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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- کردها و ارتش سوریه؛ از سپر فرات تا شاخه  زیتون

در تجاوز پیشین ترکیه به خاک سوریه که با نام »سپر فرات« صورت گرفت و 

مناطق اعزاز تا جرابلس اشغال شد، اردوغان پس از شکست داعش در الباب و اشغال این 

شهر، به صراحت گفت که قصد دارد به منبج حمله کند. منبج آن زمان در اختیار کردها 

بود و هم چنان نیز هست. در صورت تحقق این وعده، برای نخستین بار بود که ترکیه و 

نیروهای متحدش با کردها به صورت جدی روبرو می شدند. البته پیش از این، در سواحل 

غربی فرات در جرابلس درگیر ی هایی میان این دو رخ داده بود اما چندان جدی نبود. ارتش 

سوریه برای سد کردن راه ترکیه به سرعت اقدام کرد و در جنوب منبج، چند روستا را از 

اشغال داعش در آورده و خود را به مرز منبج رساند تا هم مانع از پیش روی عمیق تر ترکیه 

در خاک سوریه شود و هم مانع از حمله ی ترکیه به کردها. کردها در آن روزها، عمال 

تحت حمایت ارتش سوریه قرار گرفتند.

اکنون اما در عفرین، کردها می توانستند در همان ابتدای کار، پذیرای ارتش سوریه 

باشند. حضور ارتش سوریه در عفرین قطعا مانع از حمله ترکیه به آن می شد. سخنانی طرح 

شد اما جمع بندی کردها این نشد و ترکیه این بار با عملیات »شاخه زیتون« به عفرین حمله 

کرد. تا اینجای کار هم به نقل از رویترز و به گفته ی خود کردها، این ارتش سوریه است 

که با حمایت های لجستیکی و بشردوستانه، زمینه ی مقاومت آن ها در مقابل ترکیه را فراهم 

ساخته است. اخیرا هیثم مناع یکی از معارضینی که هرگونه عملیات مسلحانه علیه دولت 
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را رد می کند، از کردها خواسته تا امنیت عفرین را به ارتش سوریه بسپارند تا آرامش در 

آن حکم فرما شود.

کردهای سوریه در مسیر باطلی که قرار گرفته اند، سیاست ورزی هوشمندانه تری از 

کردهای عراق دارند اما با این وجود، آزمون  و خطاهای آن ها می تواند هزینه های سنگینی 

برای شان ایجاد کند. عفرین بخشی از خاک سوریه است. کردها باید این را بپذیرند.
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2- پیامدهای اسقاط جنگنده رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی صبح امروز مناطقی از سوریه را بمباران کرد که با پاسخ سخت 

موضوع  این  شد.  ساقط  سوریه  ارتش  توسط   F16 جنگنده و  شد  مواجه  مقاومت  محور 

پیامدهایی برای مقامات رژیم صهیونیستی در پی خواهد داشت:

رژیم صهیونیستی دریافته است که معادله ای جدید در منطقه به وجود آمده است و 

در سوریه اراده  و توان مواجهه با اشغالگری ایجاد شده و هر حرکت متجاوزانه ای پاسخی 

درخور را در پی خواهد داشت.

سقوط جنگنده صهیونیستی در بلندی های جوالن، حاوی پیامی مبتنی بر عزم محور 

مقاومت برای فعال کردن جبهه ی جوالن و نیز گشوده شدن راهی برای مبارزه با رژیم 

صهیونیستی در این منطقه است.

رژیم صهیونیستی دریافت که سامانه های بازدارنده اش تا حدی قدرت بازدارندگی 

 F16 را از دست داده اند و باید تجدید نظر اساسی در روند استفاده از جنگنده هایی در سطح

داشته باشد.

رژیم صهیونیستی حتما برای جبران آبروی بر باد رفته ی خود حمالتی را علیه سوریه 

در مناطق مختلف این کشور انجام خواهد داد اما آنچه اهمیت دارد این است که شکست 

بزرگی را متحمل شده است، و باید در محاسبات خود بازنگری جدی کند همچنان که 

ارتش سوریه نیز اعالم کرده است که هیچ تجاوزی بی پاسخ نخواهد ماند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- تمایــل اتحادیــه ی اروپــا بــرای گســترش بــه شــرق و مقابلــه 

بــا نفــوذ فزاینــده ی روســیه و چیــن

فدریکا موگرینی )مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا( اخیراً اعالم کرده راه برای 

عضویت کشورهای غرب بالکان جهت پیوستن به اتحادیه ی اروپا باز است.

در این چارچوب، قرار است کشورهای آلبانی، بوسنی، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو 

و صربستان طی یک دوره ی زمانی مشخص، تا سال 2025 به عضویت این اتحادیه درآیند.

تحلیل و ارزیابی:

یکی از اصلی ترین دالیل تمایل اتحادیه ی اروپا جهت عضویت این کشورها را باید 

نگرانی از نفوذ فزاینده ی چین و روسیه در میان کشورهای این منطقه دانست.

در  چین  دارد؛  ژئواکونومیک  ماهیتی  بالکان،  منطقه ی  کشورهای  در  چین  نفوذ 

این  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  حال  در  خود،  کمربند-جاده ی  طرح  چارچوب 

کشورهاست و نوع قراردادهای دولتی منعقدشده، برای اروپا مایه ی نگرانی است.

بااین حال، نفوذ روسیه در این منطقه بیشتر از جنس سیاسی و امنیتی است. عمده ترین 

اتهاماتی که از سوی کشورهای اروپایی و ایاالت متحده متوجه روسیه است نیز، در همین 

زمینه است. )مواردی نظیر کودتا و اعمال نفوذ بر دولتمردان و...(
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اتحادیه  این  نیز می تواند یکی از دالیل تمایل  اتحادیه ی اروپا  از  انگلیس  خروج 

برای پیوستن کشورهای مذکور به آن باشد، گرچه خروج انگلیس، تاحدی از جذابیت و 

مطلوبیت اتحادیه ی اروپا کاسته است.

عضویت این کشورها در اتحادیه ی اروپا درصورتی که منجر به افزایش مهاجرت 

نیروی کار کشورهای بالکان به دیگر کشورهای عضو شود، می تواند نارضایتی ها را درقبال 

سیاست های مهاجرتی دامن بزند؛ چنانکه پیش ازاین نیز در انگلیس منجر به این موضوع شد.
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4- آمریکا و جنگ تجاری با جهان

رئیس جمهور ایاالت متحده در کنفرانس داووس اعالم کرد آمریکا بیش از این، از 

اقدامات اقتصادی ناعادالنه ی دیگر کشورها چشم پوشی نخواهد کرد. 

تصمیم این کشور جهت افزایش تعرفه های وارداتی برخی کاالها از چین، اروپا، 

کره ی جنوبی، مکزیک و دیگر کشورها، باعث شده برخی تحلیلگران اقدامات و سیاست های 

ترامپ را سرآغاز جنگی جهانی در حوزه ی تجارت بین الملل تلقی کنند.

تحلیل و ارزیابی:

به  آزاد  تجارت  از  ایاالت متحده  رویکرد  تغییر  نوعی  می توان  را  ترامپ  مواضع 

حمایت گرایی تفسیر کرد که در حوزه های بسیاری، مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی 

)بندهای 1، 2، 10، 11،13 و 19 توافقنامه ی عمومی تعرفه و تجارت( است.

اقدامات ایاالت متحده در افزایش تعرفه بر برخی کاالهای چینی و اعالم تصمیم مبنی 

بر اعمال تعرفه ی بیشتر بر برخی کاالهای وارداتی از اروپا، واکنش های مقامات آن کشور 

و این اتحادیه را در پی داشته است. )باید در نظر داشت که اتحادیه ی اروپا، در حوزه های 

تجاری و اقتصادی، همگرایی مشابه حوزه های امنیتی و نظامی را با ایاالت متحده ندارد.(

در صورت واکنش کشورهایی نظیر چین و همچنین اتحادیه ی اروپا و عدم کنترل 

این واکنش های زنجیره ای، ممکن است بحران هایی جدی در سازمان تجارت جهانی و 

تجارت آزاد بین المللی شکل گیرد.

درواقع ایاالت متحده در حال تیشه زدن به ریشه ی نظام اقتصادی و تجاری ای است 

که چند دهه، خود را رهبر و حامی آن  دانسته است.
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