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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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عناوین مورد بررسی در این شماره:

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه منطقه:

 عروبیت ترکی!

آمریکا و ترکیه؛ تداوم تنش بر سر کردها 

تمجیدهای ظریف از حکیم؛ به جا یا نابه جا؟

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

 بیم و امیدهای آمریکا برای تحریم نفت ایران 

گفتگوی ایران و طالبان؛ دالیل و مالحظات
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- عروبیت ترکی!

شرق فرات و مساله ی کردها، هچنان مهم ترین دغدغه ی ترکیه در سوریه است. 

اردوغانی که روزی وعده ی نماز در مسجد اموی دمشق را داده بود، پس از مدتی به این 

جمع بندی رسید که صحنه ی سوریه که آن را فرصت می پنداشت، از ناحیه کردی، به 

تهدیدی برای امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی ترکیه تبدیل شده است. لذا چند سالی 

است که برای رفع این تهدید، به تکاپو افتاده است. ترکیه تا کنون، چند گام جدی در این 

خصوص برداشته است؛

ترکیه وقتی متوجه تهدید از ناحیه کردها شد، بر ضرورت ایجاد منطقه امن در 

بخشی از نوار شمالِی غرب فرات تاکید کرد و در نهایت موفق شد حدفاصل جرابلس 

تا اعزاز را با کمک گروه های تروریستی همسو با خود، اشغال کند تا مانع از پیوستگی 

کردهای شرق فرات با کانتون عفرین در شمال غربی سوریه شود. نام این عملیات، »سپر 

فرات« بود.

ترکیه در دومین گام، عملیاتی به نام »شاخه زیتون« را در منطقه عفرین انجام داد و 

موفق شد آن را به اشغال خود درآورد تا عمده ی نوار شمالِی غرب فرات را از کنترل کردها 

خارج کند. البته شهری چون منبج، اگرچه تحت نفوذ ترکیه است اما هم چنان کردها به 

همراه ارتش سوریه و نیروهای آمریکایی نیز در آن حضور دارند.
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سومین گام ترکیه برای مواجهه با کردهای سوریه، بناست در شرق فرات به عنوان 

اصلی ترین کانون تمرکز کردها رقم بخورد. طی هفته های اخیر، ارتش ترکیه هماهنگی های 

الزم را برای حمله تا حدی فراهم ساخت اما هنوز حمله ای صورت نگرفته است. به نظر 

می رسد با توجه به بافت متفاوت این منطقه و حساسیت های باالی آن از جمله حضور 

پایگاه های نظامی آمریکا در آن جا، ترکیه نیازمند حرکتی پیچیده تر و هوشمندانه تر است. 

تاکید ترکیه بر عرب نشین بودن نوار شمالِی شرق فرات در سوریه، احتماال از این باب 

است. ترکیه اصرار دارد بگوید که کردهای سوریه، مناطق عرب نشین در این ناحیه را 

اشغال کرده اند. این استدالل را ابومحمد الجوالنی سرکرده هیئه تحریر الشام نیز تکرار کرده 

است. بر همین اساس، به نظر می رسد تمرکز ترکیه بر عروبیت و ضرورت آزادسازی 

مناطق عرب نشین از کردها، طی روزهای آتی با جدیت بیشتری دنبال شود تا موانع حمله 

به شرق فرات یا ایجاد منطقه امن در آن جا، کاهش یابد.
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2- آمریکا و ترکیه؛ تداوم تنش بر سر کردها

تأکید »جان بولتون« مبنی بر ضرورت تعیین شروطی جهت محافظت از کردهای 

هم پیمان آمریکا قبل از هرگونه اقدام برای خروج از سوریه، با واکنش تند کالمی و 

رفتاری مقامات ترکیه ای و شخص اردوغان مواجه شد. این اتفاق در کنار پیام توئیتری 

سیاست های  تضاد  کالین«،  ابراهیم   « ترکیه  وزیرخارجه  متقابل  پاسخ  و  ترامپ  دونالد 

آنکارا – واشنگتن در قبال شرق فرات و نحوه تعامل با کردهای سوری را بیش از پیش 

عیان  ساخت. دونالد ترامپ در پیام خود، ترکیه را تهدید کرد که در صورت حمله به 

کردهای هم پیمان آمریکا، باید منتظر فاجعه ای اقتصادی باشد و بهتر است که ترکیه به نوار 

امنیتی  20 مایلی میان خود با کردهای سوریه اکتفا کند. وزیر خارجه ترکیه نیز در پاسخ 

به ترامپ اعالم کرده است که یکی دانستن کردهای سوریه با گروه تروریستی پ.ک.ک 

و دنباله های آن ها در سوریه خطایی مرگ بار است و بهتر است که واشنگتن به شراکت 

استراتژیک خود با آنکارا پایبند باشد. در این  باره ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

عزم آنکارا برای حمله به شرق فرات و عدم تعیین محدوده عملیات نشان می دهد که 

دغدغه ترک ها صرفا امنیتی نبوده و سران حزب عدالت و توسعه همچنان برنامه ها و افکار 

خاصی را در قبال همسایه جنوب شرقی خود در سر دارند، وگرنه نوار امنیتی 20 مایلی هم 

می تواند نگرانی های امنیتی آن ها را مرتفع سازد.

عقب نشینی و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، حتی در صورت تحقق، بازهم 

به معنای عقب نشینی سیاسی و پایان بازیگری واشنگتن در سوریه نخواهد بود. حتما ترکیه 

این را در مالحظات خود وارد کرده است.
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ترکیه بدون هماهنگی با آمریکا، به حمله نظامی مبادرت نخواهد کرد. لذا با وجود 

سخنرانی های پرطمطراق از سوی مقامات آنکارا، آن ها در پس  پرده به رایزنی های سیاسی 

خود ادامه می دهند تا موجب تسریع در عملی شدن تصمیم ترامپ شوند.

به نظر می رسد که سیاست خروج نیروهای آمریکایی از سوریه هم، بخشی از برنامه 

و تاکتیک این کشور در قبال سوریه و بازیگران منطقه ای و بین المللی حاضر در تحوالت 

سوریه است. آمریکا با این تصمیم اعالنی خود، حداقل توانست اقدام نظامی ترکیه را مهار 

کند.
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3- تمجیدهای ظریف از حکیم؛ به جا یا نابه جا؟

دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با عمار حکیم در عراق اظهار 

داشت: »شما از خاندانی هستید که از رحم ملت عراق زاییده شده و هر کس همانند شما 

مسئولیتی را مي پذیرد بي شک با تخریب و اهانت روبه رو مي شود. ما شما را کلمه عراق و 

عمق استراتژیک آن مي دانیم.«

این تعاریف و تعابیر در وصف حکیم، نسبت معنادار و حقیقی با عملکرد سیاسی 

او ندارد، اگرچه در عالم سیاست، رگه هایی از واقعیت را می توان در این تعابیر یافت. با 

این وجود، برای کسانی که مشی و عملکرد حکیم را به خصوص پس از جدایی از مجلس 

اعالی عراق زیر نظر دارند، این تعابیر محل تامل است. این تمجیدها را باید چگونه فهم 

کرد، به خصوص پس از درگیری لفظی جنبش حکمت به رهبری حکیم با گروه عصائب 

اهل الحق که یکی  از اصلی ترین گروه های حشد الشعبی است؟ چند نکته در این خصوص 

قابل ذکر است؛

در مثال مناقشه نیست؛ اگر نسبت حشد الشعبی عراق با ایران را مانند نسبت حزب اهلل 

با ایران بدانیم، احتماال باید نسبت حکیم با ایران را مشابه نسبت جنبش اَمل لبنان با آن 

فرض کنیم. تکلیف حشد الشعبی و عصائب اهل الحق و حزب اهلل با ایران مشخص است؛ 

توجیه، هوشمند، جهادی و جان فدا و »عمدتا« به دور از سیاست زدگی های یومیه. البته 

در عراق، حتی بازیگران جهادی هم اقتضائات و آسیب های خود را دارند. از سوی دیگر 

اگرچه جنبش اَمل تفاوت های معناداری با گذشته کرده است اما هم چنان در سیاست  ورزی 

و حتی سیاست گذاری، امکان لغزشش وجود دارد. 
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با این وجود، حزب اهلل به خوبی از َپس تنظیم روابط خود با اَمل برآمده و مشکل 

خاصی در روابط این دو نیست.

محل  می تواند  که  دارد  ویژگی هایی  هم  حکیم  عمار  رهبری  به  جنبش حکمت 

تمرکز رقبا و دشمنان ایران باشد؛ نخبه گرا، اهل بده وبستان، پیرو سیاست خارجی باز و 

اهل تعامل با همه به گونه ای که اگرچه با ایران روابط مستحکمی دارد اما اهل تعامل با 

عربستان و آمریکا نیز هست. این ویژگی ها وقتی در بستر زمان تحلیل می شوند، بیان گر 

قدرت طلبی حکیم خواهند بود. لذا مدبرانه است که در چنین شرایطی، باید بیشتر از قبل 

هوای او را داشت.

اما دو مالحظه در این هواداری از حکیم باید مدنظر باشد؛ نخست این که هواداری از 

او معنادار و برجسته باشد تا مانع از تضعیف پیوندهای او با ایران و تقویت پیوندهایش با 

رقبا و دشمنان ایران شود. و دوم این که این هواداری باید حکیمانه باشد و مانع از دل خوری 

متحدان جهادی و اعتقادی ایران هم چوم عصائب اهل الحق، النجباء و ... شود. 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- بیم و امیدهای آمریکا برای تحریم نفت ایران

در پی تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای خروج یک جانبه از توافق هسته ای و 

بازگرداندن تحریم های ضد ایرانی، تحریم نفتی و به »صفر« رساندن صادرات نفتی ایران 

از موعد  ماه  از دو  بیش  از گذشت  بعد  اما  قرار گرفت.  در دستور کار دولت آمریکا 

اجرای تحریم نفت ایران، آمریکا هنوز نتوانسته است به خواسته خود دست پیدا کند و بر 

خریداران نفت ایران جهت توقف واردات از این کشور فشار وارد کند. چرا؟

تحلیل و ارزیابی

دولت آمریکا در شرایط کنونی در یک نامعادله گرفتار شده است. از یک طرف 

نفت ایران و تحریم آن را ستون فقرات راهبرد تحریمی خود علیه ایران می بیند و از طرف 

دیگر افزایش قیمت جهانی نفت در اثر این تحریم را نمی پسندد.

این نامعادله باعث شد تا در مرحله اول، در مقطع زمانی 13 آبان ماه گذشته که 

موعد اجرای تحریم نفتی ایران اعالم شده بود، دولت آمریکا از ادعای »به صفر رساندن« 

صادرات نفت ایران عقب نشینی کرده و برای هشت دولت معافیت صادر کند.

اکنون نیز که مدت معافیت های صادر شده در حال انقضا است، نشانه هایی وجود 

دوباره  نفت«،  بهای جهانی  افزایش   – ایران  نفت  »تحریم  نامعادله  اینکه  بر  مبنی  دارد 

کرده  سردرگم  ایران  نفت  خرید  توقف  برای  اجبار کشورها  مورد  در  را  آمریکایی ها 
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است. به ویژه اینکه عربستان اخیراً اعالم کرده است تولید نفت خود را کاهش خواهد داد. 

»برایان هوک« اخیراً در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اینکه آیا دولت آمریکا 

معافیت های را تمدید خواهد کرد، پاسخ داد که فعاًل نمی تواند به این پرسش پاسخی دهد.

نتیجه اینکه انتظار می رود تحت تأثیر نامعادله ای که تشریح شد آمریکا هم چنان 

معافیت های صادر شده برای خرید نفت ایران را تمدید کند مگر اینکه از طریق افزایش 

تولید نفت خود یا کشورهایی مانند عربستان بتواند کمبود بازار جهانی نفت را جبران کند.



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 103

16

5- گفتگوی ایران و طالبان؛ دالیل و مالحظات

با تأیید گفتگوی ایران و هیئتی از طالبان از سوی وزارت امور خارجه، این موضوع 

در صدر بسیاری از اخبار و تحلیل های رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته است. 

سؤالی که مطرح می شود، این است که ایران چرا به گفتگو با طالبان نشسته و آن 

را علنی ساخته است؟

تحلیل و ارزیابی

پس از حمله ی آمریکا به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان، این گروه به تدریج 

خود را در چشم بخش قابل توجهی از مردم افغانستان به عنوان یک گروه مبارز با نیروهای 

این  تا حدی گویای  افغانستان،  از خاک  داده است. کنترل بخش زیادی  نشان  خارجی 

واقعیت است.

همچنین بدنه ی اصلی طالبان نسبت به سال های حکومت خود، با پذیرش واقعیت، در 

بسیاری از انگاره های خود تجدیدنظر کرده و تا حدی از افراط گرایی فاصله گرفته است.

عالوه بر این، برای تحلیل چرایی پذیرش هیئت طالبان از سوی ایران، باید به آنچه 

که در افغانستان می گذرد و مطلوبیت های ایران در قبال افغانستان، نظر داشت:

بزرگ ترین مطلوبیت ایران در قبال افغانستان، ایجاد نظم و ثبات در آن کشور است. 

جنگ و خونریزی سال های گذشته، نشان دهنده ی آن است که راه حل برخورد با طالبان، نه 

نیروی نظامی و جنگ، که وارد ساختن آن به یک روند سیاسی است.
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از آن کشور  نیروهای خارجی  افغانستان، خروج  قبال  ایران در  دومین مطلوبیت 

است. حضور 17 ساله ی ایاالت متحده در افغانستان، تاکنون هیچ نتیجه و فایده ای برای مردم 

افغانستان به دنبال نداشته است. 

و  اهداف  چارچوب  در  باید  را  طالبان  نمایندگان  با  ایرانی  هیئت  اخیر  دیدار 

مطلوبیت های فوق و واقعیت هایی که در کشور افغانستان وجود دارد، ارزیابی کرد. بدون 

به صورت  نمی تواند  و  روبروست  نبایدهایی  و  بایدها  با  نیز  طالبان  راستا،  این  در  شک 

بی قیدوشرط خواستار حضور در آینده ی سیاسی افغانستان باشد.
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