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مقدمه

کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی 
گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل،  کند در  تبیین تالش 
گزارش بر  کار  اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
ارائه راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی 
اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و 
سیاست خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای این 

اخبار و تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.

عناوین:

مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه: «

آیا شیوه عملیاتهای داعش تغییر میکند؟ «

گزینه جدید عربستان برای فشار بر قطر  «

کرات « آزادسازی دیرالزور؛ پیروزی در میدان، چانهزنی در مذا

تهدیدها و فرصتهای عربستان از استقالل کردستان عراق «

مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی «

تالش چین برای ورود به مسائل و روابط افغانستان و پاکستان «
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه

1- آیا شیوه عملیاتهای داعش تغییر میکند؟
�� با شکست تروریستهای داعش در مناطق مختلف عراق و عدم جایابی سرزمینی 
در این کشور، این گروه تمرکز جمعیتی در مناطق تحت اشغال خود را ازدستداده است. 
این در حالی است که مدل سازمانی داعش مبتنی بر تصرف جغرافیایی و حضور نیروها در 
آن سرزمین و نیز تالش برای تشکیل دولت اسالمی در آن بودهاما با از دست رفتن مناطق 

تحت سیطره خود، عماًل پیشنیاز جغرافیایی مدل سازمانی داعش از میان رفته است.

�� از سوی دیگر نگاهی به مجلهی تبلیغاتی داعش  به نام »رومیه« که پس از تصرف 
دابق در سوریه توسط نیروهای تحت حمایت ترکیه در مهر ماه 1395 نام خود را از »دابق« 
به »رومیه« تغییر داد، حاکی از یک چرخش گفتمانی در مدل عملیاتی و سازمانی داعش 
است. در مجله »رومیه« در شمارههای 2 و 3 در مطالبی با عنوان مشترک »تاکتیکهای 
شوالیههای ترور« به آموزش ترور و کشتن افراد بهصورت انفرادی پرداخته شده است. 
این آموزشها مختص افرادی است که تنها ماندهاند و در قلمرو سرزمیني دولت اسالمِی 
داعش نیستند. به نظر میرسد با نابودی »سازمان داعش« در عراق، چنین توصیههای 
بیشتر عملیاتی شوند. این موضوع را میتوان در انفجارهای متعددی که در شهرهایی مثل 

بغداد، تکریت، ناصریه و بازار مقدادیه دیالی طی روزهای اخیر رخ داده مشاهده کرد.

�� شواهد باال دال بر تمایل بیشتر داعش به عملیاتهای تروریستی در نقاط مختلف 
و مشخصًا عراق است. این، نتیجه نابودی نسبی سازمان داعش است. بهعبارتدیگر 
کشتار آنان بهجای ایده خالفت  کفار و الزام به  کید بر ایده جهاد اسالمی با  داعش با تأ
اسالمی- که نیازمند جغرافیای متمرکز حکمرانی است – الگوی سازمانی خود را قدری به 

الگوی القاعده نزدیک ساخته است.
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2- گزینه جدید عربستان برای فشار بر قطر

کشورهای  که از تحریم قطر از سوی عربستان و برخی  �� بیش از صد روز است 
عربی منطقه میگذرد. ابتدا خبرگزاری رسمی قطر از قول شیخ تمیم آل ثانی نوشت 
که تشدید اختالفات با ایران حکیمانه نیست و این بهانهای شد تا عربستان دست به 
بحران سازی تازهای در منطقه بزند، تمام روابط خود با قطر را یکطرفه قطع کند و برای 
عادیسازی روابط شروط 13 گانه ای را مطرح کند که تابهحال هیچیک از این شروط مورد 
قبول طرف قطری قرار نگرفته است. حال سؤال اینجاست که عربستان سعودی چه 
گزینههایی برای پایان دادن به بحران خودساختهی قطر دارد؟ در ادامه برخی گزینههای 

عربستان بررسی میشود:

اشغال قطر از طریق نیروی نظامی؛ این گزینهای محتمل در موضع گیری ابتدایی 
عربستان بهحساب میآمد. با توجه به حضور نیروهای آمریکایی در قطر، غرق شدن 
عربستان در باتالق یمن، مخالفتهای منطقهای و فرامنطقهای و نتایج غیرقابلپیشبینی 
این اقدام در بازار جهانی انرژی، این گزینه برای دستیابی عربستان به اهدافش اجرایی 

نبود.

تنشزدایی و گفتگو؛ عربستان پس از طی مراحلی، درنهایت بر اساس موضع اخیری 
که اتخاذ کرد، میانجیگری کویت را برای پایان دادن به بحران قطر نپذیرفت .اظهارات 
مقامات عربستان در دیدار با اردوغان هم نشان از نارضایتی عربستان برای هرگونه 
میانجیگری برای حل این بحران داشت. از سوی دیگر تماس تلفنی امیر قطر با ولیعهد 
عربستان نیز با پاسخ سخت آل سعود مواجهه شد و این موضوع باعث شد تا تنشزدایی 
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و گفتگو برای حل بحران نتواند بهعنوان روش مطلوب برای عربستان به شمار آید. قطر 
کره برای دادن امتیازهای جدی به ریاض  نشان داد که زیر تحریم و فشار، حاضر به مذا

نیست.

کودتا از درون؛عربستان با توجه به کودتاهای 1995 و 2013 ، امید داشت بتواند از 
درون و با تکیهبر قبایل قطری علیه حکومت این کشور کودتا کند. اما همبستگی میان 
قبائل اصلی قطر ازجمله آل عطیه  با حکومت و حمایتهای مالی آل ثانی از شرکتهای 
قطری متضرر شده در این تحریمها باعث شد تا عربستان به این گزینه نیز با دیدهی تردید 

بنگرد.

اپوزیسیون سازی از دل آل ثانی؛ یکی از مهمترین ظرفیتهایی که برای عربستان 
کنونی تقریبًا  که جریان  موضوعیت دارد، حمایت از جریان دوم خاندان آل ثانی است 
نیمقرن پیش قدرت را از دست آن خارج کرد. این موضوع هماکنون در حال شکلگیری 
است. پذیرش میانجیگری شیخ عبداهلل بن علی آل ثانی شاهزادهی قطری توسط ملک 
سلمان برای حل مسئلهی ورود حجاج قطری و برگزاری نشست »قطر از نگاه امنیت و 
ثبات بینالمللی« در انگلیس توسط عربستان نشان میدهد که عربستان بهطورجدی به 
دنبال اپوزیسیون سازی در درون آل ثانی است. عربستان این امر را برای مهار قطر از درون 

طرحریزی کرده است.
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جمع بندی
با توجه به ادامه ی فشارها به قطر، میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که عربستان 
هنوز نتوانسته است به اهداف مطلوب خود در قطر دست یابد. لذا میکوشد چندین گزینه 
را در قالب راهبردی واحد، بر قطر ِاعمال کند. فشارها و تحریمها همچنان ادامه دارد و 
اکنون، برجستهسازی مخالفان قطری در دستور کار جدی عربستان است. جدی گرفتن 
این گزینه که احتمااًل اثراتش بیشتر از اینکه واقعی باشند، رسانهای هستند، بیانگر ناکامی 

عربستان در رسیدن به مطلوب خود در قطر است.

کرات 3- آزادسازی دیرالزور؛ پیروزی در میدان، چانهزنی در مذا

از  بسیاری  شهر،  این  استراتژیک  فرودگاه  و  دیرالزور  محاصره  شدن  شکسته 
تحلیل¬گران را بر آن داشت تا نبرد دیرالزور را بهعنوان آخرین مرحله¬ی نبرد با داعش 
مطرح کنند. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزباهلل لبنان در مصاحبه¬ای تلویزیونی 
اعالم کرد آزادی دیرالزور پیروزی نهایی بر داعش است. فیصل مقداد معاون وزیر خارجه 
سوریه نیز نبرد دیرالزور را نقطه عطفی در ریشهکنی تروریسم قلمداد کرد و افزود پس از 

دیرالزور، نبرد بر سر جزئیات خواهد بود

دیرالزور، عالوه بر اینکه یکی از آخرین پایگاههای جدی داعش در سوریه است، 
آزادسازی استان دیرالزور اتصال  اینکه  اواًل  از منظر راهبردی هم حائز اهمیت است؛ 
مرزهای سوریه و عراق را در پی خواهد داشت و این به معنای باز شدن مسیر راهبردی 
کمک¬رسانی تهران به بیروت خواهد بود. ثانیًا دیرالزور بر گذرگاه آبی رود فرات واقع و یک 
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نقطه جمعیتی مهم در شرق سوریه است. ثالثًا این شهر دارای ثروت¬های نفتی است 
که ازجمله¬ی آن چاه¬های نفتی التیم، الشوال و المزرعه هستند که موجب می¬شود 
روزانه 300 هزار بشکه نفت در این منطقه استخراج شود. رابعًا یک واحد ارتش سوریه 
سه سال در دیرالزور در محاصره بود. آزادسازی این واحد و نیز غلبه بر تعداد زیاد نیروهای 
داعشی در این منطقه که آن را بالغبر ده هزار نفر تخمین زده¬اند سبب تقویت روحیه¬ی 
ارتش سوریه شد. نکته دیگر اینکه دیرالزور پس از آزادسازی موصل در عراق، از اهمیت 
بیشتری برای داعش برخوردار شده بود و آزادسازی آن، ضربهای جدی بر پیکرهی این 

گروه محسوب میشود

»امین حطیط« کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک درباره جنگ در سوریه عنوان 
می¬کند که سیطره ارتش سوریه بر منطقه¬ی دیرالزور تا بوکمال بهمنظور امن کردن 
تدمر و چاه¬های نفت در البادیة است. بنابراین مثلث القائم )در عراق( به دیرالزور و الرقه 
تا تدمر و سپس بوکمال، مثلثی استراتژیک است. بر این اساس می¬توان اینگونه نتیجه 
گرفت که آینده آزادسازی¬ها احتمااًل به سمت مناطق جنوب و شرق سوریه پیش خواهد 
رفت تا به آخرین نقطه¬ی مرزی یعنی بوکمال در مرز عراق و سوریه برسد. جبهه مقاومت 
با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه، در پی شکست طرح آمریکا است که هدفش دست 
گذاشتن بر نوار مرزی سوریه و عراق است تا بخش شرقی و غربی محور مقاومت را از هم 

دور نگه دارد.

��این دستاوردهای میدانی از دو منظر حائز اهمیت هستند؛ نخست ارزش ذاتی آن 
است چرا که بههرحال، بخش مهمی از کشور سوریه از چنگال داعش آزاد شده است. اما 
نکته دوم، ارزش این دستاوردهای میدانی برای افزایش قدرت چانهزنی بازیگران محور 
کرات سیاسی است. باید با طراحی هوشمندانه، دست برتر مقاومت  مقاومت در عرصه مذا

کرات شود. در معادالت میدانی، منجر به تفوق سیاسی در عرصه مذا
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4- تهدیدها و فرصتهای عربستان از استقالل کردستان عراق

عربستان در قبال استقالل کردستان چه تهدیدها و فرصتهایی را پیش روی دارد؟ 
این سؤالی است که برای فهم مواضع عربستان در قبال همهپرسی اقلیم کردستان باید 
با دقت به آن پاسخ داد. اگرچه عربستان در آخرین روزهای منتهی به موعد همهپرسی، 
پس از طی مراحلی، موضع مخالفت خود با آن را علنی کرد اما بررسی تهدیدها و فرصتهای 
استقالل اقلیم کردستان عراق برای ریاض، موضوعیت دارد. در ادامه برخی از فرصتها و 
تهدیدهای ناشی از استقالل اقلیم کردستان عراق برای عربستان تشریح میشود. البته 
الزم به ذکر است که هیچکدام از این فرصتها و تهدیدها، قطعیت کامل ندارد و همین 
که باید این موارد بهصورت پویا  امر ارزیابی نهایی را برای ریاض دشوار خواهد ساخت چرا

تحلیل شوند.

تهدیدات

- برهم خوردن توازن مذهبی درعراق؛ نزدیکی کردها به اهل سنت عراق در یک 
که با توجه به  گذشته باعث شده بود تا عراق به یک توازن مذهبی نسبی برسد  دهه 

استقالل کردستان این توازن به نفع ایران به هم خواهد خورد. 

کردها، احتمال شکلگیری اقلیم سنی در  - اقلیم سنی در عراق؛ بعد از استقالل 
استانهای غربی عراق باال خواهد رفت و این موضوع باعث میشود عربستان با منطقهای 
که از بخشهای نفتخیز عراق تقریبًا جدا شده و بهنوعی وبالگردن ریاض  مواجه شود 

خواهد شد. البته این امر برای عربستان دارای فرصتهایی نیز هست.
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- ایجاد اقلیم شیعی قدرتمند؛ تشکیل اقلیم سنی عماًل )ولو در چارچوب حکومت 
مرکزی( باعث تشکیل اقلیم غیررسمی شیعی در مرزهای شمالی عربستان میشود که با 
توجه به نفوذ ایران در این منطقه، دسترسی به دریا، وجود چاههای نفت و زمینهای 
که  قابل کشت فراوان، این امر میتواند با توجه به نزدیکی به مناطق شرقی عربستان 

عمدتًا شیعهنشین هستند، برای ریاض تهدید محسوب شود.

کردستان،  - همگرایی منطقهای رقبا؛ همنظری ایران و ترکیه در قبال استقالل 
بحران قطر و همکاری در بحران سوریه در قالب نشستهای آستانه میتواند به همگرایی و 
همافزایی این دو در منطقه بدل شود. این امر برای ریاض مطلوب نبوده و تحت شرایطی 

میتواند تهدید محسوب شود.

- افزایش تمایل به جداییطلبی؛  استقالل کردستان از عراق منجر به افزایش تمایالت 
جداییطلبی در منطقه میشود. این امر میتواند برای عربستان هم تهدید محسوب شود.

فرصتها 

- تحرکات قومی در ایران؛ وجود یک کشور نژادی در کردستان میتواند به یکی از 
دغدغههای امنیتی ایران منجر شود چرا که تحت شرایطی، استقالل کردستان زمینهساز 

تحرکات قومی در ایران خواهد شد.

- افزایش نفوذ در مناطق مرزی ایران و ترکیه؛ استقالل کردستان میتواند به افزایش 
نفوذ عربستان در آن ختم شود و این موضوع امکان نفوذ عربستان به مناطق همجوار با 

کردستان عراق در ایران و ترکیه را بهصورت نسبی فراهم خواهد ساخت.
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بود،  نخواهد  همراه  آرامش  با  اقلیم  استقالل  عراق؛   مرکزی  دولت  تضعیف   -
کید دارد. لذا فرایند استقالل عماًل  که بغداد بسیار بر آن تأ کرکوک  بهخصوص در حوزه 
عراق را درگیر یک بحران سیاسی و امنیتی خواهد ساخت و عماًل دولت مرکزی توان ایفای 
نقشهای دیگر در حوزه منطقه را کمتر خواهد داشت. این امر به سود عربستان خواهد بود.

کردستان  - ورود بیشتر رژیم صهیونیستی به معادالت منطقه؛ با استقالل اقلیم 
عراق، نفوذ رژیم صهیونیستی در آن بیشتر خواهد شد. چنین امری برای ریاض مطلوب 

است و با توجه به روند همگرایی این دو، در آینده عربستان از آن بهره خواهد برد.

جمع بندی
واقعیت این است که تهدیدها و فرصتهای ناشی از استقالل اقلیم کردستان برای 
عربستان، آنقدر فاصله معناداری ندارند تا عربستان بهراحتی از یکی چشم بپوشاند. عدم 
کرده  قطعیتهای این مسئله و همچنین رفتار سایر بازیگران هم این مسئله را تشدید 
است. لذا عربستان سعی دارد تا با بازی کردن، منافع خود را حاصل نماید و متناسب با 
جهتگیری بازیگرانی چون آمریکا از یکسو و ارزیابی از امکان برگزاری همهپرسی از سوی 
دیگر، اعالم موضع کند. بر همین اساس ریاض در سه مرحله موضع خود را در خصوص 
اصل همهپرسی سوم مهرماه 95 بهصورت مستقیم و غیرمستقیم طرح کرد؛ ابتدا سکوتی 
که بهنوعی رضایت تلقی میشد، سپس آمادگی برای میانجیگری میان اربیل و بغداد و 
درنهایت سه روز پیش از موعد برگزاری همهپرسی، مخالفت با آن البته از زبان یکی از 

مسئوالن وزارت خارجه که نام و سمتش هم رسانهای نشد!
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی

کستان 5- تالش چین برای ورود به مسائل و روابط افغانستان و پا
کشور از  طی سفر اخیر وزیر امور خارجهی پاکستان به چین، وزرای خارجهی دو 

نشست قریبالوقوع سهجانبه میان کابل، اسالمآباد و پکن خبر دادند.

چند ماه پیشازاین نیز، ریاست جمهوری افغانستان با صدور بیانیهای، از تالش چین 
برای میانجیگری میان افغانستان و پاکستان خبر داده بود.

تحلیل و ارزیابی:

پس از اعالم راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان از سوی دونالد ترامپ و تهدید 
به سختگیری بیشتر علیه پاکستان به دلیل حمایت از تروریسم، چین از زمره کشورهایی 

بود که از پاکستان پشتیبانی و از تالش این کشور جهت مبارزه با تروریسم، قدردانی کرد.

تهدید به سختگیری آمریکا علیه پاکستان، این کشور را بر سر یک دوراهی قرار داده 
است؛ از یک سو، تسلیم شدن در مقابل فشارهای ایاالتمتحده برخالف سیاست خارجی 
این کشور در قبال افغانستان است و لطمهای جدی به حیثیت این کشور به شمار میآید؛ 
از دیگر سو، بیکار نشستن و انفعال در برابر راهبرد جدید نیز برای پاکستان چندان منطقی 

به نظر نمیرسد.

بااین وجود، در موضوع میانجیگری چین میان افغانستان و پاکستان، هریک از سه 
طرف مطلوبیتها و مالحظاتی دارند:
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چین:

��این کشور -که طی سالهای اخیر حضور خود را در پاکستان )علیالخصوص در 
حوزههای اقتصادی( افزایش داده است- در پی کسب و افزایش نفوذ و اعتبار خود در 

کثر سازد. افغانستان نیز هست تا منافع اقتصادی خویش را حدا

صحنهی  در  نوین  بازیگری  )بهعنوان  هند  با  کشور  این  رقابت  ��همچنین، 
افغانستان( یکی دیگر از عوامل تمایل چین به میانجیگری میان دو کشور است.

افغانستان:

کشور از  ��اصلیترین مطالبهی افغانستان در قبال پاکستان، توقف حمایت آن 
گروههای مخالف دولت مرکزی و بی ثابت سازی افغانستان است. این درخواست با 
تالش پاکستان برای افزایش عمق راهبردی خود در افغانستان در تعارض قرار دارد. چین 

بیشترین توان چانهزنی را برای متقاعدسازی نسبی پاکستان در این راستا دارد.

��چین همچنین رابطهی بهمراتب بهتری با طالبان نسبت به ایاالتمتحده دارد و 
میتواند بر ورود این گروه به فرآیند صلح با دولت مرکزی مؤثر باشد.

پاکسان:

��برای پاکستان، اصلیترین هدف در قبال افغانستان، افزایش نفوذ در این کشور 
بهمنظور ارتقای عمق راهبردی خویش است. عدم برخورداری از عمق راهبردی، همواره 

یک نقطهضعف برای پاکستان به شمار رفته است.

��عالوه بر آن، این کشور خواهان به رسمیت شناخته شدن خط مرزی دیورند از 
سوی افغانستان است.
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�� چالش:

عالوه بر چالشهای میان افغانستان و پاکستان، عمدهترین عامل مخرب برای 
میانجیگری چین میان دو کشور، ایاالتمتحده است که علیالخصوص در دوران ترامپ، 
کشور را بر نخواهد تافت و آن را به چالش خواهد  نفوذ چین در عرصهی اقتصادی دو 

کشید.

نتیجه: با وجود حجم چالشها و اختالفات دو دولت افغانستان و پاکستان، افق 
میانجیگری چین میان دو کشور چندان روشن به نظر نمیرسد و رفع اختالفات، امری 

زمانبر بوده و نیازمند ارادهی جدی دو کشور است.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب 
شد اندیشکده راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح 
مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، اهداف و پیامدهای 
گزارش بر  کار  تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
ارائه راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته 
است. عالوه بر بررسی اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن 
به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و 
ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای 
اندیشکده  گزارش هفتگی  و تحوالت، مقصود دیگر  اخبار  این 

راهبردی تبیین است.


