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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:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

کره است! « کنون زمان مذا منحنی مواضع بارزانی؛ ا

چرا آوارگان سوری باید به کشورشان بازگردند؟ «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

سفر هیئت دیپلماتیک ایران به افغانستان به منظور تدوین سند همکاری های  «
راهبردی

تیره شدن روابط آمریکا و پاکستان و فرصت ها و مالحظات جمهوری اسالمی  «
ایران
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

کره است! کنون زمان مذا 1- منحنی مواضع بارزانی؛ ا

�� کردهای عراق عمیقا فرصت طلبند. آن ها به دلیل محدودیت های ژئوپلیتیکی، 
توان یک بازی راهبردی تمام عیار را نداشته و به صورت موسمی تغییر موضع می دهند. 
یافتن حامی خارجی برای آ ن  ها عالوه بر یک ضرورت، یک اصل رفتاری است تا بتوانند 
کردستان و اتحادیه  اهداف خود را پیش برند. نگاهی به تاریخ حیات حزب دموکرات 
میهنی، به ترتیب بیان گر چرخش های 180 درجه ای از ایران به صدام و از صدام به ایران 

است. بارزانی البته در این نوع بازی ها قهارتر است.

شعار  تدریجی  صورت  به  عراق،  در  داعش  حضور  از  فرصت طلبی  با  ��بارزانی 
استقالل خواهی را برجسته ساخت. نگاهی به مواضع او از اوت 2014 تا روز برگزاری 
استقالل  محوریت  با  افزایشی  روند  یک  نشان دهنده   2017 سپتامبر  در  همه پرسی 
اقلیم است. اما آیا او به این روند ادامه خواهد داد؟ به نظر می رسد بارزانی با توجه به 
مخالفت های پیرامونی و محدودیت های ژئوپلیتیکی، به سمت گزینه استقالل نخواهد 
کوشید تا از دستاورد همه پرسی بهره برد. لذا برخالف روز قبل  رفت اما به غایت خواهد 
از همه پرسی که آن را عینا به معنای استقالل معرفی می کرد، حاال در پی گفتگو با بغداد 
است. بغداد هم با همه ی »نه« گفتن هایش به درخواست گفتگو، حاال عمال وارد گفتگو 
شده است. عالوه بر دیدارهای دو معاون رئیس جمهور و هم چنین دیدار رئیس پارلمان 
عراق با بارزانی، العبادی هم چند روز قبل گفت مناطق مورد مناقشه را می توان به صورت 

مشترک اداره کرد. این موضع مورد استقبال آمریکا هم قرار گرفت. 
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کرد و آن شور تاکتیکی  گفتگو بیشتر اصرار خواهد  گذشت زمان، بارزانی بر  �� با 
روزهای منتهی به همه پرسی را کنار خواهد گذاشت. البته، نتیجه همه پرسی برگزارشده، 
کرات بکوبد! طبیعی است که  یک ابزار مهم برای اوست تا در صورت نیاز، آن را بر میز مذا
فشار و تهدید سه کشور ترکیه، ایران و عراق هم به عنوان اهرمی برای تعدیل امتیازخواهی 

بارزانی به کار خواهد رفت.

��نمودار مواضع بارزانی با محوریت طرح استقالل اقلیم را می  توانید در زیر مشاهده 
کنید؛

https://Goo.gl/d4dus4
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2- چرا آوارگان سوری باید به کشورشان بازگردند؟
��طبق آمار پایگاه اینترنتی statista کشور سوریه با پنج ملیون و پانصد و بیست 
هزار نفر آواره، رتبه ی اول میزان آواره های جهان را داراست. اغلب آوارگان سوری در 
کشورهایی مثل لبنان، اردن، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی حضور دارند. سید حسن 
نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان، در سخنرانی اخیر خود در شب عاشورا درباره مسئله ی 
گان در این است که به کشورشان بازگردند و تجربه ی  آوارگان سوری گفت: »مصلحت آورا
آوارگان دیگر کشورها از جمله آوارگان فلسطینی را مد نظر قرار دهند. منفعت آوارگان در این 

است که خود، در بازسازی کشورشان و دفاع از وطنشان مشارکت داشته باشند.«

بازگشت آوارگان سوری به کشورشان در زمانی که معادالت میدانی در سوریه نسبت 
به سال های ابتدایی بحران، دچار تغییرات اساسی شده است، می تواند فواید زیر را دارا 

باشد؛

بازگشت پناهجویان به خانه هایشان موجب می شود، این سرزمین به صاحبان 
اصلی آن بازگردد و شرایط برای بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی قدری دشوارتر 

شود.

 بازگشت آوارگان دست قدرت های خارجی برای تغییر ترکیب جمعیتی و به تبع آن 
تغییر ساختار یا تجزیه ی این کشور را محدود خواهد کرد.

بازگشت آوارگان به سوریه مسیر حل بحران سوریه را هموار خواهد کرد، زیرا برخی 
جریان ها در دولت های همجوار سوریه مانند ترکیه، اردن و لبنان، به بهانه ی حضور 
کرات سیاسی و یا  آوارگان سوری در خاک خود سعی در تقویت قدرت چانه زنی شان در مذا

کرات دارند. کارشکنی در این مذا



اندیشکده راهربدی تبیین| گزارش هفتگی تحوالت راهربدی منطقه غرب آسیا،حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی/ 8

که  بسیاری از آوارگان سوری در مسیر مهاجرت خود با غارتگرانی مواجه می شوند 
مشکالت عدیده ای را برای آنان به وجود می آورند. مواردی مانند قاچاق انسان، قاچاق 
از  کشیدن،  بیگاری  و  ارزان  کار  نیروی  از  استفاده  جنسی،  استفاده های  سوء  اعضا، 
مشکالتی است که بی خانمان های سوری با آن مواجه می شوند. این در حالی است که با 
خروج گروه های تروریستی از شرق سوریه و آماده بودن فضای زندگی در شهرهایی چون 
حلب، دمشق و ... و همچنین اعالم آمادگی متحدین برای بازسازی زیربناها، منفعت 

بازگشت مهاجرین بر مضرات آن غلبه دارد.

بازگشت آورگان سوری به همراه تالش دولت سوریه و متحدانش برای بازسازی 
مناطق تخریب شده، موجب خواهد شد هویت سوری همچنان در نزد شهروندان این 

کشور برجسته باقی بماند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- سفر هیئت دیپلماتیک ایران به افغانستان به منظور تدوین سند 
همکاری های راهبردی

همکاری های  سند  تدوین  به منظور  افغانستان  و  ایران  کرات  مذا دور  دومین 
راهبردی میان دو کشور، روز یکشنبه، 16 مهر در کابل برگزار شد. 

طی سفر وزیر امور خارجه ی کشورمان به افغانستان در اردیبهشت ماه سال جاری، 
مقرر شد پنج کمیته در موضوعات امنیت، آب، مهاجرین، اقتصادی و فرهنگی تشکیل 
کثر شش ماه، سند جامع همکاری های راهبردی میان  کرات طی حدا شوند و با انجام مذا

دو کشور را جهت امضای مقامات، نهایی کنند.

تحلیل و ارزیابی:

عمده ترین مسائل میان دو کشور ایران و افغانستان در حال حاضر، بحث امنیت 
و اختالفات آبی است که سفر معاونین وزارت امور خارجه به افغانستان نیز در این دور در 

همین زمینه ها برگزار شده است.

عمده ترین نگرانی ها و موضوعات چالش برانگیز در روابط میان ایران و افغانستان در 
دو حوزه ی امنیت و اختالفات آبی عبارت اند از:

مواد مخدر )افغانستان تولیدکننده ی حدود 90 درصد از هروئین جهانی است.(  •

تعریف گروه های تروریستی و مبارزه با آن ها  •

مهاجرین  •

اختالفات آبی  •
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علی رغم اشتراک نظری که میان دو کشور بر سر مبارزه با تروریسم )جدا از مصادیق 
آن( و مواد مخدر وجود دارد، اصلی ترین موضوع محل اختالف ایران و افغانستان، 

مسئله ی آب و حوزه های آبریز دو کشور است. 

الزامات:

در مسئله ی اختالفات آبی دو کشور، دو الزام راهبردی را می توان برای ایران برشمرد:

مسیر  بر  کمتر  بندسازی  و  سدسازی  به  افغانستان  دولت  کردن  مجاب   •
رودخانه های آبریز به ایران؛

تعیین حقابه ای مشخص برای محیط زیست، به صورت جدا از حقابه ی   •
تعیین شده برای ایران )به این دلیل که تهدیدات زیست محیطی، تهدیداتی مشترک 

برای دو کشور هستند و اختصاص به ایران ندارند.(

در مبحث امنیت، الزامات راهبردی جمهوری اسالمی ایران را می توان این گونه 
برشمرد:

همکاری با دولت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر؛  •

هماهنگی و همکاری دو کشور در تعریف و مبارزه با تروریسم، علی الخصوص   •
تهدید در حال شکل گیری داعش در این کشور؛

کمک به این کشور در راستای روند صلح داخلی و پیوستن طالبان روند صلح؛  •

ایفای نقش فعال تر در آموزش نیروهای امنیتی افغان و تالش جهت کاهش   •
وابستگی آن ها به نیروهای ناتو.

موانع:
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عمده ترین موانع تحقق الزامات راهبردی ایران در مسئله ی آب عبارت اند از:

عدم توجه کافی دولت افغانستان به محیط زیست در برنامه های توسعه ای   •
خود؛

نیازهای آبی افغانستان؛  •

فساد اقتصادی که دامن گیر دولت افغانستان شده است.  •

اصلی ترین موانع تحقق الزامات راهبردی ایران در بحث امنیت عبارت اند از:

حضور آمریکا به عنوان یک منبع بزرگ ناامنی در افغانستان؛  •

شکل گیری داعش؛  •

مواضع برخی گروه های افراطی مخالف با ایران مانند حکمتیار؛  •

کرات صلح با دولت مرکزی؛ عدم ورود طالبان به مذا  •

تالش برخی دولت های منطقه به منظور تقویت افراط گرایی و تخریب روابط   •
ایران و افغانستان.
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کستان و فرصت ها و مالحظات  4- تیره شدن روابط آمریکا و پا
جمهوری اسالمی ایران

»شاهد خاقان عباسی«، نخست وزیر پاکستان، تهدید و تحریم این کشور از سوی 
کید کرد هیچ  آمریکا را بی توجهی و سهل انگاری در مسیر مبارزه با تروریسم دانست و تأ

کشوری مانند پاکستان در زمینه ی مبارزه با تروریسم جدیت به خرج نداده است.

دونالد ترامپ در ماه اوت سال جاری میالدی، پس از چند ماه تأخیر، راهبرد آمریکا 
در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را اعالم کرد و در آن، پاکستان را به دلیل حمایت از 

تروریسم در افغانستان، مورد تهدید قرار داد. 

تحلیل و ارزیابی:

پاکستان از بدو تشکیل، روابطی نسبتًا پایدار –هرچند همراه با فرازونشیب- با آمریکا 
داشته است. حمایت این کشور از طالبان، آن را در مسیری متفاوت با آمریکا در یک دهه و 
نیم گذشته قرار داده، تا جایی که از دو ماه پیش روابط دو کشور رو به تیرگی نهاده است.

بلکه  نبوده،  آفرین در منطقه  امنیت  نه تنها هیچ گاه یک عامل  ایاالت متحده 
حضور آن مایه ی ایجاد مشکالت و ناامنی های بسیاری بوده است. بدون شک تیرگی 
روابط آمریکا و پاکستان، مالحظات و فرصت هایی را پیش روی جمهوری اسالمی ایران 
)به عنوان قدرت به چالش کشنده ی نقش تخریبی ایاالت متحده در منطقه( قرار می دهد:

فرصت ها:

تیرگی روابط امریکا با پاکستان، می تواند این کشور را متوجه نقش مخرب آمریکا   •
در افغانستان نماید و با دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی، پاکستان را در راستای خروج 

آمریکا از افغانستان، با ایران هم موضع نماید.



13/ شماره چهل و نهم- پانزده الی بیستم مهر ماه 1396| اندیشکده راهربدی تبیین 

کشور بر سر مسائل منطقه ای، می تواند روابط آن ها را در  نزدیکی مواضع دو   •
حوزه های اقتصادی نیز تقویت نماید. افزایش تبادالت اقتصادی و صادرات به پاکستان، 
ظرفیت های بزرگی را در اختیار ایران قرار می دهد. این موضوع همچنین -در صورت 
گاز  دیپلماسی فعاالنه و هوشمندانه ی جمهوری اسالمی- می تواند پروژه ی صادرات 

ایران به پاکستان را نیز احیا کند.

عالوه بر این، تیرگی روابط آمریکا و پاکستان می تواند ایران و پاکستان را در   •
مبارزه با تروریسم در منطقه هم موضع کند.

مالحظات:

که باید در این راستا مدنظر قرار داد، توجه به نقش  مهم ترین مالحظه ای   •
مخرب ایاالت متحده در روابط دوجانبه است؛ بی شک آمریکا در مقابل تالش ایران برای 

تقویت روابط، بی کار نخواهد نشست.

توجه به نقش دولت های منطقه ای نیز در این راستا ضروری است. ارتقای   •
روابط دو کشور، مطلوب برخی کشورهای عربی مانند عربستان نیست.

همچنین باید توجه داشت که این تیرگی روابط احتمااًل امری دائمی نخواهد   •
کشور مجددًا به آمریکا نزدیک  بود و درصورتی که منافع پاکستان ایجاب نماید، این 

خواهد شد.
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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.


