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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: «

قرارداد 1926؛ ابزار اعمال فشار ترکیه به کردهای عراق  «

عراق و پیچیدگی تصمیمگیری در شرایط بحرانی  «

کرکوک، کلید پروندهی استقاللطلبی کردهای عراق  «

جشن ملی عربستان؛ بازی فرهنگی بن سلمان  «

مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی «

قانون جدید ضدتروریسم فرانسه؛ افزایش فشار روی مسلمانان «

ترامپ از برجام چه میخواهد؟ «

تالش جهت واردکردن مسئلهی مسئولیت حمایت به دستور کار مجمع عمومی  «
سازمان ملل
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه

1- قرارداد 1926؛ ابزار اعمال فشار ترکیه به کردهای عراق

کردستان عراق برگزار  گر همه پرسی استقالل اقلیم  ��»علی رغم تمام هشدارها ا
شود؛ ترکیه از حقوق خود که در توافقنامههای بینالمللی آمده است استفاده کرده و از این 
حقوق محافظت خواهد کرد«؛ این بخشی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی ترکیه است. 
کدام توافقنامه بینالمللی را مورد استناد قرار داده است تا  که ترکیه  اما سوال اینجاست 

مداخله و اعمال فشار بر کردها را  به صورت مشروع محقق سازد؟

��بخشی از قرارداد سایکس پیکو که در سال 1916 به امضا رسید درباره عراق است 
که به موجب آن، بغداد و بصره به انگلستان و موصل به فرانسه واگذار شد. پس از فتح 
بغداد توسط نیروهای انگلیسی، این کشور در صدد تصرف موصل برآمد تا با اتصال آن به 
بغداد و بصره کشور جدید عراق را ایجاد کند. بنابراین تالش کرد قرارداد سایکس پیکو را 
تغییر دهد. سرانجام انگلستان با دادن امتیازاتی به فرانسه، قیمومیت موصل را بر عهده 
گرفت و با خروج نیروهای ترکیهای که در این منطقه حضور داشتند، موصل را تصرف 

کرد. 

��خروج نیروهای ترک و تصرف موصل توسط انگلستان، ادعای حاکمیت بر 
موصل را برای حکام بعدی ترکیه به وجود آورد. از سوی دیگر رقابت قدرتهایی چون 
انگلیس، فرانسه و آمریکا بر سر نفت این منطقه، بازگشت ترکها به موصل را غیرممکن 
کراتی بین  ساختهبود. در نهایت با پافشاری حکام ترک بر الحاق موصل به ترکیه، مذا

انگلستان-که قیمومیت عراق را برعهده داشت- و ترکیه شکل گرفت. 
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کرات متعدد، در سال 1923 قراردادی در لوزان بین عراق با قیومیت  ��پس از مذا
کشور بر سر موصل به نتیجه  کرات دو  گر مذا که ا انگلستان و ترکیه منعقد شد. بنا شد 
نرسد، موضوع به جامعه ملل ارجاع شود و هر دو طرف رای جامعه ملل را بپذیرند. با 
شکست گفتوگوها مقرر شد جامعه ملل کمیسیون تحقیق را متشکل از نمایندگان بیطرف 
کمیسیون تحقیق در جامعهی  گزارش  تشکیل دهد تا دالیل طرفین را بررسی نماید. 
ملل در سال 1925 موصل را به عراق ملحق کرد. اما نمایندگان ترکیه رای جامعه ملل را 
نپذیرفتند و مدعی بودند که موصل متعلق به سرزمین آنان بوده است و رای جامعه ملل 

فاقد مشروعیت است. 

�� برای خاتمه دعوا بین بریتانیا و ترکیه بر سر موصل قراردادی بین این دو دولت در 
ژوئن 1926 منعقد شد که مسئله موصل را فیصله بخشید و آن را جزوی از عراق دانست و 
خط مرز تعیین شده در قرارداد لوزان را تایید کرد. اما نکته اینجاست که در قرارداد 1926 
این مساله بیان شده که در صورت ایجاد هرج و مرج در منطقه و تغییر در مرزهای عراق، 
ترکیه مشروعیت مییابد تا در کرکوک و موصل مداخله کند و کنترل آن را به دست بگیرد.

کشور جدیدی  کردستان مسیر استقالل را برگزیند و  که اقلیم  �� حال در صورتی 
کرد و این حق برای ترکیه  تشکیل شود، مرزهای مذکور در قرارداد 1926 تغییر خواهد 
محفوظ است که با مداخلهی نظامی در موصل و کرکوک، در جهت استفاده از مفاد آن 
گام بردارد. این مساله در بیانیه شورای عالی امنیت ملی ترکیه نیز مورد اشاره  قرارداد 
قرار گرفته است. فارغ از اینکه رفتار ترکیه در مقابل همهپرسی و استقالل کردهای عراق 
چه خواهد بود، آنکارا روی کاغذ، از امکان مداخله نظامی و اعمال فشار مشروع بر اقلیم 

برخوردار است.
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2- عراق و پیچیدگی تصمیمگیری در شرایط بحرانی

جاسم محمد جعفر عضو ارشد ائتالف دولت قانون گفته است چهارشنبه این هفته 
پارلمان عراق درباره یک فقره اضافه شده به مجازات های 14 ماده ای اقلیم کردستان 
رای گیری میکند. به گفتهی او این فقره پارلمان را ملزم میکند از دادگاه فدرال بخواهد 
حکم برکناری فواد معصوم از ریاست جمهوری را به دلیل نقض قانون اساسی صادر کند.

برکناری فواد معصوم در شرایط کنونی به نفع چه کسی خواهد بود؟ به نظر میرسد 
ُکرد عضو اتحادیه میهنی  حتی با وجود مرتکبشدن خطا از سوی فواد معصوم که یک 
است، برکناری او در شرایط کنونی، به نفع کسی نباشد جز بارزانی. پاره کردن رشتههای 
ارتباطی کردها با دولت بغداد در شرایط کنونی، به لحاظ روانی، کردها را بر تصمیمی که 
گرفته اند استوارتر خواهد ساخت و دست بارزانی و یاران و متحدانش را برای پیشبرد 
گر دولت و پارلمان عراق بر این باورند  اهداف فتنه انگیزانه ی خود بازتر خواهد ساخت. ا
کردها را مهار و در آغوش عراق یکپارچه نگاهداشت، ضمن رفتارها و اقدامات  که باید 
کنترلکننده، باید با تدبیر و خویشتنداری، رشته های ارتباطی کردها با خود را که ویژگی 

نمادین دارند از جمله مقام ریاست جمهوری که عمدتا تشریفاتی است، حفظ کنند.
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3- کرکوک، کلید پروندهی استقاللطلبی کردهای عراق

��برخالف بیشتر گمانه زنیها، همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق در موعد 
مقرر برگزار شد. این همه پرسی، اقلیم را وارد فضایی خواهد ساخت که به زعم آنها، گام 
مطلوب بعدی اعالم رسمی استقالل است. واقعیت اما این است که کلید این پرونده را 
کرکوک همچنان بر اساس قانون اساسی عراق  کرکوک باید جست.  که در  نه در اقلیم 
کردهای عراق  کشور، جزئی از خاک اقلیم نیست. استقالل  و تقسیمات سیاسی این 
بدون کرکوک، تنگناهای اقتصادی آنها را چنان پیچیدهتر و فشردهتر میسازد که عمال 

استقاللطلبی به محاق خواهد رفت.

گویا  سه کشور ایران، عراق و ترکیه برای مهار بارزانی و بازیگران پشت صحنه که 
اصلیترین بازیگران هم هستند، باید راهی مدبرانه برای ممانعت از الحاق کرکوک به اقلیم 
که در صورت الحاق  کرکوک، نمیتواند دم از استقالل بزند. بماند  کردستان بی  بیابند. 

کرکوک به اقلیم هم، فروش نفت عظیم کرکوک نیاز به چراغ سبز همسایگان دارد.
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4- جشن ملی عربستان؛ بازی فرهنگی بن سلمان

هشتاد و هفتمین روز ملی عربستان سعودی در حالی برگزار شد که بر اساس تصاویر و 
اخبار منتشر شده درباره آن میتوان از وقوع برخی تغییرات معنادار سخن گفت. با توجه به 
اهمیت شهرهای ریاض، مکه و جده در فرهنگ عربستان، بررسی کیفیت برگزاری جشن 

ملی در این سه شهر میتواند مفید باشد؛

ریاض: از دیرباز ریاض در جشن ملی نمادی از اقتدار و قدرت حکومت سعودی بود 
و در روز جشن ملی با برنامههایی که با دعای حضرت ابراهیم آغاز و با نشان دادن اقتدار 
پادشاه وقت آل سعود به پایان می رسید نمادی از قدرت و اقتدار سیاسی آل سعود به 
حساب میآمد. اما آنچه در جشن امسال در این شهر شکل گرفت بیش از آنکه نشان از 
اقتدار آل سعود باشد، نشان از اهدافی داشت که از سوی محمد بن سلمان برای آینده در 
نظر گرفته شده است. این برنامه مشابه سالهای گذشته با دعای حضرت ابراهیم آغاز شد 
اما برخالف سالهای گذشته با بیان اقتدار پادشاه به پایان نرسید بلکه تصویری که توسط 
ولیعهد محمد بن سلمان برای عربستان 2030 برنامه ریزی شده بود، پایانبخش نمایش 

بود. از این روی جشن ملی در ریاض به نوعی اعالم اقتدار بن سلمان بود.

مکه:حضور علمای عربستان در مکه یکی از بخشهای مهم در جشن روز ملی در 
عربستان به شمار می رود. حضور علمای تمام فرق دینی نشان از وحدت و بیعت دوباره 
با آل سعود است اما امسال حضور کم فروغ علمای دینی در مکه باعث شد تا برنامههای 
دیگری مانند ایجاد نمایشگاه پیشرفتهای عربستان و شادی کودکان مکه در رسانههای 

این کشور نمود بیشتری داشته باشد.
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جده: جده به عنوان شهر فرهنگ عربستان، نماد یک شهر عربی به حساب میآید 
که در جشن ملی سالهای گذشته محلی برای شعرخوانی، شتر دوانی و افتخارات قبیله ای 
و عشیرهای بود اما امسال این شهر به عنوان نماد فرهنگ جدید عربستان مطرح شد. 
حضور کارناوال های شادی، جشن و پایکوبی به سبک غربی و با شیپور! در کنار حضور 
فعال زنان در مراسمهای این شهر نشان از دورانی تازه در فرهنگ عربستان دارد؛ هرچند 
هنوز نگاه عربستان به زنان دچار تغییرات جدی نشده است. جده در جشن ملی امسال، 
نمادی از لیبرالیسم فرهنگی به سبک و سیاق عربستان بود. این همان چیزی است که 

بن سلمان در نظر دارد.

که در باور مردم  عربستان به ترتیب عنوان  �� با بررسی ریاض، مکه و جده 
کشور شناخته میشود،  نمادهای اقتدار حکومتی، فرهنگ دینی و فرهنگ عربی این 
میتوان اینگونه برداشت کرد که جامعه عربستان از باال به پائین، به سمت یک تغییر نرم 

هویتی در حرکت است؛ تغییری بر پایه تفکرات محمد بن سلمان.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی

5- قانون جدید ضدتروریسم فرانسه؛ افزایش فشار روی مسلمانان
اواخر شهریورماه نمایندگان مجلس فرانسه طرح قانون امنیتی جدید که به نیروهای 
امنیتی، پلیس و دیگر سرویسهای اطالعاتی اختیارات خاص اعطا میکند، را تصویب کرد. 
براساس این قانون جدید مظنونان به تروریست بودن را با محدودیتهایی مانند حبس 
خانگی روبرو خواهد کرد و مأموران امنیتی مجوز حمله به محل زندگی و کار آنها را خواهند 
کنترلهای جدید مرزی روبرو خواهند بود.  داشت. کسانی که به فرانسه سفر میکنند با 

پلیس میتواند نهادهای مذهبی را به بهانه ارتباط با افراطگرایی تعطیل کند.

تحلیل و ارزیابی

که  طبق قانون جدید در حقیقت یک وضعیت فوقالعاده دائمی اعالمشده است 
به دولت فرانسه اجازه میدهد به نام مبارزه با تروریسم، بدون داشتن شواهد محکم و 
کند. با این قانون عالوه  حتی مجوز قضایی اقدام به بازرسی و بازداشت افراد مظنون 
بر نهادهای مذهبی بهویژه مسلمانان، گروههای مختلف مردم در فرانسه هدف تهدید 

گستردهای از سوی دولت قرار گرفتهاند.

به همین دلیل و بر اساس گزارش آژانس خبرگزاری فرانسه، صدها هزار نفر از مردم 
پاریس نسبت بررسی مجدد الیحه قانونی ضد تروریسم در مجلس ملی و ایجاد »وضعیت 
فوقالعاده دائم« اعتراض کردند و شعارهایی در نفی آن  و همچنین »محدود شدن آزادی« 
سر دانند.نگرانی عمده در مورد این قانون به سوءاستفادههایی است که احتمال دارد با 

توسل به آن انجام شود.
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مسلمانان در معرض جدیترین تهدید قانون جدید دولت فرانسه هستند. همانگونه 
گزارش داده است)1(، اقدامات پیشبینیشده در این   The Conversation که تارنمای
قانون تا به امروز منحصرًا علیه مسلمانان به اجرا درآمدهاند و احتمال دارد تحت وضعیت 

فوقالعاده دائمی که دولت برای مبارزه با تروریسم اعالم کرده تشدید نیز بشود.

تهدیدهای موجود، بهویژه علیه مسلمانان در این قانون بهاندازهای جدی است 
که دو تن از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد اخیرًا از دولت فرانسه خواستهاند 

تا مقررات قانون جدید را با تعهدات بینالمللی و حقوق بشری خود منطبق سازد.)2(

که به یکی از  نتیجه: افزایش جمعیت و فعالیت مسلمانان در اروپا مدتی است 
نگرانیهای جدی دولتهای سکوالر و لیبرال این قاره تبدیلشده است. وقوع حمالت متعدد 
گیرانه ای  کرده تا اقدامات سخت  کشورهای اروپایی زمینهای را فراهم  تروریستی در 
علیه مسلمانان انجام شوند که قانون اخیر تصویبشده در فرانسه از مجموعه آن اقدامات 
محسوب میشود. به نظر میرسد دولت فرانسه از فرصت و بهانه به وجود آمده برای 
مبارزه با تروریسم در حال سوءاستفاده برای اعمال محدودیتهای متعدد و بیسابقه علیه 

مسلمانان این کشور است. 

......................................................
(1): https://goo.gl/5bHpky
(2): https://goo.gl/3dhsSX
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6- ترامپ از برجام چه میخواهد؟
تنوع بخشی به جبهه های تهاجم علیه ایران و اجرای راهبرد فشار در یک جبهه، 
امتیازگیری در جبه های دیگر هرچند سند مکتوب و نوشته شدهای که سیاستهای آمریکا 
گزارههای متعددی وجود دارند که وجود خط  در قبال ایران را بازنماید وجود ندارد، اما 
سیاست دشمنانه و خصمانه این دولت علیه ایران را ثابت میکند بعالوه اینکه شواهد 
و قراین نشان میدهند در دوران ترامپ سیاستهای خصمانه ایاالتمتحده علیه ایران با 
شدت بیشتری ادامه یافته، با عمق بیشتر و سطح گستردهتری پیریزی و پیگیری خواهد 

شد.

برجام اولین نقطه تمرکز فشار آمریکا بر ایران است که نمیخواهد بههیچوجه آن را از 
دست بدهد، مسئله موشکی و بحث حمایت ایران از محور مقاومت اسالمی منطقه دیگر 

نقاط برجستهای هستند که آمریکا روی آنها حساب ویژهای باز کرده است.

تحلیل و ارزیابی 

️✴ تنوع جبهه های تهاجم علیه ایران برای آمریکا مهم است

حفظ تنوع جبهه های تهاجم علیه ایران برای ایاالت متحده آمریکا یک اصل 
اساسی است تا از این طریق بتواند راهبرد خود را بهپیش ببرد، در حقیقت انگیزه اصلی 
ترامپ برای تالش جهت یافتن بهانهای که با توسل به آن عدم پایبندی ایران به برجام 
را اعالم کند این است که نمیخواهد از تنوع جبهه های تهاجمی علیه ایران کاسته شود.
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️✴ راهبرد فشار در یک جبهه، امتیازگیری در جبه های دیگر

حفظ تنوع جبهه های تهاجم علیه ایران مقدمهای است تا آمریکا راهبرد اصلی و 
اساسی خود را به مرحله اجرا برساند. در اصل آمریکا تالش میکند تا با حفظ تنوع جبهههای 
تهاجم علیه ایران، زمینه را برای فشار در یک جبهه و امتیازگیری در جبههای دیگر فراهم 
کند. به این اعتبار محاسبات آمریکایی ها اینگونه انجام شده است که با فشار بر ایران در 
مورد برجام بتوانند به ترتیب در حوزه منطقه و برنامه موشکی –که مستقیمًا امنیت رژیم 

صهیونیستی را تهدید میکند- امتیازگیری کنند.

️️✴ برجام گروگان آمریکایی ها است

درحالیکه آمریکایی ها میدانند جمهوری اسالمی ایران به دنبال ساخت سالح 
هستهای نیست، چرا تا این میزان روی بحث هستهای و برجام تمرکز کردهاند؟ طبق 
آنچه در دو بند قبل گفته شد، پاسخ این سؤال تا حدود بسیار زیادی روشن است. اصواًل 
اولویت هم برای آمریکاییها مسئله هستهای نیست، برجام گروگانی است که آمریکاییها 

میخواهد با فشار بر آن در دیگر جبهه ها از ایران امتیاز گیری کنند.

گر تصور شود مسئله  نتیجه: بسیار خسارت بار و احتمااًل جبران ناپذیر خواهد بود ا
آمریکایی ها برجام است، و میتوان با آنها در این زمینه مصالحه  و سازش کرد. و خسارتبارتر 
این است که وجه این مصالحه توانمندی موشکی یا سیاست خارجی منطقهای ایران 

قرار بگیرد.
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7- تالش جهت واردکردن مسئلهی مسئولیت حمایت به دستور کار 
مجمع عمومی سازمان ملل

در هفتاد و دومین جلسهی سران کشورهای عضو سازمان ملل، کمیتهی عمومی 
مجمع، قرار گرفتن مسئولیت حمایت در دستور کار مجمع عمومی را پیشنهاد داد که با 

113 رأی موافق در برابر 21 رأی مخالف مورد تصویب قرار گرفت.

دو عضو دائم شورای امنیت )چین و روسیه( و جمهوری اسالمی ایران ازجمله 
کشورهایی بودند که به این پیشنهاد رأی منفی دادند.

تحلیل و ارزیابی:

مسئولیت حمایت، برای اولین بار در گزارش سال 2001 کمیسیون بینالمللی مداخله 
و حاکمیت دولت، بهمنظور پیشگیری از نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومیتی و 
جنایت علیه بشریت پیشنهاد شد و در جلسهی ساالنهی مجمع عمومی ملل متحد در سال 
2005، در زمرهی مسئولیتهای شورای امنیت قرار گرفت. مسئولیت حمایت، به این معنی 
که دولتها از مردم خود در برابر جنایات مذکور محافظت ننمایند،  که در مواردی  است 
گوناگون )ازجمله نظامی( به  سازمان ملل به نمایندگی از جامعهی جهانی در قالبهای 

موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

کار مجمع عمومی، میتواند دالیل  تالش برای قرار دادن این مسئله در دستور 
گوناگونی داشته باشد که اصلیترین آن را میتوان منافع ایاالتمتحده در این راستا دانست.

بین سالهای 2011 تا 2013، آمریکا سعی داشت تا با تصویب قطعنامهای ذیل فصل 
هفتم منشور ملل متحد با استفاده از مسئولیت حمایت، حملهی نظامی به سوریه را 
مشابه آنچه در لیبی انجام داده بود، انجام دهد که با مخالفت و وتوی چین و روسیه 
روبرو شد. عمدهترین دالیل این دو کشور برای وتوی این قطعنامه را، تالش آمریکا برای 
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سوءاستفاده از مسئولیت حمایت شکل میداد.

وتوی چین و روسیه، احتمااًل آمریکا را بر آن داشته تا با واردکردن موضوع به دستور 
کار مجمع عمومی، تالش نماید برای مسائل آتی، آن را خنثی کند. )مشابه آنچه در سال 
1950 در قالب قطعنامه  ی اتحاد برای صلح برای مداخله در بحران شبه  جزیره  ی کره از 

سوی ایاالت متحده انجام شد.(

که  عمدهترین آن،  انتقادات بسیاری متوجه مسئلهی مسئولیت حمایت است 
عبارت است از سوءاستفاده از این موضوع و اعمال استانداردهای دوگانه در اجرای آن. 
در مواردی مانند لیبی، غرب سعی کرده است از مسئولیت حمایت بهعنوان ابزاری جهت 
براندازی حکومتها استفاده نماید، حاآلنکه وقتی جنایات رخداده از سوی دولتی انجام 
شود که همراستا با منافع غرب باشد، عماًل شورای امنیت هیچ مسئولیتی برای حمایت از 
مردم ندارد که نمونه  ی آن، جنایاتی است که از سوی دولت میانمار علیه مردم بی گناه در 

حال انجام است.
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