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خالصه مدیریتی
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده
راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهمترین اخبار و تحوالت منطقه ،دالیل،
اهداف و پیامدهای تحوالت را بهصورت هفتگی بررسی نماید .مبنای کار گزارش بر ارائه
راهبردیترین و مهمترین 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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عناوین مورد بررسی در این شماره:
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه منطقه:

شبکه بازیگران در حادثه تروریستی اهواز؛ بازیگران عملیاتی
تنش بیسابقه نظامی در روابط روسیه و رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور جدید عراق و مساله جدایی اقلیم کردستان
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

افزایش نیروهای آمریکایی در اروپا؛ افزایش بازدارندگی در برابر روسیه
مخالفت اوپک و روسیه با افزایش تولید نفت؛ چالش برای آمریکا
نخستین دور گفتگوی امنیتی منطقهای؛ به حاشیه رفتن ایاالتمتحده
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مهمترین اخبار و تحلیلهای منطقه
 -1شــبکه بازیگــران در حادثــه تروریســتی اهــواز؛ بازیگــران
عملیاتــی
استان خوزستان از آنجا که کانونیترین منطقه نظامی در دوران جنگ تحمیلی بوده
و عالوه بر مجاورت جغرافیایی ،از اشتراکات قومیتی با عراق نیز برخوردار است ،از همان
ایام ،محل تالقی سه گروه علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده است؛
.1تجزیهطلبهای عرب؛ اگرچه تاسیس برخی از این گروهکها به پیش از انقالب
اسالمی باز میگردد اما با وقوع انقالب و آغاز برخی حرکتهای شورشی در استانهای
مرزی ،آنها نیز فعالتر شده و در پی همافزایی با برخی گروههای همسو برآمدند.
.2حزب بعث؛ با آغاز جنگ تحمیلی و حتی پیش از آن ،صدام حسین و یارانش در
پی یارگیری از داخل ایران بودند .عروبیت و مجاورت جغرافیایی بههمراه ضدیت با انقالب
اسالمی ،حزب بعث را به گروهکهای تجزیهطلب در استان خوزستان رساند .با سرنگونی
صدام ،اگرچه حزب بعث منحل شد اما همچنان شبکه آن فعال است .این شبکه در اشغال
موصل توسط داعش و قدرتگیری این گروه ،نقشی مهم ایفا کرد .برخی بر این باورند که
این شبکه در حمله به کنسولگری ایران در بصره دست داشته است.
.3منافقین؛ پس از ورود منافقین به فاز مسلحانه در سال  1360و عزل بنیصدر ،عراق
و مشخصا پادگان اشرف – مابین بغداد و ایران -اصلیترین پایگاه آنها شد و پیوندی
8
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مستحکم میان آنها و حزب بعث و استخبارات عراق شکل گرفت .شرایط جنگی در
خوزستان به همراه مجاورت جغرافیایی ،زمینه حضور خرابکارانه و جاسوسانهی آنها در
این استان را بیشتر از قبل فراهم ساخت.
پیوندهای اطالعاتی وقتی شکل گرفتند ،به سادگی از میان نمیروند به خصوص که
طرفین این پیوند نیز کوچکترین تغییری در گفتمان خود نداده باشند.
نگاهی به سایتهای برخی گروهکهای تجزیهطلب عرب و سایت منافقین،
همچنان بیانگر نگاه مثبت آنها به یکدیگر است .برخی سخنرانیهای مریم رجوی در
سایتهای این گروهکها قابل رویت است! البته منافقین اصرار دارد که بگوید بر سر
تمامیت ارضی ایران ،با تجزیهطلبان همراه نیست!
حزب بعث ،مهمترین حلقهی وصل گروهکهای تجزیهطلب عربی و منافقین بوده
است .با توجه به اینکه همچنان باقیماندههای این حزب فعا ل هستند ،تداوم روابط امنیتی
و اطالعاتی آنها با منافقین و تجزیهطلبان بسیار محتمل است.
شبکه بازیگران احتماال موثر در حادثه تروریستی اهواز ،بازیگران دیگری نیز دارد.
سه بازیگر مذکور بعالوه تکفیریها عمدتا نقش عملیاتی دارند در حالی که در این شبکه،
بازیگران سیاستگذار و پشتیبان هم وجود دارد .بازیگران عملیاتی عمدتا در پیوند با این
بازیگران معنا مییابند .برای شناخت بازیگران سیاستگذار و پشیتبان ،باید سطح تحلیل را
منطقهای و حتی فراتر از آن دید.
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 -2تنــش بیســابقه نظامــی در روابــط روســیه و رژیــم
صهیونیســتی
طی روزهای گذشته ،روابط نظامی و امنیتی روسیه و رژیم صهیونیستی ،تنش
بیسابقهای را تجربه کرد .یک فروند هواپیمای ایلوشین روسیه در نزدیکهای الذقیه ،از
سوی پدافند هوایی ارتش سوریه و با تشخیص غلط مورد هدف قرار گرفت .اما روسیه،
سوریه را مقصر این حمله میداند و انگشت اتهام خود را با ادبیاتی شدید ،به سوی رژیم
صهیونیستی گرفته است .مسکو معتقد است جاگیری جنگندههای رژیم صهیونیستی و عدم
اطالع عملیات به روسیه آنهم در محدودهای که بنا بر عملیات در آنجا نبوده ،عواملی
بودهاند که پدافند هوایی سوریه را ناچار به اشتباه در تشخیص هدف کردهاند .در این
خصوص ،چند نکته وجود دارد؛
تنش بهوجود آمده روسیه و رژیم صهیونیستی ،حداقل در پرونده بحران سوریه،
بیسابقه است و می تواند ابعاد جدیدی در برداشته باشد.
آنطور که از اظهارات مقامات روسی بر میآید ،مسکو درصدد واکنش به این
رژیم است.
روسیه گفته است که سوریه را به سامانه  300-Sتجهیز خواهد کرد .اگر این
وعده محقق شود ،تغییری در سطح راهبردی در توان پدافندی ارتش سوریه ایجاد خواهد
شد .سامانههای دفاعی سوریه اگرچه طی ماههای اخیر عملکرد موثری داشتهاند اما به
دلیل قدیمی بودن ،از ضریب موفقیت باال برخوردا نبوده اند 300-S .میتواند این نقص
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را تا حدی رفع کند .البته مسکو بهخوبی از ارزش راهبردی این سامانه در منازعات رژیم
صهیونیستی و محور مقاومت اطالع دارد .لذا یک فرضیه این است که اکنون صرفا در
حال تهدید این رژیم است و در نهایت یا  300-Sرا به سوریه نخواهد داد و یا اگر بدهد،
محدودیتهایی در استفاده از آن اعمال خواهد کرد تا توازن قوا به طور جدی دچار تغییر
نشود .روسیه درصدد مدیریت صحنه سوریه است و هرگونه تنش رو به افزایش میان محور
مقاومت و رژیم صهیونیستی ،می تواند این مدیریت را دچار خدشه سازد.

 -3رئیــس جمهــور جدیــد عــراق و مســاله جدایــی اقلیــم
کردســتان
سال گذشته ،در چنین روزهایی ،مسعود بارزانی که ریاست اقلیم را برعهده داشت،
با پافشاری بسیار توانست همهپرسی استقالل اقلیم کردستان از عراق را برگزار کند.
اگرچه این همهپرسی در نهایت موجب شد تا کردها خسارتهای بسیاری را متحمل شده
و موقعیتشان را به لحاظ حضور در مناطق مورد مناقشه با بغداد از دست دهند ،اما حاال
ن بار از بغداد عملی کند.
حزب دموکرات کردستان گویا در نظر دارد تا فرایند استقالل را ای 
فواد حسین ،کاندیدای حزب دموکرات کردستان برای پست ریاست جمهوری
عراق ،بهتازگی گفته است که همهپرسی برگزارشده در سال گذشته ،قانونی و مشروع
بوده است .این باور او باعث شده تا برخی جریانهای سیاسی عراق از جمله صدریها
خواستار اعالم موضع کاندیداهای ریاست جمهوری درخصوص جدایی اقلیم کردستان از
11
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عراق شوند.
تا کنون ،در تقسیم قدرت میان دو حزب مطرح حزب دموکرات و اتحادیه میهنی
کردستان ،قاعده بر این بوده که ریاست اقلیم از آ ِن دموکراتها و ریاست جمهوری
از آ ِن میهنیها باشد .مرحوم جالل طالبانی و فواد معصوم هر دو از اتحادیه میهنی بودند
و حاال این اتحادیه ،برهم صالح را برای ریاست جمهوری معرفی کرده است .به نظر
میرسد دموکراتها با معرفی کاندیدا برای ریاست جمهوری ،در پی امتیازگیری بیشتر در
پستهای داخلی اقلیم و کابینه دولت عراق هستند.
در صورتیکه فواد حسین به نمایندگی از حزب دموکرات به ریاست جمهوری
عراق برسد ،این امکان وجود دارد که با نفوذ بارزانی بر او ،بحث استقالل اقلیم دوباره
برجسته شده و فضای عراق به سوی بیثباتی میل کند.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
ـش بازدارندگی
ـا؛ افزایـ
ـی در اروپـ
ـای آمریکایـ
ـش نیروهـ
 -4افزایـ
در برابر روســیه
طی چند ماه گذشته ،تعداد نیروهای آمریکایی در کشورهای اروپایی ،افزایش یافته
است .افزایش نظامیان آمریکایی در نروژ و آلمان طی یک ماه گذشته ،سؤاالتی را پیرامون
هدف و پیامد این روند ،ایجاد نموده است.

تحلیل و ارزیابی
.1اصلیترین مأموریت و هدف حضور نیروهای آمریکایی در اروپا را میتوان ایجاد
بازدارندگی در برابر روسیه دانست .طبیعت ًا هرگونه افزایش نظامیان این کشور نیز همین
هدف را دنبال میکند.
.2عالوه بر این ،هنوز مشخص نیست که افزایش تعداد نظامیان ،در قالب برنامهی
چهار )30-30-30-30( 30آمریکا انجام گرفته یا خیر.
.3مطابق این برنامه –که حدود سه ما پیش از سوی جیمز متیس ،وزیر دفاع آمریکا
پیشنهاد شد -ناتو باید این توان را داشته باشد که ظرف مدت حداکثر  30روز 30 ،گردان
زرمی 30 ،اسکادران هوایی و  30خودروی زرهی را جهت مقابله با تهدیدات فراهم کند.
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از آنجایی که در توان کشورهای اروپایی جهت تحقق این امر تردید وجود دارد ،نیروهای
آمریکایی در اروپا افزایش مییابند.

.4همچنین ،فرمانده نظامیان آمریکایی در اروپا ،حدود  3ماه پیش ،خواستار
تغییر تمرکز بخشی از نیروهای آمریکایی از «مبارزه با تروریسم» به «ایجاد
بازدارندگی در برابر روسیه» شده بود .در اسناد راهبردی ایاالتمتحده طی سالهای
اخیر نیز ،روسیه تهدید بزرگتری نسبت به گذشته تلقی شده است.
.5نیروهای منتقلشده ،نهتنها جهت افزایش توان رزمی ،بلکه بهمنظور تقویت
فعالیتهای جاسوسی علیه روسیه به اروپا منتقل شدهاند.
.6افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در اروپا ،میتواند منجر به واکنش روسیه
شده و با تقویت توان نظامی در مرزهای شرقی اروپا ،امنیت آن قاره را به چالش
بکشد.
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ـش
ـت؛ چالـ
ـد نفـ
ـش تولیـ
ـا افزایـ
ـیه بـ
ـک و روسـ
ـت اوپـ
 -5مخالفـ
ـکا
ـرای آمریـ
بـ
در اجالس اخیر کشورهای تولیدکنندهی نفت که در روزهای اخیر برگزار
شد ،این کشورها با افزایش تولید نفت مخالفت کردند.
وزیر انرژی ایاالتمتحده ،طی هفتههای اخیر ،با سفر به روسیه و عربستان،
سعی نموده بود آنها را به افزایش تولید ترغیب نماید.
تحلیل و ارزیابی
.1با خروج آمریکا از برجام ،مرحلهی دوم تحریمهای یکجانبهی این کشور
علیه ایران ،به شمول تحریم فروش نفت ،از آبان ماه سال جاری اعمال خواهد شد.
بزرگترین نگرانی ایاالتمتحده در این رابطه ،افزایش قیمت نفت درنتیجهی خأل
ایجادشده ناشی از کاهش فروش نفت ایران است.
.2تالشهای اخیر آمریکا جهت ترغیب دیگر تولیدکنندگان به افزایش تولید،
در همین راستا بوده است .بااینحال ،به دلیل عدم توانمندی برخی بازیگران (نظیر
عربستان) و مشکالت داخلی برخی دیگر (نظیر ونزوئال) ،امکان افزایش تولید در
بلندمدت وجود ندارد
.3دستوپا زدنهای آمریکا برای افزایش تولید دیگر بازیگران و جلوگیری
15
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از افزایش قیمت نفت در حالی است که قیمت این محصول طی روزهای گذشته به
بیش از  80دالر رسیده که باالترین قیمت طی  4سال گذشته است .همچنین مطابق
برخی پیشبینیها ،قیمت نفت تا اوایل سال آیندهی میالدی میتواند به  100دالر
نیز برسد.
.4ایاالتمتحده تا امروز از حداکثر ظرفیت سیاسی خود جهت کاهش صادرات
نفت ایران استفاده کرده است و با توجه به آنچه پیش آمده ،بعید به نظر میرسد
توفیق چشمگیری در کاهش بیشتر فروش نفت ایران حاصل نماید.

ـن
ـیه رفتـ
ـه حاشـ
ـی منطق ـهای؛ بـ
ـوی امنیتـ
ـتین دور گفتگـ
 -6نخسـ
ایاالتمتحــده
نخستین دور گفتگوی امنیتی منطقهای ،روز چهارشنبه ،چهارم مهرماه سال
جاری در تهران با حضور مقامات ارشد امنیت ملی کشورهای ایران ،چین ،روسیه،
هند و افغانستان برگزار شد.
برگزاری این اجالس ،در نهمین کنفرانس امنیتی سوچی میان کشورهای
شرکتکننده مورد توافق قرار گرفته بود.
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تحلیل و ارزیابی
.1کنفرانسها و نشستهای منطقهای ،نقشی مهم در ایجاد ترتیبات امنیتی نوین
در مناطق گوناگون دارند.
.2مهمترین نکتهای که در گفتگوهای منطقهای اخیر به چشم میخورد ،عدم
حضور ایاالتمتحده در آنهاست .از اصلیترین هدف کنفرانسها و گفتگوهایی
ازایندست ،ایجاد ترتیباتی بدون حضور و نقش ایاالتمتحده است.
.3گرچه کنفرانس دیروز تهران با نام «گفتگوی امنیتی منطقهای» تشکیل
شده ،بااینحال تمرکز اصلی نشست عم ً
ال بر افغانستان قرار داشته است .نکتهی مهم،
حضور مهمترین مقام امنیتی این کشور در کنفرانس است.
.4به نظر میرسد حدود  17سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان ،مقامات
آن کشور را به این نتیجه رسانده که برقراری صلح و امنیت با تکیهبر ایاالتمتحده
در عمل به نتیجهای نمیرسد و الزم است دولت افغانستان با کشورهایی که از جدیت
کافی در مبارزه با تروریسم برخوردارند به همکاری در این حوزه بپردازد .به صورت
همزمان ،تالشهایی نیز در پارلمان افغانستان جهت اصالح یا لغو پیمان امنیتی با
آمریکا در جریان است.
.5بااینحال ،قضاوت دربارهی نتایج نشست مزبور ،نیازمند گذشت زمان است.
نباید فراموش کرد که برقراری ترتیبات امنیتی در شرق ایران ،نیازمند همکاری
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کشوری چون پاکستان است که از نفوذی قابلتوجه در افغانستان برخوردار است.
حضور هند در ایجاد چنین ترتیباتی ،میتواند چالشی برای نقشآفرینی فعال و مثبت
پاکستان باشد که باید مدیریت شود.
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