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خالصه مدیریتی

اندیشکده  شد  موجب  آسیا  غرب  منطقه  تحوالت  باالی  سرعت  و  اخبار  کثرت 

راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، 

اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر 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.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- آمریکا، کردها و نفت سوریه

کردهای سوریه تا کنون بر چندین میدان نفتی در سوریه مسلط شده اند؛ شهر دیرک 

)مالکیه( و منطقه رمیالن که به دلیل قرارداشتن در استان حسکه، از ابتدای بحران در اختیار 

کردها بود و میادین و چاه های نفتی العمر، الجفره، التنک، العصبه، طیبه و ... که در شرق 

استان دیرالزور واقع شده اند.

به  الحاق آن ها  برای  احتمال طمع ورزی کردها  مناطق،  این  بافت عربی عمد ه ی 

مناطق مورد ادعای شان را بسیار کم می سازد تا جایی که مزیت نفتی این مناطق هم زیر 

سایه بافت عربی آن ها قرار می گیرد. کردها برای حکم رانی بر این مناطق قطعا مشکالت 

بسیاری خواهند داشت.

آمریکا قطعا از این مساله مطلع است. اما چرا آمریکا کردها را ابزاری برای توسعه 

مناطق تحت اشغال غیرمستقیم خود در شرق فرات قرار داده است؟ به نظر می رسد مهم ترین 

ایفای نقشی فعال و  به عنوان اهرمی اساسی برای  امر  این  به  دلیل آن است که آمریکا 

تعیین کننده در مذاکرات سیاسی برای آینده حکومت در سوریه می نگرد. 

کردها هم اگرچه توان الحاق این مناطق به مناطق کردنشین را ندارند اما با این 

متصرفات ذی قیمت، قدرت چانه زنی خود برای تشکیل حکومتی فدرال در نوار شمالی 

سوریه را افزایش خواهند داد.
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2- گزینه های جنگ محور عربستان علیه ایران

عبدالرحمن الراشد در الشرق االوسط به بررسی سناریوهای جنگ محور عربستان 

علیه ایران پرداخته است. جدول زیر با برداشت از این مقاله الراشد و افزودن برخی موارد 

دیگر، ارائه می شود:
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3- حزب اهلل حامی عزت لبنان

سخنرانی سید حسن نصراهلل، به مناسبت روز اربعین و درباره استعفای حریری، حاوی 

نکات قابل تاملی برای تحلیل گران بود. سید حسن نصراهلل در این سخنرانی همه ی خطاها 

را متوجه عربستان سعودی کرد و به نوعی سعد حریری را از عملی که انجام داده است، 

تبرئه کرد. او گفت: »سعودی باید با نخست وزیر لبنان با احترام برخورد می کرد و اهانت 

به او اهانت به تمام ملت لبنان است.« سید حسن نصراهلل پیش تر نیز در سخنرانی خود به 

مناسبت پیروزی ها در جرود عرسال، وقتی ترامپ در دیدار با سعد الحریری، حزب اهلل را 

متهم به تروریسم کرده و حریری از حزب اهلل دفاع نکرده بود، گفت: »به اظهارات ترامپ 

به علت تسهیل ]فعالیت های[ هیئت نمایندگی لبنان و به سختی نیفتادن آن ها پاسخ نخواهم 

داد.« از سوی دیگر دبیرکل حزب اهلل، تحرکات خصومت آمیز عربستان را ضد کل مردم 

لبنان و نه صرفا حزب اهلل قلمداد کرد و گفت حتی اگر ما با المستقبل دشمن هم باشیم، این 

ارتباطی به عربستان ندارد.

 نکات پیش گفته نشان می دهد که سیدحسن نصراهلل با وجود اختالفات سیاسی با 

برخی از گروه ها و احزاب لبنانی، در مقابل دشمن از وحدت ملی لبنان دفاع می کند. نصراهلل 

بخشی از هویت حزب اهلل را ذیل هویت ملی تعریف کرده است و از این منظر، می کوشد 

عزت ملی لبنان را پیگیری کند. چنین امری، اهداف دیگر حزب اهلل را نیز محقق می سازد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــت  ــالش جه ــران؛ ت ــه ای ــتان ب ــش پاکس ــده ارت ــفر فرمان 4- س

ــط ــوازن در رواب ــاد ت ایج

ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان، هفته ی گذشته در صدر هیئتی 

نظامی، طی یک سفر سه روزه به ایران با مقامات نظامی و امنیتی کشور دیدار و گفتگو 

کرد.

ایران،  با تمجید از ساختار نظامی جمهوری اسالمی  این دیدارها  باجوا در  جاوید 

نیروی مقاومت بسیج را یکی از عوامل امنیت زا در ایران دانست و تمایل خود را جهت 

انتقال تجربه در این زمینه اعالم داشت.

تحلیل و ارزیابی:

پس از موضع گیری رئیس جمهوری آمریکا علیه پاکستان در راهبرد این کشور در 

قبال افغانستان و جنوب آسیا، برخی کشورها مانند ایران، روسیه و چین موضع آمریکا را 

محکوم کرده و به حمایت از پاکستان پرداختند. ازآن پس، مقامات پاکستانی با سفر به 

کشورهای قدرتمند منطقه، سعی بر تنوع بخشی به روابط خود نمودند.
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دو احتمال اصلی راجع به علت سفرهای منطقه ای مقامات پاکستانی وجود دارد:

1. پاکستان متوجه شده است همراهی با آمریکا در سیاست های منطقه ای سودی 

ندارد و اکنون در پی تغییر مواضع کلی خود و نزدیک شدن به دیگر قدرت های منطقه 

است؛

2. سفر مقامات پاکستانی، عکس العملی در برابر راهبرد آمریکاست تا به آن کشور 

رقبای  با  روابط  تقویت  به  تمایل  دادن  نشان  با  و  نمی شود  منزوی  پاکستان  دهد  نشان 

منطقه ای آمریکا، در پی امتیازگیری از آن کشور است.

به عنوان  می توان  را  زیر  موارد  ایران،  به  سفرکننده  مقامات  ترکیب  به  توجه  با 

مهم ترین مطلوبیت ها و انتظارات پاکستان از این سفر برشمرد:

انتقال تجربه ی ایجاد گروه های مردمی جهت مبارزه با ناامنی و تروریسم )با   .1

توجه به افزایش احتمال رشد گروه های تروریستی در پاکستان و تجربه ی موفق ایران در 

این حوزه(

با عربستان و  ایجاد نوعی توازن در روابط منطقه ای )با توجه به سطح روابط   .2

سفرهای مقامات دو کشور(

جهت  آمریکا  تالش  به  توجه  )با  افغانستان  عرصه ی  در  ایران  سازی  همراه   .3

منزوی سازی پاکستان در افغانستان(
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دیگر  با  پاکستان  روابط  با  رابطه  در  موجود  قرائن  و  شواهد  به  عمیق تر  نگاهی 

کشورها، نشان دهنده ی آن است که سفر مقامات پاکستانی به کشورهای منطقه را نباید 

به منزله ی عزم این کشور جهت دور شدن دائمی از آمریکا دانست، چراکه چنین موضوعی، 

نه خواسته و مطلوبیت پاکستان است و نه ایاالت متحده. پاکستان درواقع به دنبال افزایش 

هزینه های دوری ایاالت متحده از این کشور است.

تحلیل مرتبط:

 .https://t.me/Tabyincenter/12355
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ــا و  ــکا، اروپ ــث آمری ــالش آرام مثل ــکی؛ ت ــام موش 5- برج

داخلــی        غرب گرایــان 

ایران به برجام توسط رئیس جمهور آمریکا، بحث های  بعد از عدم تائید پایبندی 

متعددی در محافل داخل و خارج از کشور شکل گرفت و این سؤال مجدداً مطرح شد 

که »آمریکایی ها از برجام چه می خواهند؟« یا دقیق تر اینکه »آمریکایی ها از برجام چه 

انتظاری دارند؟« که باوجود اجرا موبه موی تعهدات برجامی از سوی تهران باز ساز مخالف 

می زنند.

1.اخباری که پیرامون این مسئله می رسید مؤید تحلیل هایی بود که پیش ازاین ها نیز 

وجود داشت؛ تحلیل هایی که برجام را نه پایان، بلکه نقطه ی آغازی می دانستند بر مطالبات 

بی حد و منطق غرب تا اینکه درنهایت ایران را کاماًل همسو با سیاست های خود کند.

2. هرچند آمریکایی ها کمی دست باال را گرفته و مذاکره مجدد و مکمل برجام 

را پیگیری می کنند، اما هدفی دیگر را در پس پرده دنبال می کنند، هدفی که اروپایی ها 

صریح تر در مورد آن صحبت می کنند؛ »آغاز مذاکرات موشکی!«

3. واقعیت این است که ازنظر غرب برجام هسته ای تمام شده و اکنون زمان برجام 

از  داخلی  غرب گرایان  و  ازیک طرف  آمریکایی ها  اروپایی ها،  است؛  فرارسیده  موشکی 

طرفی دیگر، به شکلی کاماًل نرم و آرام در حال فراهم ساختن مقدمات الزم برای عملی 

کردن این مذاکرات هستند.
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4.راهکنش ها نیز قابلیت تطبیق با راهکنش هایی که در زمان شروع مذاکرات برجام 

پیگیری شدند، دارند؛ اروپایی ها و آمریکایی ها با یک تقسیم نقش به عنوان پلیس خوب و 

پلیس بد عمل می کنند، درحالی که از کاخ سفید و کنگره پیام های خصمانه و تقابلی آلوده 

به تهدید و تحریم فرستاده می شود، اروپایی ها در نقش پلیس خوب ظاهرشده و راه حل 

»برجامموشکی« را به ایران نشان می دهند.

5. اما شاید مهم ترین، تأثیرگذارترین و البته خطرناک ترین نقش را غرب گرایان 

داخلی برعهده گرفته و در حال ایفای آن هستند؛ تزریق آرام این گزاره به جامعه هستند 

که »ایران درزمینه موشکی در موقعیت خوبی قرار دارد، به اهداف خودش رسیده و برد 

موشکی بیش از دو هزار کیلومتر در برنامه های ایران نیست، بهتر است با آغاز مذاکره خطر 

جنگ و تحریم را از سر بگذرانیم«

6. موقعیت بسیار شبیه به زمان آغاز مذاکرات برجام است؛ زمانی که غرب گرایان 

مدام این گزاره ها را تکرار می کردند؛ »ایران به ظرفیت خوبی درزمینٔه توانمندی هسته ای 

رسیده است، غنی سازی باالی 3.5 درصد نه به صرفه است و نه در دستور کار ایران قرار 

دارد، خطر جنگ و تحریم نزدیک و بهتر است با آغاز مذاکره آن را از خود دور کنیم«

فارغ از اینکه با امضای برجام، خطر جنگ و تحریم دور نشد و تقریبًا #هرهفته 

برجام  ایران هستیم،  از سوی آمریکایی ها علیه  بحران  یا  تهدید و  یا  شاهد یک تحریم 

موشکی به احتمال بسیار باال می تواند ایران را در معرض یک تهاجم و تجاوز گسترده نظامی 

قرار دهد.



اندیشکده راهبردی تبیینبررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 54

16

تحلیل های مرتبط:

1. ترامپ و بازیگران ترسو

 .https://t.me/Tabyincenter/12661

2. هزینه سازش

 .https://t.me/Tabyincenter/12549

3. آمریکا از برجام چه می خواهد؟

 .https://t.me/Tabyincenter/12153

4. ابزارهای مقابله در استراتژی آمریکا علیه ایران

 .https://t.me/Tabyincenter/12373
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6- ترامپ و بازیگران ترسو

حدود یک سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهور 

ایاالت متحده آمریکا سپری می شود. در این مدت تحلیل های متعددی در مورد راهبردهای 

او به ویژه در حوزه سیاست خارجی انجام شده است، اما اینکه رئیس جمهور آمریکا دیگر 

کشورها و بازیگران را چگونه می بیند، کمتر مورد پرداخت قرارگرفته است.

تحلیل و ارزیابی

بازی جوانک ترسو در تئوری بازی ها: در تئوری بازی ها یک بازی وجود دارد به 

نام جوانک ترسو که در این بازی  دو بازیگر، سوار بر اتومبیل های خود در یک جاده 

به سرعت به طرف  یکدیگر  می رانند؛ هنگامی که دو اتومبیل  با یکدیگر  روبرو  شوند،  

هریک  از آن ها که از  سرشاخ  شدن  با حریف اجتناب و اتومبیل را منحرف کند، بازنده 

و طرف مقابل برنده می شود.

1. ترامپ در موارد متعددی نشان داده است که می خواهد از راهبرد بازی جوانک 

ترسو استفاده کرده و دیگر رقبای آمریکا را از مسیر منحرف کند. برای این هدف او 

نیاز دارد تا تصویری »قاطع«، »غیرقابل پیش بینی« و تا حدودی »غیرعقالنی« از خود به 

نمایش گذارد.

2. حمله موشکی آمریکا به سوریه، خروج از پیمان های بین المللی مانند تی. پی. پی، 
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پاریس و اینکه به مشاورانش گفته است » برای امتیاز گرفتن از کره جنوبی در مذاکرات، 

بگویید ترامپ دیوانه است«، مؤید این نکته است که ترامپ در چارچوب راهبرد بازی 

جوانک ترسو، می خواهد ابتدا دیگران را از آمریکا بترساند و در مرحله بعدی آن ها را از 

مسیر خود منحرف کند.

3. در مورد برجام نیز این راهبرد قابلیت تطبیق دارد. ترامپ و کابینه او محاسبات 

خود را این گونه انجام داده اند که می توانند با ترساندن ایران نهایتًا این کشور را مجاب کنند 

تا از مسیر خود منحرف  شده و مطابق میل آمریکا رفتار کند.

ایاالت متحده آمریکا  از  ترامپ می خواهد  برخالف تصویری که  اینکه  نتیجه   .4

ترسیم کند تا دیگران را ترسانده و مجاب به پیروی از سیاست های آمریکا کند، سال ها 

است که دوران ابرقدرتی آمریکا به سر آمده است. نقطه ی پایان هژمونی آمریکا در غرب 

آسیا رقم خورده است. زمانی که این کشور اراده کرد تا حکومت سوریه را براندازد ولی 

اراده ای مقاوم در مقابل شکل گرفته و نتیجه ای دیگر رقم زد.

برابر  در  شدن  تسلیم  درواقع  آمریکا،  زورگویی های  مقابل  در  شدن  تسلیم 

ظاهرسازی هایی است که این کشور برای منحرف کردن بازیگران ترسو انجام داده است.






