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در حال حاضر همه چیز در دســت مقامات ترکیه اســت؛ آنها به هر 
طرف اقبال نشــان دهند، این اقبال روی تحوالت جاری عراق و سوریه و 

کل منطقه غرب آسیا تاثیرات خودش را خواهد گذاشت.
به همین خاطر اســت که اکنون گرایش آنکارا به هر ســمتی توجه 
ناظران و کارشناسان را به خود جلب می کند و آنها حرکات سران ترکیه 
را تحت نظر دارند و می خواهند بدانند که آیا مذاکرات آنکارا با مســکو و 
تهران در قبال بحران سوریه جدی است یا نه؟  آیا »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه، با اعزام »بینالی ایلدریم« نخست وزیر دولت خود به 

عراق، واقعا می خواهد دست دوستی به سوی بغداد دراز کند؟
توافقنامه مهم

در سفر ایلدریم و هیئت همراهش به بغداد، توافقنامه 9بندی مهمی 
میان وی و مقامات عراق امضا شده است.

این توافقنامه به مقامات عراقی هیچ الزامی را تحمیل نمی کند، ولی 
در مقابل، برای آنکارا مشابه یک بیانیه در تغییر سیاست خارجی این کشور 
است. طبق این بیانیه، ترکیه ملزم شده است که تمامیت ارضی عراق را 
به رســمیت بشناسد، به مداخالت خود در این کشور پایان دهد و حامی 

صلح و امنیت در منطقه باشد.
در بیانیــه 9 بندی به عنوان مثــال، اگر طرفین ملزم به رعایت عدم 
مداخله در امور یکدیگر شده اند، این بند صرفا متوجه ترکیه است و به عراق 
ربطــی پیدا نمی کند. چون دولت بغداد نه در امور داخلی ترکیه دخالتی 
کرده و نه از اســاس، امکان این کار را دارد. اگر عناصر »حزب کارگران 
کرد ترکیه« )پ .ک.ک( احتماال در بخش هایی از مناطق شمال عراق مثل 
»سنجار« و کوه های قندیل حضور داشته و دارند، به خاطر این است که 
دولت عراق نتوانسته است بر مناطق فوق مسلط شود و در صورت تسلط، 

فورا به حضور این تروریست ها پایان خواهد داد.
ولی برای ترکیه اوضاع فرق می کند؛ سیاست خارجی این کشور در 
سال های اخیر که با سیاست های آمریکا و عربستان گره خورده بود، دولت 
و ملت عراق را خیلی آزار داده اســت و وقتی آنکارا پس از ســال ها، پای 
چنین توافقنامــه ای را امضا می کند، این امضا یک انقطاع و نقطه عطف 

است و فصل جدیدی از مناسبات را نوید می دهد.
شاید این تحول و تغییر جهت حزب حاکم ترکیه علت های مختلفی 
داشته باشد، مثال گفته شود این حزب به خاطر شرایط موجود داخلی و 
خارجی، احســاس ضعف و نگرانی می کند و به همین خاطر، در سیاست 
خارجی خانه تکانی کرده اســت. اما در هر حال، علت هرچه باشــد، به 
نظر می رســد که آنکارا  راه را کج کرده و نمی خواهد مثل گذشته، نقش 
ژاندارم را بازی کند و از جاه طلبی های منطقه ای )الاقل در مقطع حاضر( 

دست کشیده است.
اما، در ارتباط با این تحول، دو نکته ظریف وجود دارد که باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ اول اینکه تغییر مسیر ترکیه، حاصل یک اجماع داخلی 
اســت و اردوغان و تیمش به این نتیجه رســیده اند که باید تغییر جهت 
بدهند و قرائن و شواهد حاکی است که بند و بستی میان ترکیه و متحدان 
منطقه ای این کشور در پشت ماجرا وجود ندارد و حتی برخی از کشورهای 

دوست ترکیه، تحول فوق را با نگرانی دنبال می کنند.
دوم؛ آنکارا در چرخش به شرق، مناسبات دیرینه خود با آمریکا، ناتو 
و اتحادیه اروپا را تا حدودی نادیده گرفته اســت. میان ترکیه و اتحادیه 
اروپا همیشــه فراز و نشیب هایی وجود داشته و دارد و طرفین نمی توانند 
تاثیــری قاطع بر همدیگر بگذارند. امــا، موضوع آمریکا فرق دارد؛  اینکه 
رئیس جمهور ترکیه تصمیم گرفته باشد که دیگر یک مهره برای واشنگتن 
در صفحه شطرنج غرب آسیا نباشد، امر خیلی حساسی است و در آینده 
ممکن است پیامدهایی داشته باشد. به همین خاطر، رویکردهای دولت 

جدید آمریکا برای ترکیه، تعیین کننده خواهد بود.
دونالد ترامپ

چیزی بیش از یک هفته تا ورود »دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید 
آمریکا به کاخ  سفید و آغاز به کار دولت وی باقی مانده است.

پادشاهی عمان در چند هفته  اخیر مواضعی اتخاذ کرده و کنشگری 
خاصی از خود به نمایش گذاشته که با رویکرد و رویه  پیشین این دولت 
کمی متفاوت و متعارض است. دولت عمان همواره تالش می کرده با ایفای 
نقشی غیرهمسو با آل سعود، خود را دولتی مستقل، بی طرف و میانجی در 
منازعات و مناقشات منطقه ای و فرامنطقه ای معرفی کند. به واسطه  همین 
منش و کنش مستقل، عمان در برخی از تحوالت و پرونده های منطقه ای و 
بین المللی به ایفای نقشی میانجیگرانه پرداخته است. کمک به گفتگوهای 
بین ایران و آمریکا؛ ازجمله در مواردی چون آزادی زندانیان محبوس در دو 
کشور، مذاکراتی که درنهایت منجر به معاهده هسته ای بین ایران و آمریکا 
شد و کمک به پایان یافتن بحران یمن، مصادیق عینی و مشهود رویکرد 
میانجیگرانه و مستقل پادشاهی عمان هستند که به تعبیری، مقام معظم 
رهبری در فرمایشات خود به واسطه  همین نگرش میانجیگرانه از پادشاه 
عمان به عنوان»محترم منطقه« یاد کرده اند. رویه  مذکورِ عمان باعث شده 
بود این کشور در تنازعات و تنش های منطقه ای به جانب داری از کشورها 

نپرداخته و خود را درون قطب ها و درگیری های منطقه تعریف نکند.
با این وجود در چند هفته  اخیر عمان به گونه ای رفتار کرده که گویی 
قصد دارد رویه  پیشین خود را کنار گذاشته و به تنش های موجود در منطقه 
ورود کرده و از قضا جانب محور ارتجاع را بگیرد. اثبات این ادعا مصادیق 
فراوانی دارد که آخرین نمونه آن در پیوستن عمان به ائتالف ضدتروریسم 
سعودی ها، خود را به نمایش گذاشته است. این الحاق در شرایطی صورت 
پذیرفت که مسقط در چارچوب رفتار مستقل، پیشتر و در هنگام تشکیل 
ائتالف مذکور از پیوستن به آن امتناع کرده بود. با این مقدمه، یادداشت 
پیش رو در نظر دارد ضمن اشاره مختصر به نمونه های گرایش های اخیر 

عمان به محور ارتجاع، دالیل احتمالی این گرایش ها را بررسی کند.
مصادیق تغییر رویکرد 

به نظر می رســد تغییر نگرش عمان و حرکت در مسیری همسو با 
محــور ارتجاع به مذاکرات طرف های درگیــر برای پایان دادن به بحران 
یمن بازمی گردد. در طرح مسقط که ۶ ماه پس از صدور قطعنامه ۲۲۱۶ 
مطرح شــد، عمان میزبانی گفتگوها را بر عهده گرفت. این طرح نتیجه  
مذاکره  دو نوبته  »اسماعیل ولد شیخ« فرستاده سازمان ملل در امور یمن 
با انصاراهلل و »علی عبداهلل صالح« بود که با مخالفت و مشارکت مقامات 
ســطح چندم عربستان و کارشکنی این مقامات به نتیجه نرسید. پس از 
ایــن ماجرا عمان دیگر میزبانی مذاکرات را نپذیرفته و میزبانی مذاکرات 

در سه نوبت به کویت منتقل شد.
با این وجود رویه  عمان در چند هفته  اخیر بیشــترین زاویه و فاصله 
را با محور مقاومت داشته و به همان نسبت به محور ارتجاع نزدیک شده 
اســت. مسقط در این راستا نامه امارات به همراه 9 کشور دیگر عربی به 
ســازمان ملل را تأیید و امضا کرده اســت. این نامه از آنچه سیاست های 
توســعه طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز نگرانی کرده 
اســت. در این نامه آمده: »از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به 
صادر کردن انقالب ایران به کشورهای دیگر فرامی خواند، نگرانیم؛ ایران 
کشوری حامی تروریسم در منطقه است که از حزب اهلل در سوریه و لبنان 
گرفته تا حوثی ها در یمن و گروه های تروریستی در بحرین، عراق، عربستان 
و کویت حمایت می کند« در نامه  یادشــده، آنچه مداخله  ایران در جنگ 
یمن، ارائه کمک های مالی، نظامی و راهبردی به انصاراهلل و نیز ارســال 

کشتی های حامل اسلحه نامیده شده، محکوم شده است. 
بازی کردن عمان در این چارچوب و پازل طراحی شده و »تروریسم 
نامیدن« آشکار ایران، موضوعی است که به هیچ وجه در سیاست خارجی 
متوازن و متعادل عمان نسبت به ایران و تحوالت منطقه جایگاه و سابقه ای 

از هم اکنون می توان برحســب اظهارات ترامــپ و اطرافیانش، یک 
جمع بنــدی نیم بند از راهبردهای کالن دولــت وی در قبال بحران ها و 
تحوالت جهانی ارائه کرد؛ مناســبات دولت جدیــد آمریکا با دولت های 
اروپایی، احتمــاال مثل دوران »باراک اوباما« گــرم نخواهد بود و روابط 

فی مابین بیشتر حالت دستوری به خود خواهد گرفت.
در ارتباط با روســیه ترامپ نشان داده در سال های نخست دولتش 
تالش می کند به کرملین نزدیک شود و از طریق این نزدیکی، با چالش هایی 

مثل اوکراین، غرب آسیا، ایران و چین دست و پنجه نرم کند.
به عبارت دیگر، ترامپ می خواهد از روسیه علیه ایران و چین استفاده 
ابزاری بکند. اما همان طور که اشاره شد، این سیاست  رئیس جمهور جدید 
آمریکا زیاد دوام نخواهد آورد؛  در داخل آمریکا ترامپ مقهور شــرایط و 
نهادها خواهد شد و در ارتباط با روسیه نیز او به زودی پی خواهد برد که 

می توانند روی ترکیه از این پس حساب باز کنند؟
آیا باور کنیم؟

ترکیه به شرق متمایل شده است و مصادیق این چرخش هم روز به 
روز بیشتر می شود؛ مذاکرات سه جانبه )با مشارکت نمایندگان روسیه، ایران 
و ترکیه( در مسکو با هدف برقراری آتش بس در سوریه، اجرای آتش بس 
در سوریه، تالش برای برگزاری نشست آستانه )پایتخت قزاقستان( جهت 
مذاکرات ســوری- سوری و اعزام نخســت وزیر ترکیه به عراق و امضای 
توافقنامه 9 بندی سیاســی، امنیتی و اقتصادی با ســران بغداد، از جمله 
موارد مهم این مصادیق و چرخش است. یکی از مفاد مهم توافقنامه فوق، 
عقب نشــینی بی چون و چرا و بدون دردسر نظامیان ترکیه از خاک عراق 
)استان نینوا( است. حرف های سران آنکارا هم فرق کرده و به عنوان مثال، 
آنها نه تنها در مورد کناره گیری »بشــار اسد« از قدرت در سوریه حرف 

راهبردی ترکیه به شــرق، پیامدهای سیاسی، امنیتی و به ویژه اقتصادی 
زیادی خواهد داشت و هزینه های این چرخش، مقامات آنکارا را تا حدود 
زیادی به دردسر خواهد انداخت. به عبارت دیگر، در ترکیه تغییر راهبرد 
از عهده یک دولت در شرایط صلح برنمی آید و پیش نیاز این جابجایی در 

سیاست خارجی، شاید انقالب داخلی باشد!
اما، قرار نیست ترکیه دچار چرخش رادیکالی شود تا نیاز به انقالب 
داخلی پیدا کند. این درســت اســت که اگر این چرخش یک چرخش 
رادیکال باشــد، همه معادالت منطقــه ای به هم می ریزد و ترک ها هرگز 

این را نمی خواهند.
لذا، ما باید باور کنیم که ترکیه در سیاســت خارجی، متحول شده 
اســت. اما این تحول، رادیکال و انقالبی نیست؛ بلکه »مصلحت محور« و 

»منفعت محور« است.
ترکیــه از این پس به دنبــال دو کاالی »امنیتی« و »اقتصادی« در 
منطقه است، ولی به محاجه با ایران و حزب اهلل لبنان ادامه خواهد داد و 
از هر گونه هژمونی و نظم اعمالی از جانب محور مقاومت سرباز خواهد زد.
به عبارت دیگر، اگر شــرایطی فراهم شود که شکاف کرد و ترک در 
ترکیه التیام یابد، حمالت تروریســتی در شهرهای بزرگ و کوچک این 
کشــور پایان یابد و اقتصاد نیز به رونق سال های قبل از ۲0۱۱ بازگردد، 
ترکیه دیگر هیچ آرزویی نخواهد داشت و به نظم موجود و مستقر در منطقه 

غرب آسیا که رژیم اسرائیل هم بخشی از آن است، رضایت خواهد داد.
جمع بندی

اردوغــان احتماالً می خواهد از این پس کســی را نیازارد؛ از یک 
طــرف، او می خواهد با همه کشــورها مناســبات و روابط دولتش را 
تقویت کند و از طرف دیگر، از بحران های جاری در سوریه و عراق به 
سالمت عبور نماید و به اصطالح، همه چیز را به حالت اول و قبل از 

سال ۲0۱۱ برگرداند.
حزب حاکم ترکیه همچنین نشان داده )الاقل در ظاهر( می خواهد 
از طمــع به خــاک همســایگان )خصوصاً عــراق( در قالب سیاســت 
»نوعثمانی گری« دســت بکشد. هر چند سیاستش در قبال سوریه هنوز 
مبهم است؛ آنکارا اما آن عطش مداخله گری سابق را در این کشور ندارد، 
ولی حمایتش از جریان های تروریستی در سوریه کم و بیش ادامه دارد و 
در قبال کردهای شمال سوریه نیز آنکارا خود را مختار می داند و حمالت 
هوایی جنگنده های ارتش ترکیه به مناطق و شــهرهایی چون »الباب« 

سوریه ادامه دارد.
به هر حال، واقعیت این است که دولت ترکیه از حمالت تروریست ها 
در خاک خود وحشت دارد و هیچ کنترلی هم بر آنها ندارد. این وضع اگر 
ادامه یابد و مزمن شــود، برای جامعه ترکیه قابل تحمل نیست. اردوغان 
به همراه همه دســتیارانش به صرافت دریافته اند که اگر افزایش حمالت 
تروریســتی با افزایش شکاف میان ترک و کرد همراه شود و تحریم های 
تجاری و اقتصادی روسیه یکبار دیگر علیه ترکیه تکرار شود، ممکن است 
که آنها کنترل شــرایط را از دست بدهند و این خطر بزرگی برای دولت 

و جامعه ترکیه است.
بنابراین، »با همه بودن و دل همه را به دســت آوردن« برای دولت 
ترکیه، یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است و اینکه آیا چنین سیاستی 
در دراز مدت جواب خواهد داد یا نه، تحوالت آتی مشخص خواهد کرد.

چرخش ترکیه
 به شرق

تاکتیک یا واقعیت؟
  سبحان محقق

به عنوان رئیس جمهور، نمی تواند »والدیمیر پوتین«  همتای روســش را 
»رفیق گرمابه و گلستان« خود بداند و در واقع، منافع و زیاده طلبی نظام 
آمریکایی بر خلقیات و احساسات شخصی و لوتی مآبانه ترامپ غلبه خواهد 
کرد. اما رئیس جمهور جدید آمریکا با ترکیه چه خواهد کرد؟ در عالم واقع 
تاکنون نه ترامپ به طور ویژه و درست و حسابی درباره ترکیه حرف زده و 
نه مقامات آنکارا و به ویژه شخص اردوغان حال و حوصله دلبری با ساکنان 
جدید کاخ  ســفید را دارند. اردوغان االن نسبت به آمریکا و اتحادیه اروپا 
عصبانی اســت؛ علت عصبانیت هم یکی دو تا نیست؛ ماجرای بگو مگو بر 

به همین خاطر، برخورد آنکارا با ســران جدید کاخ  سفید، صریح و 
شــفاف خواهد بود؛ اردوغان احتماال با ترامپ چانه زنی نخواهد کرد و به 
امتیازات کوچک هم راضی نخواهد شــد؛  البته این در صورتی است که 
رئیس جمهور جدید آمریکا اهل امتیاز دادن باشد. به هر حال، مقامات آنکارا  
در حال حاضر نشــان داده اند اهمیتی نمی دهند که در آمریکا چه کسی 
می آید و چه کسی کی  می رود؛  الاقل االن وضع در ترکیه این طور است. 
همین شنبه گذشته بود که »ایشیک« وزیر دفاع ترکیه آشکارا گفته این 
کشور ممکن است به حضور جنگنده های ائتالف ضدداعش تحت رهبری 

نمی زنند، بلکه جسته و گریخته می گویند که در قبال بحران این کشور 
اشتباه کرده اند، مثل »کورتولموش« معاون نخست وزیر ترکیه که همین 

کلمات را اوایل هفته جاری بر زبان آورده است.
امــا آیا این گرایش جدید مقامات ترکیه پایــدار می ماند و نهادینه 
می شود؟ برخی می گویند که مناسبات نزدیک ترکیه با غرب و آمریکا، هم 
دیرینه است و هم ساختاری؛ به همین خاطر، آنها وجه غالب سیاست های 
منطقه ای اردوغان را »فرصت طلبانه« می دانند و می گویند، به آنکارا نباید 
دل بست، چون سیاستش حالت شناور دارد و هر آن ممکن است که به 
ســویی بچرخد. این دسته از تحلیلگران همچنین، به پیامدهای حقوقی 
مداخالت شش ســاله ترکیه در سوریه اشاره می کنند و می گویند عقل 
حکم می کند که اردوغان و دســتیارانش جانب جبهه ضدتروریســم در 
سوریه را نگیرند و با دستان خود، زمینه رابرای محاکمه شدن خودشان 

در آینده فراهم نکنند.
اما، کسانی که چرخش فعلی آنکارا به سمت شرق را جدی می گیرند 
هم دالیل خودشــانرا دارند؛ آنها می گویند ســران آنکارا به این حقیقت 
رسیده اند که اگر به سیاست های قبلی خود در قبال سوریه ادامه دهند، 
به طور حتم در باتالق بحران این کشور غرق خواهند شد و در این میان، 
آمریکا نه یک متحد قابل اعتماد اســت و نه توان کافی برای حمایت از 

متحدان منطقه ای خود را دارد.
عالوه بر آن، ترکیه با کشوری مثل عربستان، خیلی فرق دارد؛ شاید 
ناف آل ســعود به واشنگتن و لندن بسته شده باشد و سران ریاض حیات 
و ممات خود را در همین پیوند با آمریکا و غرب ببینند، ولی برای ترکیه 
اصاًل این طور نیست و حزب حاکم »عدالت و توسعه« اگر از آمریکا ببرد 
و حتی به ارزش های »آتاتورکیســم« و غربگرایانه پشت کند، با استقبال 

مردم ترکیه هم روبرو می شود.
البته،  واقعیت به این سادگی هم که فرض می شود، نیست؛ چرخش 

* واقعیت این است که دولت ترکیه از حمالت 
تروریست ها در خاک خود وحشت دارد و هیچ 
کنترلی هم بر آنها ندارد. این وضع اگر ادامه 

یابد و مزمن شود، برای جامعه ترکیه 
قابل تحمل نیست.

* در ترکیه تغییر راهبرد از عهده یک دولت 
در شرایط صلح برنمی آید و پیش نیاز این 

جابه جایی در سیاست خارجی، شاید وقوع یک 
انقالب داخلی باشد!

* باید باور کنیم که ترکیه در سیاست خارجی، 
متحول شده است. اما این تحول، رادیکال 
و انقالبی نیست؛ بلکه »مصلحت محور« و 

»منفعت محور« است.

* ترکیه از این پس به دنبال دو کاالی »امنیتی« و »اقتصادی« در منطقه است، ولی به محاجه  
با ایران و حزب اهلل لبنان ادامه خواهد داد و از هر گونه هژمونی

 و نظم اعمالی از جانب محور مقاومت سرباز خواهد زد.
***

* »با همه بودن و دل همه را به دست آوردن« برای دولت ترکیه، یک انتخاب نیست، بلکه 
یک الزام است و اینکه آیا چنین سیاستی در دراز مدت جواب خواهد

 داد یا نه، تحوالت آتی مشخص خواهد کرد.

* فشارها و تهدیدهای رژیم آل سعود علیه مقامات و نظام سلطنتی عمان و همچنین، ضعف 

دیپلماسی دولت یازدهم ایران در مسائل منطقه، از جمله عوامل مهم چرخش

 عمان به سمت ائتالف سعودی است.

تأملی بر تغییر رفتارهای اخیر عمان در منطقه اشاره :
در چند هفته  اخیر عمان به گونه ای رفتار کرده که گویی 
قصد دارد رویه  بی طرفانه خود را کنار گذاشته و به تنش های 
موجود در منطقــه ورود کرده و ازقضا جانب محور ارتجاع را 
بگیرد. اثبات این ادعا مصادیق فراوانی دارد که آخرین نمونه 
آن در پیوستن عمان به ائتالف ضد تروریسم سعودی ها، خود 
را به نمایش گذاشته است. اندیشکده تبیین در همین رابطه 

یادداشتی  را منتشر کرده که در ادامه می آید.
نداشته است.

مصداق دیگر، شــرکت و حضور عمان در ائتالف چهارگانه ضدیمن 
اســت که از دولت های آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات تشکیل شده 
است. این ائتالف پس از ناتوانی ائتالف استیجاری برای غلبه بر انصاراهلل 
و انقالب یمن اعالم موجودیت کرده و جلسات متعددی در سطح وزرای 
خارجه برای نجات آل سعود از بحران یمن تشکیل داده و می دهد. عمان 
در آخرین جلسه  ائتالف مذکور به عنوان عضو پنجم شرکت کرده است.

این امر در شرایطی تحقق پذیرفته که نقش و جایگاه اعضای ائتالف 
چهارگانه، هر کدام به تناسب در جنایت علیه مردم مظلوم یمن مشخص 
و مبرهن اســت. مشــارکت در ائتالفی که نقش جنایت آمیز مستقیم و 
غیرمســتقیم آن در بحران یمن ثابت شــده، با سیاســت های اعتدالی و 

بی طرفانه عمان مغایرت و مخالفت دارد.
اقدام آخر مســقط در این چارچوب، به عضویت درآمدن در ائتالف 
ضد تروریسم به رهبری عربســتان است. عمان چهل و سومین کشوری 

است که به این ائتالف پیوسته است. ائتالف ضد تروریسم در دی ماه 9۴ 
بر اساس آنچه رهبران امر اعالم کرده اند به منظور مبارزه با تروریسم اعالم 
موجودیت کرد. عربستان در مسیر شکل دادن به ائتالف مزبور، بسیاری 
از دولت ها را بدون کسب اجازه و موافقت وارد ائتالف کرد. به گونه ای که 
پــس از اعالم موجودیت، تعدادی از دولت ها عضویت خود در این ائتالف 
را تکذیب کردند. مضاف بر این ماجرا، ائتالف مبارزه با تروریسم تاکنون 
هیچ چشم انداز و دستاوردی از فعالیت های ضد تروریستی خود ارائه نداده 
اســت. حتی برخی از دولت های عضو ازجمله خود عربســتان از حامیان 

فکری، عملیاتی و میدانی تروریسم در منطقه هستند.
 دالیل تغییر رویکرد عمان 

کارشناسان در مورد چرخش عمان به سمت عربستان و خارج شدن 
نسبی این کشــور از مدار تعادل و توازن، دالیل مختلفی مطرح کرده اند 
که با نگاه منطقی و عاقالنه جنبه رســانه ای و سیاســی بودن این دالیل 
مشخص می شود. به طور مثال خبرگزاری رویترز درک عمان مبنی بر اینکه 
»همکاری با ایران بی فایده است« را دلیل اصلی چرخش مسقط به سمت 

عربستان و شورای همکاری خلیج فارس دانسته است.
یا روزنامه الکترونیکی»سبق« وابسته به عربستان عنوان داشته عمان 
با دولت های شــورای همکاری خلیج فارس همکاری و همراهی می کرده 
و مانورهای فراوانی با این دولت ها به ویژه عربســتان برگزار کرده است و 

این عضویت در ائتالف نیز اقدامی »عجیب و غیرقابل درک نیســت«، با 
همــه  این اوصاف در مورد تغییر رویکرد عمان و نزدیکی این کشــور به 
محور ارتجاع فارغ از مســائل سیاسی و رسانه ای، دالیل احتمالی ذیل را 

می توان مطرح کرد:
 ۱-بیماری سلطان قابوس 

سلطان قابوس پادشاه عمان در دهه  هشتم عمر خود به سر می برد. 
او متولد ۱9۴0 میالدی است که حکومت را از خاندان »بوسعید« به ارث 
برده اســت. خاندان بوســعید بیش از ۳00 سال در عمان حکومت داری 
سنتی و مدرن کرده است. شخص سلطان قابوس در چهل و پنجمین سال 
حکومت خود به سر می برد. ساختار حکومت در عمان به گونه ای است که 
»والیت عهدی« در قانون اساســی مشخص نشده و انتخاب جانشین یا از 
طریق معرفی سلطان، قبل از مرگ صورت می پذیرد یا خانداِن پادشاهی 
ســه روز پس از مرگ پادشــاه، شــخصی که از هر نظر ممتاز باشد را به 

پادشاهی برمی گزیند.

با این حال افراد متنفذی هستند که مترصدند قدرت خود را تثبیت 
کرده و خود را به عنوان جانشــین ســلطان قابوس معرفی کنند. پادشاه 
کنونی عمان از بیماری)سرطان( رنج می برد. به طوری که بارها برای این 
بیماری به خارج از کشور سفر کرده و در بیمارستان های کشورهای غربی 
بستری شده است. آخرین نمونه آن چند ماه قبل بود که سلطان قابوس 
با ســفر به آلمان ۸ ماه در یک بیمارستان اختصاصی، مورد مراقبت های 

ویژه قرار گرفت.
ضعف و بیماری پادشــاه عمان امکان دارد عرصه را برای تندروهای 
نزدیک به عربستان باز کرده باشد. در این میان »فهد بن محمود آل سعید« 
معاون نخســت وزیر که بنا به گفته رســانه ها محتمل ترین گزینه برای 
جانشینی است، روابط نســبتاً نزدیکی با دولت های حاشیه  خلیج فارس 
دارد. وی بارها به کشورهای شورای خلیج فارس و آمریکا مسافرت کرده 
اســت. بنابراین با توجه به بیماری سلطان قابوس احتمال دارد عربستان 
از طریــق نیروهای تندرو نزدیک به خود، سیاســت خارجی عمان را از 
میانه روی و بی طرفی خارج کرده و به ســمت موضع گیری علیه ایران و 

محور مقاومت هدایت نماید.
 ۲-فشارها و تهدیدهای عربستان 

آل ســعود تالش می کند در چارچوب نبــرد دیپلماتیک منطقه را 
دوقطبی کرده و کشــورهای حاضر در منطقه را میان انتخاب بین تهران 

و ریاض مخیر کند. از نگاه عربســتان، بازیگران منطقه  اعم از دولت ها و 
گروه های فرو و فراملی، دو گونه اند: همسو با ایران، همسو با عربستان، در 
این میان اگر بازیگران میانه ای هم وجود داشته باشند، باید در مرحله اول 
به سمت عربستان گرایش پیدا کرده و در مرحله دوم از متمایل شدن به 

سوی ایران منصرف شوند.
عربستان با اتکا به چنین نگاهی سعی دارد تا بر یاران خود در رقابت 
و خصومت با ایران بیفزاید و از طریق فشار و تهدید کشورها را به سمت 
و جانب خود هدایت کند. راهبرد فشار و تهدید در مصداق یمن به وضوح 

مشهود است.
آل سعود بارها عمان را متهم کرده که این کشور از طریق گذرگاه های 
مرزی خود امکان ارسال سالح به انصاراهلل یمن از سوی ایران را تسهیل 
کرده است. به ادعای عربستان تدابیر امنیتی ضعیف و بعضاً تعمدی عمان 
در مرزهای خود با یمن، این امکان را در اختیار ایران قرار داده تا با استفاده 
از این فضا به انصاراهلل یمن سالح ارسال نماید. وزیر خارجه عمان ضمن 
رد این اتهام، کشورهای عربی را بر آن داشته تا از قاچاق سالح در »وادی 

عبیده« استاِن »مأرب« یمن جلوگیری کنند.
مصداق دیگر فشــار و تهدید در »اتحادیــه خلیج فارس« خود را به 
نمایش گذاشت. شورای همکاری خلیج فارس درصدد است برای تقویت، 
تحکیم و گسترده کردن همکاری ها »شورا« را به »اتحادیه« تبدیل کند. 

در این میان مســئول بحرینی که پیگیر تشــکیل هر چه ســریع تر این 
اتحادیه اســت اعالم کرده کشورهای حاشیه خلیج فارس به حضور عمان 
در اتحادیه  مذکور نیازی نداشته و اتحادیه بدون عمان نیز شکل می گیرد. 
اگرچه عمان تلویحاً مخالف ارتقای شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه 
خلیج فارس است اما با این وجود نمی تواند از منافع احتمالی عضویت در 

این اتحادیه نیز غافل شود.
فشار دیگر در ســفر »ملک سلمان« پادشاه عربستان به کشورهای 
حاشیه  خلیج فارس جنبه عملیاتی به خود گرفت. در سفر مذکور که چند 
هفته پیش صورت پذیرفت ملک سلمان از همه کشورهای اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس دیدار کرده و عمان را از این دیدار مستثنا کرد. همین 
موضوع در چارچوب راهبرد تهدید و فشار برای انتخاب دوقطبی موجود 

در منطقه قابل تحلیل است.
 ۳-ضعف دولت یازدهم در دیپلماسی منطقه ای

رویکرد تعامل گرا و مذاکره محور، اســاس سیاســت خارجی دولت 
روحانی را تشــکیل می دهد. روحانی در انتخابات 9۲ توانست با ا نتقاد از 
سیاست خارجی دولت قبل و پیوند زدن معیشت به پرونده  هسته ای، آرای 

مردم را به سوی خود جلب کند. 
در این میان، برجام تنها دســتاورد دولت یازدهم در صحنه سیاست 
داخلــی و خارجی بود که از رهگذر مذاکره با ۱+۵ حاصل شــده و دارای 
»نقاط ابهام و ضعف های ساختاری« بود. روحانی با اتکا به تنها دستاورد 
خود در سیاست خارجی به دنبال بهره برداری در موضوعات داخلی است 
لذا تمام تالش دولت حفظ برجام و جلوگیری از نقض آن از سوی دولت 
آمریکا اســت. برای تحقق این امر بخش عمده  دیپلماسی دولت معطوف 
به غرب و اتحادیه اروپا است. دولت در این مسیر از طریق ارتباط گیری با 
اتحادیه اروپا و تقویت روابط خود با این اتحادیه، درصدد فشار به آمریکا 

است تا این دولت تعهدات خود در برجام را اجرایی کند.

این مسئله موجب شده توجه دولت یازدهم به تحوالت منطقه کمتر 
شده و منطقه از اولویت نخست دولت خارج شود. این در حالی است که 
امنیت ملی، اقتدار، عمق راهبردی و جایگاه ایران در آینده  جهان به تحوالت 
منطقه بســتگی دارد که غفلت از این موضوع می تواند تمام راهبردهای 
ایران در سیاســت خارجی را با مشکل مواجه ساخته و امنیت ملی ایران 

را تحت الشعاع قرار دهد.
غفلت دولت یازدهم از تحوالت منطقه زمین بازتری را برای کنشگری 
طرف مقابل مهیا کرده اســت. به طوری که عربستان و دولت های تابع با 
اتخاذ دیپلماســی فعال، سناریوها و هجمه های متعددی را علیه ایران و 
محور مقاومت تدارک می بینند، اما در این میان، آنچه طرح ها و سناریوهای 
طرف مقابل را به نتیجه رسانده و دولت های مختلف را گرد او جمع کرده؛ 

انفعال و بی برنامگی دولت برای پرداختن به مسائل منطقه است.
به طــور مثال عمان بــه عنوان یکی از دولت های مــورد اعتماد و 
میانه رو منطقه که در منازعات و مناقشــات جهانی و منطقه ای، نقش 
میانجی را ایفا می کرد اکنون به جنگ دیپلماتیک عربستان علیه ایران 
پیوسته است. یا کویت و قطر به دلیل ضعف دیپلماسی دولت یازدهم و 
مسئوالن سیاست خارجی در زمین طراحی شده  عربستانی ها به ایفای 
نقش می پردازند. درحالی که به اعتراف خود مقامات آل ســعود کویت و 
عمان به نسبت های مختلف، سیاست های متفاوتی از عربستان در قبال 
ایران اتخاذ کرده بودند؛ اما اکنون نعل به نعل عربســتان نقش ایران در 

منطقه را زیر سؤال می برند.
دیپلماسی فعال منطقه ای وزارت خارجه می توانست از طریق تعامل 
با دولت های نســبتاً میانه رو، جنگ دیپلماتیک آل سعود علیه ایران را به 
شکست کشانده یا مقداری از فشار آن را تعدیل کند. عدم اهتمام به منطقه 
و متقاباًل تمرکز آل سعود بر منطقه، روز به روز دولت های منطقه را از ایران 

دورتر می کند. در صورتی که بسیاری از این دولت ها اگرچه دوست ایران 
نبوده اند اما روابط خصمانه ای نیز با این کشــور نداشته  یا حداقل حاضر 
به ایفای یک جانبه  نقش در زمین طراحی شده  سعودی ها نبوده اند)۷( لذا 
نگاه به غرب دولت یازدهم، عمان را نیز از ایران دور و به عربستان نزدیک 
کرده اســت. عمانی که پادشاه کشورش اولین دولت از شورای همکاری 
خلیج فارس بود که با انتخاب روحانی به ریاســت جمهوری به ایران سفر 

کرده و این انتخاب را به وی تبریک گفت.
 جمع بندی

پادشاهی عمان در چند هفته  اخیر مواضعی اتخاذ کرده و کنشگری 
خاصی از خود به نمایش گذاشته که با رویکرد و رویه  پیشین این دولت 
کمی متفاوت و متعارض است. دولت عمان همواره تالش می کرده با ایفای 
نقشی غیرهمسو با آل سعود، خود را دولتی مستقل، بی طرف و میانجی در 
منازعات و مناقشات منطقه ای و فرامنطقه ای معرفی کند. به واسطه  همین 
منش و کنش مستقل، عمان در برخی از تحوالت و پرونده های منطقه ای 
و بین المللی به ایفای نقشی میانجیگرانه پرداخته است.با این وجود عمان 
به گونــه ای رفتار کرده که گویی قصــد دارد رویه  بی طرفانه خود را کنار 
گذاشته و به تنش های موجود در منطقه ورود کرده و ازقضا جانب محور 
ارتجاع را بگیرد. اثبات این ادعا مصادیق فراوانی دارد که آخرین نمونه آن 
در پیوســتن عمان به ائتالف ضد تروریسم سعودی ها، خود را به نمایش 
گذاشته است. امضای نامه یازده کشور عربی و شکایت این کشورها از ایران 
به سازمان ملل و حضور در نشست چهارگانه کشورهای ضد یمن مصادیق 
پیشین این رویکرد جدید عمان هستند. در اتخاذ چنین رویکردی دالیل 

احتمالی ذیل را می توان برشمرد:
 ۱- بیماری سلطان قابوس و خودسری نیروهای تندرو

۲- فشارها و تهدیدهای عربستان و ناگزیر شدن عمان از موضع گیری
۳- ضعف دولت یازدهم در دیپلماسی منطقه ای

* کارشناسان در مورد 
چرخش عمان به سمت 

عربستان و خروج نسبی 
مسقط از مدار توازن و 
تعادل، مواردی را ذکر 

می کنند که خودسری و 
نفوذ برخی از جریان های 
تندرو به مراکز حساس 

تصمیم گیری دولت عمان، 
از مهم ترین آنهاست.

ســر آوارگان با اروپایی ها، پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا، تنها ماندن در 
ماجرای ســقوط جنگنده روسی »سوخو-۲۴«، کودتای نافرجام ۲۵ تیر، 
قضیه اتحاد آمریکا با کردهای شمال سوریه، شکست پروژه براندازی »بشار 
اسد« رئیس جمهور قانونی سوریه و بازخورد بحران سوریه در داخل جامعه 
ترکیه در شکل حمالت تروریستی، همه اینها باعث شده اند که ترکیه به 
اصطالح دل و دماغ سابق را در همراهی با غرب نداشته باشد و حتی به 
خاطر این همراهی شش  ساله، در خود احساس رنجش و خسارت هم بکند.

آمریــکا در پایگاه هوایی »اینجرلیک« ترکیه پایان دهد. وی تصریح کرد 
که اینجرلیک به ناتو تعلق ندارد و اگر منافع ترکیه تأمین نشود، آنکارا نیز 

پایگاه را به روی جنگنده های آمریکایی و ائتالف خواهد بست.
در هر صورت، وقتی این عصبانیت ســران ترکیه نسبت به آمریکا و 
غرب را در کنار لبخندی که آنها این روزها به روسیه، ایران، عراق و سوریه 
می زنند قرار می دهیم، آن وقت اســت که متوجه چرخش آنکارا از غرب 
به شرق می شویم. اما، آیا این چرخش واقعی است؟ و کشورهای منطقه 


