

هاي ارشد اسراييل دستور داد تا روز چهارشنبه از   به تمامي ديپلماتدولت تركيه -
ييل را از آنكارا اخراج كرد و سطح  گذشته سفير اسرا  تركيه هفته .تركيه خارج شوند

  .روابط ديپلماتيك خود را با اين كشور كاهش داد
   سپتامبر 8

 صبح امروز براي شركت در سومين اجالس مجمع سياست رئيس جمهور تركيه -
  . عزيمت كردجهاني به روسيه

   سپتامبر 12

 "بهار عربي"يك رشته سفر به كشورهاي موسوم به  در آغاز نخست وزير تركيه -
  . كند مي  با رهبران نظامي اين كشور ديدار امروز در مصر

   سپتامبر 17

 وارد طرابلس شد تا جزء اولين  و تونسرجب طيب اردوغان پس از ديدار از مصر -
  . به ليبي سفر كرده اند سقوط حكومت معمر قذافيرهبراني باشد كه پس از

   سپتامبر 18

 گل با رئيس جمهوري، صدراعظم و   عبداهللا هاي خبري تركيه   گزارش رسانه به -
 روابط اقتصادي، تحوالت منطقه و  درباره   ديدار مي كند ووزير خارجه آلمان

  . گفتگو خواهد كرد اروپا راي عضويت كامل در اتحاديهدرخواست تركيه ب
   سپتامبر 19

در پي اعالم مقامات قبرس جنوبي مبني بر انجام عمليات اكتشافي نفت در درياي  -
 در سفر به قبرس شمالي به اين مديترانه، بشير آتاالي جانشين نخست وزير تركيه

 در اين اگر مذاكرات صلح :آتاالي در شهر نيكوزيا گفت  .خبر واكنش نشان داد
 رياست جمهوري گردشي آن را به قبرس جنوبي  اروپا جزيره قطعي نشود و اتحاديه
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بسپارد، بحراني واقعي ميان تركيه و اروپا به وجود خواهد آمد و ما روابط خود را با 
  وما به عنوان يك دولت چنين تصميمي گرفته ايم. آنان به حال تعليق در مي آوريم

  .روابطمان با اروپا بي درنگ قطع مي شود
   سپتامبر 21

  . بر ضد سوريههاي جديد تركيه اعمال تحريم -
   سپتامبر 26

 را سرنگون اعالم كرد مردم سوريه دير يا زود بشار اسد رجب طيب اردوغان -
.  زيرا دوره حكمراني ديكتاتورها در سراسر جهان در حال نابودي استخواهند كرد

 خطاب به بشاراسد  آمريكا"سي ان ان" خبري   در گفتگو با شبكهنخست وزير تركيه
سرنگوني حكومت بشار اسد در سوريه ممكن است كمي بيشتر طول بكشد اما : گفت

ملت سوريه مانند . حكومت اسد را سرنگون خواهند كرددير يا زود مردم سوريه 
 . و ليبي خواستار آزادي است ، تونسمصر

   سپتامبر 29

  .سفر رجب طيب اردوغان به مقدونيه -
  

  :2011 اكتبر

   اكتبر 1

ود را  با حضور نمايندگان كورد و اداي سوگند آنها كار خدور تازه مجلس تركيه -
 مجلس ملي تركيه از سوي با گذشت حدود سه ماه از تحريم. امروز رسماً آغاز كرد

هاي خود را با   فعاليت  دور تازه نمايندگان حزب آشتي و دمكراسي، مجلس تركيه
 اين مراسم در حالي برگزار شد كه شش .حضور نمايندگان كورد رسما آغاز كرد
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برند و به آنان اجازه حضور در مجلس   در بازداشت به سر مي كرد هم اكنون نماينده
  .داده نشد

   اكتبر 2

 : گفت مركز آن در واشنگتن است  كه  انستيتوي خاورميانه رئيس بخش تركيه -
. اصالح قانون اساسي بدون مشاركت كردها در پارلمان مشروعيت نخواهد داشت

 از  اي كه  نقشي فعال داشتند و نتيجه در انتخابات اخير تركيه BDP نمايندگان
 ارزش  خاطر قانون اساسي جديد تركيه. دست آوردند بسيار مهم است شمارش آرا به

  .استبسياري براي موضوع شهروندي قائل 
   اكتبر 3

م باشد با  ز ال  در صورتي كه: در گفتگو با خبرنگاران اعالم كرد خست وزير تركيهن -
:  اردوغان افزود .يمكن مي   گفتگو و مذاكره. ك. ك.حزب كارگران كردستان پ

ي وي   است و تنها خانواده  اوجاالن با وكاليش محدود شده ديدارهاي عبداهللا
  . مالقاتش بروند توانند به مي
   اكتبر 4

زير اين كشور  از نخست و گراي تركيه دولت باخچلي رهبر حزب جنبش ملي -
   پس از تمديد مهلت قانوني فعاليت برون مرزي ارتش به خواست بالفاصله

  .هاي قنديل لشكركشي كنند بلندي
   اكتبر 5

  . متهم كرد را به حمايت از كردهاي شورشي در تركيهاردوغان دولت آلمان -
فريقاي جنوبي اسرائيل را تهديدي براي  طي سخناني در آنخست وزير تركيه -

 :هاي اتمي اسرائيل ناميد و گفت اردوغان دليل اين ادعا را سالح.  ناميدخاورميانه
  .كنند  ترور دولتي را اجرا مي مقامات اين كشور شيوه
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   اكتبر 9

 سرژ سركيسيان همتاي  روز پنجشنبه در ايروان ارمنستان بايس جمهور فرانسهئر -
اين مكان بناي يادبود كشتار ارامنه به . ارمني خود  از مكاني مناقشه برانگيز ديدار كرد

ها   خواسته مثل بسياري از كشور از دولت تركيه ساركوزي.دست دولت عثماني است
واكنش  نان ساركوزيسخ.  به رسميت بشناسد"نسل كشي"اين واقعه را به عنوان 

  . تركيه را در پي داشت شديد احمد داود اوغلو وزير امور خارجه
   اكتبر 12

پيرامون عمليات   تركيه طي اقامت خود دروزير امور خارجه عراقهوشيار زيباري  -
ن نظامي تركيه در خاك عراق و حمالت هوائي اين كشوربه پايگاه هاي حزب كارگرا

  .كردكردستان  گفتگو خواهد 
   اكتبر 17

 به زبان كردي تدريس   دوره كارشناسي مفاد درسيبراي نخستين بار در تركيه -
 دانشگاه در دوره كارشناسي زبان و ادبيات كردي دردانشجو  20 حدود .خواهد شد

ي از دولت تركيه به عنوان بخش. تحصيل مي كننداوكلو در شهر ماردين   آرت
ها در استفاده از زبان كردي   حذف محدوديتاقداماتش براي پيوستن به اتحاديه اروپا

 . كرده استآغازسال پيش  3را از 

   اكتبر 26

 ريشتري در شهر وان 2.7   پس از چند روز از وقوع زمين لرزه دولت تركيه -
زدگان را    زلزله نهاد كشورهاي خارجي براي كمك به پيش : اعالم كرد كردستان تركيه

  .د پذير مي
   اكتبر 26

 .هسفر نواز شريف به تركي -
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  :2011 نوامبر

   نوامبر 2

 ا در رأس هيئتي به منظور شركت در نشست استانبول بوزير امور خارجه ايران -
 اين اجالس قرار است به مدت يك روز به . شده راهي تركيموضوع افغانستان

رياست عبداهللا گل رئيس جمهور تركيه و حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان و با 
  . كشور در استانبول برگزار شود17حضور وزراي خارجه و مقامات 

   نوامبر 4

  .ديدار رئيس اقليم كردستان با وزير خارجه و رئيس پارلمان تركيه -
   نوامبر 5

 مسعود بارزاني و رجب طيب در ديدار رئيس اقليم كردستان با نخست وزير تركيه -
هاي مختلف گفتگو  اردوغان بر لزوم گسترش روابط و مناسبات دو جانبه در زمينه

  .كردند
   نوامبر 21

شق پرده برداشته اند كه بر مبناي آن  عليه نظام دممنابع آگاه اخيرا از طرح تركيه -
منطقه اي حائل در مرزهاي تركيه و سوريه ايجاد شده و شهر حلب به مقر اصلي 

بر اين اساس اقدامات اخير تركيه در ايجاد منطقه . حضور مخالفان تبديل مي شود
حائل در نزديكي مرزهاي سوريه با اقدام اخير اردن ديگر همسايه سوريه در پناه دادن 

مسئله نشان مي دهد اين . زمان شده است به نظاميان سوري جداشده از ارتش هم
هاي همسايه سوريه طرح براندازي نظام اسد را به طور جدي در  دولتاز برخي 

 .دستور كار قرار داده اند
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  مبر نوا29

ه ايجاد  دولت او برنام: تلويزيوني اعالم كرد مصاحبهيك  در وزير خارجه تركيه -
 :وي همچنين اظهار داشت. منطقه حائل در مرز با سوريه را در دست بررسي دارد

اي براي مداخله نظامي در سوريه ندارد، اما  گرچه در حال حاضر دولت تركيه برنامه
 .براي چنين سناريويي داراي آمادگي الزم است

  
  :2011 دسامبر

   دسامبر 1

 نيز در نشست  پيشنهاد كرده بود وزير امور خارجه تركيهدر حالي كه دولت فرانسه -
 با محوريت تحوالت سوريه شركت روز پنج شنبه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا

ند، كشورهاي يونان و قبرس دو عضو ديگر اتحاديه مذكور از حق وتوي خود ك
  .ر خارجه تركيه در اين نشست مخالفت كردنداستفاده و با حضور وزير امو

   دسامبر 10

 را به مثابه آتش زدن بنزين  حمله رژيم صهيونيستي به ايرانرئيس جمهور تركيه -
عبداهللا گل در گفتگو با شبكه خبري . نبايد با ايران شوخي كرد: خواند و تاكيد كرد

حمله اسرائيل به ايران همانند آتش زدن بنزين بوده و : ار داشت اظه21 فرانسه
به نظر من اسرائيل با حمله نظامي به تهران مرتكب : وي افزود .ديوانگي محض است

  .اشتباه بزرگي مي شود زيرا ايران كشوري نيست كه كسي بخواهد با آن شوخي كند
 10ز تاريخ او   به امضا رسيدرجستان و گ تركيهاي كه بينتفاهم نامه براساس  -

 روز در كشور 90دسامبر به مرحله اجرا درآمد شهروندان دو كشور مي توانند مدت 
 .مقابل اقامت كنند
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  سامبر  13

 تنها به فكر اتحاد اعضاي داخلي خود است و به اكنون اروپا :  گفتساركوزي -
دانم تركيه  تا آنجا كه من مي. انديشد  نمي خارج از اين اتحاديه چون تركيهكشوري

اروپايي نيست، بلكه كشوري آسيايي است كه چندي پيش سپر دفاع  كشوريك 
  .موشكي را براي حمايت از كشورهاي اروپايي در خاك خود مستقر كرد

   دسامبر 14

 و كشورهاي آفريقايي از فردا با  تركيهكنفرانس بازنگري و بررسي همكاري هاي -
  . كشور در استانبول آغاز مي شود50مشاركت بيش از 

   دسامبر 15

 درباره  وزير خارجه ايرانيصالح دكتر  در تماس تلفني باوزير خارجه تركيه -
 در تركيه سپر موشكي ناتواظهارات يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درباره 

   .تبادل نظر و گفتگو كرد

   دسامبر 17

 در مورد پيش  در نامه اي ضمن اعالم هشدار به دولت فرانسهنخست وزير تركيه -
مرد : نويس قانون مربوط به كشتار ارامنه، خطاب به رئيس جمهور اين كشور گفت

به نقل از روزنامه حريت مجلس نمايندگان فرانسه پيش نويس . شروزگار خودت با
قانوني را آماده كرده كه به موجب آن پاريس تنبيهات سختي عليه كساني كه نسل 

ه در همين رابط . امپراطوري عثماني انكار كنند اعمال مي كندتوسطكشي ارامنه را 
 به وعده چندي قبل روز گذشته از رئيس جمهور فرانسه خواست نخست وزير تركيه

 نامه اي به دراردوغان  .خود مبني بر جلوگيري از تصويب اين پيش نويس عمل كند
به قول خودت در رابطه با جلوگيري كردن از تصويب اين پيش :  نوشت ساركوزي

  .نويس عمل كن
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   دسامبر 18

 از هرگونه قتل عام نژادي است،  عارياردوغان با تاكيد بر اينكه تاريخ تركيه -
خاطرنشان كرد كساني كه مايل به ديدن قتل عام نژادي هستند، بهتر است به تاريخ 

 نخست وزير تركيه بار ديگر به دولت فرانسه. كثيف و خونين خود نگاهي بياندازند
ل جبراني هشدار داد تصويب چنين قانوني در مجلس ملي اين كشور تاثيرات غيرقاب

 .بر روابط دو كشور خواهد گذاشت

   دسامبر 23

 پس از اينكه مجلس ملي فرانسه  و فرانسهبه دنبال باال گرفتن تنش در روابط تركيه -
كشي ارامنه را با اكثريت آراء به تصويب رساند،  اليحه مجازات انكاركنندگان نسل

پاريس فراخواند و روابط ديپلماتيك و نظامي خود را با تركيه نيز سفير خود را از 
  .افرانسه به حالت تعليق درآورد

  
  :شمار رويدادهاي اقتصادي تركيه روز -ب 

  

   آوريل 16

  . در اروميه و آذربايجان، تركيهنشست مشترك ايران -
   آوريل 29

 به استانبول به منظور شركت در كنفرانس كشورهاي س جمهور ايرانرئيورود  -
  .كمتر توسعه يافته

   ژوئن 1

براساس گزارش منتشر شده از روابط تجاري كشورها با اسرائيل و نوسانات  -
 نشان داد كه تركيه كه اواخر سال 2011موجود در اين نمودار كه در سه ماه اول سال 
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وابط تجاري با اسرائيل در بين ديگر كشورها در رتبه نهم قرار داشت، گذشته از نظر ر
  .هم اكنون به سومين كشور دنيا در اين زمينه تبديل شده است

   ژوئيه 30

 : روز جمعه اظهار كرد وزير نفت هنديجايپال رد:  گزارش دادخبرگزاري فرانسه -
خت بهاي نفت خام وارداتي از ايران را از طريق تركيه كشورش انتظار دارد اولين پردا

  .انجام دهد
   سپتامبر 18

 گل با رئيس جمهور، صدراعظم و وزير   عبداهللاهاي خبري تركيه   گزارش رسانه به -
 روابط اقتصادي، تحوالت منطقه و درخواست  درباره   ديدار مي كند وخارجه آلمان

  . گفتگو خواهد كرد اروپا راي عضويت كامل در اتحاديهتركيه ب
   سپتامبر 19

در پي اعالم مقامات قبرس جنوبي مبني بر انجام عمليات اكتشافي نفت در درياي  -
 در سفر به قبرس شمالي به اين خبر مديترانه بشير آتاالي جانشين نخست وزير تركيه

 در اين جزيره اگر مذاكرات صلح :تاالي در شهر نيكوزيا گفت آ .واكنش نشان داد
 رياست جمهوري گردشي آن را به قبرس جنوبي بسپارد،  اروپا قطعي نشود و اتحاديه

بحراني واقعي ميان تركيه و اروپا به وجود خواهد آمد و ما روابط خود را با آنان به 
  .حال تعليق در مي آوريم

  سپتامبر  21

  . برضد سوريههاي جديد تركيه اعمال تحريم -
   اكتبر 30

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت با اشاره به امضاي قراردادهاي جديد افزايش  -
 با وجود بحران اقتصاد جهاني بهاي سبد نفتي ايران:  اعالم كردصادرات نفت به تركيه
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 سيدمحسن قمصري با اشاره به امضاي قراردادهاي جديد . دالر است100هنوز باالي 
براساس قراردادهاي جديد امضا شده با تركيه حجم : صادرات نفت به تركيه گفت

 مدير امور بين الملل .صادرات نفت ايران به اين كشور همسايه افزايش مي يابد
با قراردادهاي جديد حجم صادرات كه مطابق  شركت ملي نفت ايران با اعالم اين

در شرايط فعلي :  تصريح كرد است ميليون تن قابل افزايش7.5نفت به تركيه تا سقف 
  . هزار بشكه نفت خام به تركيه صادر مي شود150به طور متوسط روزانه 

   نوامبر 16

 براي رهاي گازي با قط  از عالقمندي كشورش براي همكاريوزير دارايي تركيه -
 خبر داد و خواستار حضور گسترده تر بانك هاي قطري در تركيه انتقال آن به اروپا

ما انتظار سرمايه گذاري :  گفت"مهمت سيمسك"به نقل از خبرگزاري رويترز . شد
ر بيشتر قطر در تركيه را داريم و عالقه مند به تاسيس يك نيروگاه گاز طبيعي به منظو

  .تسهيل در تحويل گاز قطر به اروپا هستيم

   نوامبر 20

  . و تركيهاندازي سه گذرگاه مرزي مشترك بين ايران راه -
   دسامبر 9

هاي جديد تجاري و اقتصادي آنكارا برضد   از اعمال تحريموزير گمرك تركيه -
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس حيات  .دولت دمشق خبر داد

 درصد افزايش 30 تركيه تعرفه واردات كاال از سوريه را به بيش از :يازيجي تاكيد كرد
 ميليارد دالر در سال مي 2.5مبادالت تجاري سوريه و تركيه به بيش از . داده است
 .يل مي دهد ميليارد دالر آن را صادرات تركيه به سوريه تشك2رسد كه 

   دسامبر 14
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 ظفر چاغاليان وزير اقتصاد به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه يني شفق چاپ تركيه -
 اين ميزان صادرات :تركيه ديروز در سخناني در نشست اتاق صنايع آنكارا تاكيد كرد

كيه گفت وزير اقتصاد تر .تاريخ جمهوري تركيه بي سابقه بوده استچند ماه اخير در 
وي  . ميليون دالر بود350 ميليارد و 6 ماه گذشته 12سهم آنكارا از صادرات كاال در : 

 500 ميليارد و 1 ميالدي حدود 2002خاطر نشان كرد صادرات كاال از آنكارا در سال 
نرخ رشد : ظفر چاغاليان درباره نرخ رشد اقتصادي تركيه نيز گفت  .ميليون دالر بود

 نيز ر سه ماهه سوم سال جاري ميالدي از نرخ رشد اقتصادي چيناقتصادي تركيه د
  . درصد رسيد6.9سبقت گرفت و به 

  
  
  
  

  :تركيه نظامي – امنيتي ي شمار رويدادها  روز-ج 

  

  :2011 ژانويه

   ژانويه 4

، آنكارا "Today’s Zaman" به نقل از روزنامه انگليسي زبان تركيه موسوم -
اي براي بازاريابي محصوالت صنايع نظامي خود در  نظر دارد دفتر نمايندگي ويژهدر

اين روزنامه به نقل از يك .  از جمله تركمنستان داير كندكشورهاي آسياي مركزي
دفاتر صنايع نظامي تركيه در آسياي مركزي به : مقام آگاه در وزارت دفاع تركيه افزود

  .اندازي خواهد شد سازي عرضه محصوالت تركيه در اين كشورها راهمنظور فعال 
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  :2011 فوريه

   فوريه 17

بر اساس اعالم سازمان انرژي اتمي اردن قرار است طي روزهاي آينده يك  -
  .ين تركيه و اردن در محل سازمان انرژي اتمي اردن امضاء شودباي  توافقنامه هسته

  
  :2011 مارس

   مارس 2

هاي مذهبي  كيه كه پيش از اين از پذيرش فارغ التحصيالن دبيرستانستاد مشترك تر -
ده ش خودداري مي كرد در اطالعيه اي كه اخيرا منتشر "امام خطيب"موسوم به 

 كه ابتدا در دبيرستان هاي امام خطيب درس خوانده و بعدها دبيرستان خود را يافراد
 عالي نظامي اين كشور منع  مدارسبهتغيير داده اند را از ارسال درخواست پذيرش 

  .كرده است
   مارس 3

هاي مردمي در شمال  وزير خارجه تركيه با اشاره به تحوالت خاورميانه و انقالب -
تركيه با هرگونه دخالت نظامي در ليبي مخالف است : آفريقا و منطقه خاورميانه گفت

  . در ليبي تكرار شودو نبايد اجازه داد كه داستان عراق
   مارس 5

كمال قليچ داراوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيه كه در موضع حزب  -
هاي اخير برخي روزنامه نگاران  اصلي مخالف دولت قرار دارد، نسبت به دستگيري

  .در كشورش واكنش نشان داد
 ي بك سابق دفاع تركيه كه به دليل صدور دو چرايارجان وورال خان يكي از وز -

قرار گرفته و به حبس محكوم شده بود به دنبال قطعيت يافتن محل مورد محاكمه 
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شود دليل اصلي  گفته مي. رأي صادره در دادگاه تجديد نظر دستگير و روانه زندان شد
دستگيري و زنداني شدن ارجان وورال خان عضويت و همكاري وي با باند كودتاگر 

  .ارگنه كن بوده است
  

  :2011 آوريل

   آوريل 4

رتش تركيه هدف از اعزام كشتي و هواپيماي جنگي به ليبي را در ستاد مشترك ا -
  .دوستانه و تخليه مجروحين و همراهان آنان اعالم كرد هاي انسان راستاي كمك

   آوريل 6

 روز گذشته در آنكارا با رجب طيب  دبيركل ناتو"فوگ راسموسن"آندرس " -
زير امور خارجه و وجدي گونول اردوغان نخست وزير تركيه، احمد داوداوغلو و

محور مذاكرات راسموسن با مقامات ارشد . وزير دفاع اين كشور ديدار و گفتگو كرد
  . عليه ليبي عنوان شددولت تركيه عمليات نيروهاي ائتالف غرب

   آوريل 10

مراد بايار مشاور صنايع دفاع ملي تركيه كه به همراه رئيس جمهور اين كشور به  -
  .دونزي سفر كرده بود، از عقد قراردادهاي مهم دفاعي با دولت اندونزي خبر دادان
  

  : 2011ه م

  ه م14

 بمب ساخته شده توسط موسسه :خبرگزاري جهان تركيه با درج اين خبر نوشت -
مكانيك شيمي تركيه توسط موسسه تحقيقات و توسعه صنايع دفاعي وابسته به 
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 كشور هوشمند سازي شد و بدين ترتيب تركيه سازمان تحقيقات علوم و فناوري اين
  . ساخترااولين بمب هوشمند قابل استفاده در هواپيماهاي جنگي 

   ه م18

ژنرال جيمز كارترايت جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا روز يكشنبه  -
اي خود از  گذشته طي سفري محرمانه بنا به دعوت ژنرال اصالن گونر همتاي تركيه

  .ار كرداين كشور ديد
   ه م26

ستاد مشترك ارتش تركيه طي صدور بيانيه اي كه در پايگاه اطالع رساني اين ستاد  -
 "2011 -دنيز كوردو "هاي  در اينترنت منتشر شد از لغو دو رزمايش نظامي به نام

  . خبر داد"2011 - عمليات شليك بالفعل مشترك افس "و ) گرگ دريا(
   ه م28

اعتراض داشتند،  تركيهجديد شوراي آموزش ملي دانشجوياني كه به اصالحات  -
  .روز جمعه در مقابل ساختمان اين شورا به تظاهرات پرداختند

  

  :2011 ژوئن

   ژوئن 1

.  روزه خود در تركيه را آغاز كردند3 نشست هرهبران اپوزيسيون سوريه اول م -
و ارائه طرحي براي هاي مختلف اپوزيسيون  هدف از اين نشست، اتحاد ميان گروه

 نخستين نشست از اين دست از زمان  كهاصالحات دموكراتيك در سوريه عنوان شد
  . هفته گذشته است10شروع اعتراض مردمي در سوريه ظرف 

به دنبال اصالح قانون اساسي تركيه و لغو مصونيت قضايي كودتاگران در اين  -
زنشسته كنعان اورن معمار و كشور، دادستان كل آنكارا با اختيارات ويژه ژنرال با
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 تركيه كه بعدها هفتمين رئيس جمهور اين كشور 1980 سپتامبر 12مجري كودتاي 
 كنعان اورن و .شد را جهت اداي توضيحات در مورد اين كودتا به دادگاه فراخواند

هاي اسبق ارتش تركيه به جرم تالش براي تغيير رژيم قانوني  چهار تن ديگر از ژنرال
  .گيرند زور سالح تحت بازجويي قرار ميتركيه به 

   ژوئن 7

  . عضو القاعده در تركيه10بازداشت  -
   ژوئن 13

 منابع آگاه در دمشق پايتخت سوريه اعالم :پايگاه خبري المنار لبنان اعالم كرد -
كردند آمريكا طرحي براي دخالت محدود ارتش تركيه در مرز اين كشور با سوريه 

  .است و تركيه نيز با آن موافقت كرده استآماده كرده 
   ژوئن 14

 با مشاركت "1عقاب آناتولي " مانور مشترك "الرياض"به نقل از روزنامه سعودي  -
 و نيروي هوايي تركيه و حضور چند كشور پيشرفته در زمينه نيروي هوايي عربستان

  .شدعمليات هوايي مشترك نوين از ديروز در تركيه آغاز 
   ژوئن 15

 تن از جوانان پس از موفقيت 500: اي اعالم كرد  با انتشار اطالعيهكشور افغانستان -
   .اعزام شدند در آزمون آكادمي پليس به منظور آموزش به كشور تركيه 

   ژوئن 18

خبرگزاري اخالص تركيه در خبري اعالم كرد ژنرال جيالن اوغلو فرمانده نيروي  -
ي ارتش به منظور بازديد از هنگ مستقر در مرز تركيه با سوريه و ساير زمين

  .هاي مرزي كشورش به شهر هاتاي در نزديك مرز سوريه عزيمت كرده است پاسگاه
   ژوئن 19
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يك فروند بالگرد ارتش تركيه حامل تعدادي از فرماندهان و افسران ارشد ارتش  -
  .اين كشور، حريم هوايي سوريه را نقض كرد

  
  :2011 وئيهژ

   ژوئيه 5

نيروهاي امنيتي و پليس تركيه با وقوع يك انفجار در مقابل يك مركز خريد در  -
شهر آنكارا و در نزديكي يك خودروي حامل پرسنل نظامي به حالت آماده باش 

  .درآمدند
   ژوئيه 10

 عبداهللا اوجاالن رهبر دربند گروه : تركيه نوشت5پايگاه اطالع رساني تي وي  -
 با :لب پ ك ك روز گذشته در مالقات با وكالي خود به آنها گفته استجدايي ط

اوجاالن در بخش ديگري از اظهارات . هياتي از آنكارا مالقات و مذاكره كرده است
 در اين مالقات :خود به آخرين مالقات خود با هيات آنكارا اشاره كرده و گفته است

 و اين مورد يكي از مفاد تفاهمنامه  فق رسيده به توادر زمينه تشكيل شوراي صلح
  .پيشنهادي وي بوده است

   ژوئيه 29

 و فرماندهان نيروهاي زميني، هوايي و دريايي رئيس ستاد نيروهاي مسلح تركيه -
  .هاي خود استعفا كردند اين كشور از سمت

   ژوئيه 30

 رئيس جمهور اين  تركيهرتبه ارتش جمعي فرماندهان عالي در پي استعفاي دسته -
كشور ژنرال نجدت اوزل را به عنوان فرمانده نيروي زميني و كفيل رياست ستاد 

  .مشترك ارتش تركيه منصوب كرد
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  :2011اوت 

   اوت 1

جانشين در آن اي است كه قرار است   در حال برگزاري جلسهدولت تركيه -
  .دشون كه اخيرا استعفا كردند معرفي فرماندهان نظامي اين كشور را

   اوت 9

  . افسر ارتش را صادر كرد14 دستور بازداشت دادگاه تركيه -
   اوت 13

 . افسر را صادر كرد6 دستور بازداشت دادگاه تركيه -

   اوت 14

 تركيه را بر عهده -ان گاز اير  مسئوليت انفجار لوله تركيهنن كردستاراحزب كارگزا -
  .گرفت

   اوت 14

اقدامي بي سابقه افسران بازنشسته ارتش را براي استقرار در مناطق يك  در تركيه -
روزنامه الزمان تركيه در گزارشي اعالم كرد  .هم مرز با سوريه به خدمت فراخواند

 سال اخير بازنشسته شده اند به 5ستاد كل ارتش اين كشور همه افسراني را كه طي 
براساس اين گزارش بسياري از نيروهاي امنيتي در پايگاه ها  .ه استخدمت فراخواند

و مراكز نظامي مهم و راهبردي نزديك به مرز سوريه مستقر شده اند و اقدامات 
 . افزايش يافته است"اسكندرون"امنيتي در پايگاه دريايي 

   اوت 16

م به تالش براي سرنگوني دولت اتهبا ا افسر ارتش تركيه 28  محاكمه اولين جلسه -
  . شدآغاز نخست وزير تركيه "رجب طيب اردوغان"
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   اوت 17

  . در حكاريكشته شدن هشت سرباز تركيه -
  

  :2011 سپتامبر

   سپتامبر 2

 اسرائيل بايد در قبال حمله به كاروان:  گفت"داود اوغلو" شبكه الجزيره گزارشبه  -
آزادي عذرخواهي كند و نتايج گزارش كميته حقيقت ياب در اين باره تاسف بار 

روابط ما با اسرائيل به سطح دوم كاهش مي :  تصريح كردوزير خارجه تركيه. است
 روابط نظامي ما نيز به حالت تعليق در .يابد و سفير اسرائيل بايد تركيه را ترك كند

   .مي آيد
   سپتامبر 3

  . در خاك تركيه با نصب سپر دفاع موشكي ناتوموافقت تركيه -
   سپتامبر 9

 براي برگزاري  و تركيهيك روزنامه چاپ سرزمين هاي اشغالي از تصميم مصر -
   . خبر داد2011يك رزمايش نظامي مشترك در آبهاي مديترانه در اواخر سال 

  سپتامبر  25

  .ك.ك. در درگيري با پ نظامي تركيه5كشته شدن  -
   سپتامبر 26

 از عمليات قريب الوقوع مشترك ميان كشورش و نخست وزير تركيه اردوغان -
 خبر "ك.ك.پ" عليه نيروهاي حزب كارگران كردستان تركيه جمهوري اسالمي ايران

تهران و آنكارا به طور :  اعالم كرد"اس.بي.سي" خبري  تگو با شبكه در گفوي  .داد
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كنند و ما براي انجام  ك كار مي.ك. پ مشترك بر روي موضوع عمليات مشترك عليه
  .آن مصمم هستيم

   سپتامبر 27

هاي نظامي اين كشور در داخل   عمليات  براي تائيد ادامه درخواست دولت تركيه -
 درخواست   دولت تركيه. شد  پارلمان اين كشور تحويل داده  كردستان بهخاك اقليم

 براي راي  رسيده  امضاي نخست وزير اين كشور  به  برون مرزي را كه ادامه عمليات
 ارتش اين   به2010 نوامبر 12 در تاريخ   پارلمان تركيه كردهارائه  پارلمان بهگيري 

تواند در  مي) 2011 نوامبر 17تا تاريخ (نج روز سال و پ  مدت يك  داد به كشور اجازه
 . با نيروهاي مسلح حزب كارگران كردستان پ عمق خاك اقليم كردستان براي مقابله

  .ندك اقدام . ك.ك
  

  :2011 اكتبر

   اكتبر 1

جنوب تركيه يك كشته و دو زخمي آنتاليا در انفجار در يك پاسگاه پليس در  -
 نيروهاي پليس به چندين منزل  :د گزارش دا يه زمان ترك  روزنامه.برجاي گذاشت

 نفر را كه مظنون به شركت و دست داشتن در 13مسكوني در استانبول حمله كرده و 
  .انفجارهاي اخير بودند بازداشت كردند

   اكتبر 4

 از نخست وزير اين كشور  گراي تركيه  رهبر حزب جنبش ملي"دولت باخچلي" -
   پس از تمديد مهلت قانوني فعاليت برون مرزي ارتش به واست بالفاصلهخ

  .هاي قنديل لشكركشي كنند بلندي
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   اكتبر 5

 در استان ماردين خلبان و دو بر اثر سقوط يك فروند هليكوپتر نظامي تركيه -
مي در اين هليكوپتر پس از پياده كردن هياتي نظا .تكنسين آن به شدت مجروح شدند

شهرستان اومرلي مركز فرماندهي گردان ماردين در هنگام بازگشت سقوط كرده 
  .است

   اكتبر 19

 وارد خاك اقليم  ي چوقورچاي استان هكاري  از منطقه  ارتش تركيه نيروهاي ويژه -
 در پي حمالت اخير نيروهاي پ ك ك وارد خاك  ارتش تركيه  .اند كردستان شده

  . است ستان شدهاقليم كرد
   اكتبر 25

 با نقض حريم هوايي اقليم كردستان بار ديگر مناطق  هاي ارتش تركيه جنگنده -
  هاي ارتش تركيه  جنگنده.هاي خود قرار دادند مرزي اقليم كردستان را هدف موشك

هاي سوران و   از توابع شهرستان"ريكان" و "سيدكان" مدت نيم ساعت مناطق  به
  .اند يدي را بمباران كردهآم

   اكتبر 27

 با نيروهاي   از پايان عمليات نظامي ارتش اين كشور براي مقابله وزير دفاع تركيه -
  : در گفتگو با خبرنگاران گفتيهوزير دفاع ترك .ك در استان هكاري خبر داد.ك.پ

 نظامي براي  مليات در داخل كشور ع اي نظامي ارتش تركيه غير از اقدامات حاشيه
 ارتش   عمليات:وي افزود . خواهد داشت ك همچنان ادامه.ك. با نيروهاي پ مقابله
از توابع استان هكاري پايان ) كازان ( "لي تياره  گه" و "لي  چه" در مناطق مرزي  تركيه
  .خبر داد خواند " با ترور  مقابله"   آنچه  از ادامه با اين حال وزير دفاع تركيه . است يافته

  



����7  .�� �/���� ■ 55� 

___________________ 

 

   اكتبر 29

 از وقوع يك انفجار در نزديكي دفتر حزب عدالت و توسعه در هر مقامات تركيه -
  . نفر كشته و زخمي شدند12بينگول خبر دادند كه در آن حداقل 

  
  :2011 نوامبر

   نوامبر 1

وايي اقليم كردستان  با نقض مجدد حريم ه  شامگاه دوشنبه هاي ارتش تركيه  جنگنده -
  . بمباران روستاها و مناطق مسكوني اقليم كردستان كردند اقدام به

   نوامبر 29

 دولت او برنامه ايجاد : تلويزيوني اعالم كرد مصاحبهيك  در وزير خارجه تركيه -
 :وي همچنين اظهار داشت. منطقه حائل در مرز با سوريه را در دست بررسي دارد

اي براي مداخله نظامي در سوريه ندارد، اما  ر حال حاضر دولت تركيه برنامهگرچه د
 .براي چنين سناريويي داراي آمادگي الزم است

 

  
  :2011 دسامبر

   دسامبر16

 سال اين 30براساس قانون جديد خريد خدمت سربازي در تركيه مشمولين زير -
ساله سربازي را  2ت  هزار ليره تركيه خدم30توانند در ازاي پرداخت  كشور مي

همچنين كساني كه اقدام به خريد خدمت سربازي در تركيه مي كنند، بايد  .بخرند
 روزه آموزشي بگذارند كه براساس قانون با پرداخت هزينه اين دوره نيز مي 21دوره 

  .توانند از انجام آن معاف شوند
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   دسامبر 21

 روزنامه نگار را در چند شهر اين كشور از 25 نفر از جمله 40 نيروهاي پليس تركيه -
جمله استانبول و آنكارا به اتهام ارتباط با حزب كارگران كردستان تركيه و عضويت در 

به نقل از آسوشيتدپرس بازداشت اين گروه در ادامه . اتحاديه جوامع كرد بازداشت كرد
ظنون به همكاري با تحقيق در مورد اتحاديه جوامع كردستان تركيه صورت گرفته كه م

 . است.ك. ك. پ

 

   دسامبر 22

به  . ارتش ليبي را آموزش خواهد دادتركيه: رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي گفت  -
درباره : گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه مليت چاپ تركيه مصطفي عبدالجليل گفت

  .مآموزش نيروهاي ارتش ليبي با تركيه به توافق رسيده اي
  



 

  نمايه 

  
 ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٣ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٦ ،٤  ارو����ا���د

٢٠٩ ،٢٠٢ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢، 

٤٧٤ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٧١ ،٤٥٢ ،٤٤٩ ،٣٧٣ ،٣٠٢ ،٢٧٦ ،٢٦٣ ،٢٦٢ ،٢٥٤،٢٦١ ،٢١٨، 

٤٧٨ ،٤٧٦ ،٤٧٥،479، 484، 491، 492، 493، 494، 497، 507، 508، 509، 534، 536 

 314 ،313 ،312 ،303 ،293 ،262 ،255 ،218 ،168 ،129 ،117 ،114 ،112 ،56  عربهياتحاد

 ،455 ،453،454 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،425 ،261 ،122 ،3 ،1 جـان يآذربا

456، 457، 458، 459، 460، 462، 465، 466، 467، 473، 495، 504، 529،538 

 ،46 ،45 ،44 ،42،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،29 ،23 ،18 ،16 ،12 ،11 ،8 ،7 ،1 اروپا

47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 180، 182، 201،202، 235، 236، 242، 246، 

252، 281، 291، 301، 398، 399، 426، 447، 448، 452،453، 459، 462، 471، 473 ،474، 478، 

484، 485، 486، 491، 492، 493، 496، 498،499، 500، 506، 513، 518، 519، 521، 524، 531، 

537، 539، 540 

 541 ،503 ،499 ،485 ،475 ،453 ،449 ،432 ،430 ،423 ،392 ،1 ي مركزيايآس

 491 ،474 ،302 ،291 ،262 ،261 ،58 ،55 ،54 ،52 ،46 ،26 ،23 ،اشتون

 ،363 ،362 ،361، 236 ،231 ،221 ،216 ،215 ،206 ،146 ،123 ،39 ،38 ،34 ،15 ،14 ،2 ،1 افغانستان

364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375،376، 377، 378، 379، 380، 

381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390،391، 392، 393، 394، 396، 397، 398، 

405، 406، 408، 409، 410، 411، 412، 414،416، 417، 431، 440، 481، 498، 499، 501، 515، 

521، 535، 545 

 ،438 ،427، 394 ،393 ،381 ،333 ،307 ،285 ،271 ،263 ،228 ،176 ،175 ،153 ،96 ،57 ،51 آلمان

463، 504، 518، 531، 533، 539 

  28 ،27 آمانو

 ،36 ،34 ،30، 29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7 ،6 ،2 ،1 كايآمر

37، 38، 39، 41، 52، 57، 62، 65، 68، 82، 86، 89، 90، 92، 95، 96، 97،112، 116، 118، 120، 

121، 123، 125، 128، 129، 130، 132، 136، 137، 141، 143،144، 146، 202، 205، 206 ،207، 

208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216،218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 

226، 227، 228، 229، 230، 231، 232،233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 252، 259، 262، 
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265، 268، 271، 276، 290،296، 305، 307، 311، 314، 334، 336، 337، 344، 345، 352، 353، 

354، 357، 358،359، 360، 373، 375، 381، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 

392،393، 395، 396، 398، 404، 408، 425، 430، 431، 439، 440، 449، 450، 451، 456 ،457، 

458، 466، 470، 473، 474، 476، 479، 482، 485، 486، 488، 489، 492، 499،500، 501، 503، 

504، 509، 524، 529، 532 

 ،43 ،42 ،41 ،39، 38 ،37 ،36 ،34 ،33 ،29 ،28 ،22 ،21 ،20 ،17 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 تيامن

46، 51، 54، 71، 72، 74، 75، 82، 83، 111، 127، 131، 206، 230، 233، 238، 245، 251، 256، 

262، 268، 274، 288، 290، 295، 296، 298، 302، 305،306، 308، 320، 322، 333،쟸346، 347، 

353، 366، 370، 371، 373، 374، 376، 380،382، 383، 384، 388، 391، 393، 394، 407، 422، 

430، 437، 441، 442، 449، 457،458، 471، 473، 480، 481، 482، 484، 498، 499، 512، 517 

 386 ،373 ،298 ،265 ،236 ،222 ،114 ،95 ،58 سيانگل

 ،234 ،230، 229 ،228 ،226 ،223 ،222 ،221 ،219 ،216 ،215 ،208 ،108 ،89 ،29 ،21 ،6 اوبامـا 

235، 236، 253، 265، 268، 269، 273، 274، 275، 276، 295، 344، 349،358، 367، 409، 413، 

483، 529 

 ،25 ،24 ،23، 22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 رانيا

26، 27، 28، 29، 30، 31، 34، 36، 37، 38، 41، 47، 49، 50، 52، 53، 54،  55، 57، 58، 63، 67، 68، 

72، 73، 74، 75، 80، 81، 82، 83، 85، 89، 90، 96، 107،111، 112، 113، 115، 117، 118، 119، 

120، 121، 122، 123، 124، 127، 129، 136،139، 140، 142، 143، 145، 146، 147، 168، 170، 

205، 206، 215، 218، 219، 220،221، 223، 225، 226، 227، 228، 229، 231، 233، 234، 235، 

236، 237، 238، 239،259، 260، 261، 279، 307، 308، 310، 314، 330، 352، 360، 378، 379، 

380، 381،383، 385، 386، 387، 392، 421، 425، 430، 431، 434، 437، 438، 442، 448، 449، 

450، 453، 454، 456، 457، 458، 465، 466، 483، 507، 514، 517، 529، 535، 536،537، 538، 

539، 540، 547، 548  

 532 ،529، 524 ،520 ،516 ،266 ،228 ،225 ،128 ،126 ،125 ،115 ،74 ،73 ،53 ،50 بشار اسد

ـ    ،195 ،194، 193 ،192 ،191 ،190 ،188 ،187 ،184 ،182 ،181 ،180 ،178 ،102 ،16 ،1 يبـن عل

196، 198، 200، 201، 202، 203 
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ـ    ،186 ،123، 102 ،101 ،98 ،83 ،73 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،61 ،43 ،41 ،39 ،34 ،33 ،4 يبهـار عرب

199، 200، 203، 206، 215، 216، 301، 304، 313، 317، 346، 507، 508،509، 531 

  29 پانه

 288 ،273 ،26 پرز

 482 ،456 ،411 ،387 ،377 ،235 ،226 ،142 ،130 پنتاگون

 ،52 ،50 ،38،48 ،37 ،36 ،30 ،29 ،28 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،2 ميتحر

53، 54، 55، 57، 58، 110، 128، 218، 219، 221، 223، 224، 225، 226،228، 231، 232، 233، 

234، 235، 237، 238، 239، 308، 450، 532، 540 

ـ ترك  ،218 ،140،165 ،139 ،138 ،137 ،128 ،127 ،126 ،124 ،120 ،117 ،56 ،37 ،22 ،4 ،3 ،1 هي

220، 231، 239، 246، 265، 270، 282، 285، 286، 287، 294، 300، 308، 355، 386، 387، 392، 

422، 436، 447، 448، 450، 455، 456، 462، 477، 484، 494، 498، 504، 505، 506، 507، 508، 

509، 510، 511، 512، 513، 514، 517، 520، 522، 523، 524، 525، 527، 528، 529، 530، 531، 

532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 

551، 552 

ـ ترور  ،434 ،420 ،397 ،268 ،233 ،231 ،215 ،206 ،192 ،121 ،120 ،49 ،47 ،44 ،43 ،42 ،6 سمي

456، 466، 501 

ـ تـل آو   ،291 ،288 ،285 ،279 ،273 ،271 ،267 ،262 ،257 ،252 ،250 ،157 ،21 ،18 ،16 ،7 ،2 وي

292، 293، 303، 313، 530 

 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،165 ،151 ،101 ،84 ،83 ،70 ،68 ،67 ،61 ،56 ،43 ،1 تـونس 

183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 

200، 201، 202، 203، 204، 245، 317، 508، 509، 518، 531، 532 

 4 ،1 ي اسالميداريجنبش ب

 214 ،209 ،207 ،206 تيجنبش وال استر

 ،456 ،437 ،436 ،431 ،430 ،423 ،397 ،368 ،293 ،244 ،231 ،225 ،189 ،93 ،92 ،28 ،25 نيچـ 

504، 541 

 ،226 ،215 ،198 ،187 ،174 ،114 ،97 ،66 ،56 ،55 ،49 ،45 ،44 ،42 ،20 ،13 ،6 ،8 حقـوق بـشر  

244، 255، 265، 268، 312، 342، 345، 351، 358، 359، 410، 450، 460، 518، 527 



551 ■ ����� ��	��
�������� � ����
  ���� 

________________________________ 

 
 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،252 ،250 ،249 ،248 ،247 ،244 ،242 ،73 ،68 حمـاس 

264، 265، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 

282، 283، 284، 286، 288، 289، 290، 292، 293، 294، 296، 301، 302، 303، 304، 306، 307، 

309، 310، 311، 313، 314، 515، 525 

 ،68 ،66 ،65 ،63 ،61 ،49 ،47 ،46 ،44 ،41 ،40 ،34 ،33 ،29 ،21 ،18 ،16 ،4 ،1 ،9 ،8 ،3 خاورميانه

69، 83، 95، 97، 98، 101، 102، 149، 150، 178، 182، 183، 189، 199، 205، 206، 215، 216، 

234، 252، 253، 260، 263، 268، 271، 274، 275، 285، 287، 288، 290، 293، 295، 298، 309، 

311، 313، 317، 346، 420، 458، 475، 506، 508، 533 

  508 ،507 ،475 ،319 ،234 ،176 ،97 ،74 ،59 ،7 يپلماسيد

 197 يالغنوش راشد

 ،392 ،385 ،378 ،307 ،295 ،290 ،256 ،253 ،252 ،251 ،119 ،41 ،38 ،28 ،27 ،26 ،24 هيروسـ 

393، 427، 430، 431، 433، 441، 442، 447، 449، 450، 453، 456، 457، 458، 465، 466، 467، 

470، 473، 474، 475، 476، 480، 481، 482، 485، 487، 489، 490، 491، 493، 494، 498، 500، 

501، 502، 503، 504، 522، 531 

 454 ،431 ،93 ،13 ،8 ،6 ژاپن

 537 ،534 ،489 ،474 ،228 ،25 يساركوز

 ،234 ،232 ،230 ،174 ،118 ،90 ،51 ،36 ،28 ،26 ،24 ،21 ،16 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 سـازمان ملـل  

244، 248، 249، 255، 256، 262، 265، 267، 268، 269، 270، 272، 275، 277، 280، 281، 283، 

287، 288، 289، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 305، 306، 

308، 309، 311، 312، 315، 325، 333، 342، 343، 345، 347، 348، 349، 358، 375، 380، 390، 

393، 394، 422، 443، 489، 523 

 357 ايس

 ،241 ،236  ،234 ،176 ،111 ،97 ،53 ،51 ،49 ،45 ،26 ،21 ،17 ،15 ،9 ،8 ،4 ،1 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 صلح

243، 245، 248، 252، 253، 255، 256، 257، 262، 264، 265، 271، 272، 274، 275، 276، 283، 

285، 290، 296، 298، 300، 314، 318، 334، 346، 347، 370، 371، 373، 375، 376، 379، 380، 

381، 385، 389، 390، 391، 404، 409، 410، 411، 412، 413، 421، 448، 473، 481، 492، 512، 

515، 517، 521، 522، 527، 528، 531، 539، 546 
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 ،335 ،334 ،332 ،331 ،330 ،328 ،327 ،326 ،321 ،320 ،318 ،217 ،88 ،87 ،72 عبـداهللا صـالح  

336، 339، 340، 342، 343، 344، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 353، 354، 358 

 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،88 ،79 ،75 ،73 ،71 ،66 ،65 ،63 ،50 ،17 ،2 ،1 ،5 عـراق 

108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 

125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 142، 

143، 144، 145، 146، 147، 206، 215، 216، 227، 228، 229، 231، 232، 233، 235، 236، 238، 

318، 387، 398، 406، 453، 464، 512، 516، 534، 542 

 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،56 ،41 ،16 ،15 ،7 ،1  عربـستان 

76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92،  93، 94، 95، 96، 97، 98، 

102، 112، 113، 130، 131، 136، 159، 175، 178، 194، 195، 197، 198، 217، 218، 224، 231، 

233، 319، 321، 322، 338، 339، 340، 341، 343، 345، 349، 356، 359، 388، 412، 414، 416، 

519، 529، 545 ،663  

 ،72 ،68 ،65 ،62 ،58 ،38 ،31 ،28 ،26 ،22 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 غـرب 

74، 78، 80، 82، 83، 109، 131، 181، 185، 187، 189، 270، 272، 273، 366، 370، 389، 396، 

398، 405، 406، 407، 424، 425، 426، 428، 430، 438، 446، 449، 450، 451، 458، 460، 482، 

486، 518، 526، 543 

 ،306 ،303 ،270 ،252 ،228 ،222 ،202 ،194 ،180 ،153 ،91 ،57 ،51 ،44 ،27 ،25 ،7 ،4 فرانـسه 

308، 346، 373، 382، 385، 442، 454، 459، 489، 520، 521، 523، 527، 534، 536، 537، 538، 

539 

 531 ،519 ،318 ،254 ،224 ،217 ،102 ،57 ،51 ،48 يقذاف

 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،3 ،1 قزاقـستان 

433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 461، 465، 504 

 540 ،530 ،528 ،521 ،520 ،517 ،516 ،389 ،280 ،271 ،259 ،235 ،231 ،159 ،66 ،57 قطر

 503 ،501 ،499 ،498 ،485 ،484 ،483 ،475 ،458 ،449 ،1  قفقاز

 18 كامرون

 353 ،336 ،322 ،237 ،226 نتونيكل
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 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،3 ،1  گرجـستان 

483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 

500، 501، 502، 503، 504، 526، 536 

 222 تسيگ

 ،161 ،159 ،158  ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،102 ،92 ،72 ،48 ،46 ،16 ،2 مبارك

162، 164، 166، 167، 168، 171، 173، 216، 220، 242، 245، 249، 258، 259 

 519 ،502 ،501 ،256 ،253 ،244 ،26 مدودف

 ،130 ،113 ،102 ،92 ،90 ،84 ،83 ،74 ،72 ،70 ،68 ،67 ،66 ،65 ،61 ،46 ،45 ،44 ،43 ،2 ،1 مـصر 

149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 

166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 183، 186، 188، 192، 193، 197، 216، 

217، 218، 221، 223، 242، 245، 247، 249، 253، 258، 259، 260، 261، 262، 264، 265، 266، 

267، 268، 271، 272، 276، 277، 279، 291، 292، 293، 295، 296، 297، 300، 304، 308، 309، 

311، 317، 423، 508، 509، 518، 531، 532، 548 

 310 ،308 ،307 ،303 موساد

 ،393 ،389 ،386 ،379 ،373 ،367 ،365 ،239 ،224 ،223 ،222 ،215 ،141 ،51 ،39 ،38 ،37 ،2 ناتو

397، 404، 406، 416، 426، 447، 448، 456، 471، 472، 473، 475، 480، 481، 482، 485، 488، 

498، 499، 500، 501، 502، 508، 511، 537، 543، 548 

 ،52 ،50 ،49 ،47 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،20 ،17 ،14 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 يسته اهـ 

97، 215، 219، 223، 234، 237، 310، 314، 432، 442، 466 

 ،416 ،413 ،412  ،411 ،409 ،407 ،397 ،391 ،390 ،384 ،378 ،377 ،373 ،368 ،365 ،222 ،93 هند

417، 422، 436، 458، 539 

 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،218 ،217 ،197 ،102 ،87 ،83 ،81 ،71 ،67 ،61 ،49 ،47 ،16 ،1 مني

322، 323، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 

340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 

357، 358، 359، 360  

  


