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پیشگفتار
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده 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 
گزارش هفتگی اندیشکده  بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و تحوالت، مقصود دیگر 

راهبردی تبیین است.

عناوین:

استقرار نیروهای یونیفل در نوار غزه

تداوم عملیات مسلحانه در بحرین 

لیبی، در صدر تحوالت شمال آفریقا

صهیونیست ها و فضای ضد ایرانی پسا برجام

پیش بینی صندوق بین المللی پول: افت شدید اقتصادی ایران در سال 96

»باسل3« یا FATF جدید

کرات صلح افغانستان سفر هیئتی از طالبان به چین برای گفتگو درباره ی مذا
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- استقرار نیروهای یونیفل در نوار غزه

ابتدا در رسانه ها مطرح شد که نتانیاهو خواستار حضور نیروهای بین المللی در مرز نوار غزه 
شده است؛ اما یک روز پس ازاین سخنان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اظهارات خود در 
دیدار با وزیر امور خارجه ی استرالیا مبنی بر استقرار نیروهای بین المللی در مناطق تحت سیطره ی 
تشکیالت خودگردان فلسطین عقب نشینی کرد. این در حالی است که جنبش حماس در واکنش 
کرد که قاطعانه در مقابل ایده ی استقرار نیروهای بین المللی در  به این اظهارات نتانیاهو اعالم 
نوار غزه خواهد ایستاد؛ اما در مقابل، تشکیالت خودگردان فلسطین خواهان استقرار نیروهای 
بین المللی در کرانه باختری است تا جلوی اقدامات تروریستی روزانه علیه فلسطینیان گرفته شود.

کارکرد نیروهای یونیفل ایجاد حائل میان طرفین درگیری، ضمانت و  با توجه به این که 
مراقبت از آتش بس و گاهی حمله علیِه بر هم زننده ی صلح و آتش بس است، سخنان نتانیاهو 

بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل و ارزیابی:

1. یکی از سناریوهای احتمالی می تواند تالش رژیم برای استقرار این نیروها در مرز و ایجاد 
حائل میان مقاومت غزه و نیروهای مرزی اش باشد.

2. ضمن آنکه با توجه به آتش بس میان غزه و رژیم، نیروهای یونیفل می توانند با جنجال 
تل آویو، حماس را در خصوص تونل ها تحت فشار قرار دهند.

کنترل مرز غزه و تخریب تونل ها از  3. لذا به نظر می رسد نتانیاهو در ذهن خود به دنبال 
طریق یک نیروی ثالث و موجه بین المللی است.

4. در صورت استقرار نیروهای یونیفل، کار حماس در مرزها و حفظ تونل ها به عنوان یک 
اهرم راهبردی، بسیار مشکل خواهد شد.
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2- تداوم عملیات مسلحانه در بحرین

پس ازاینکه رژیم آل خلیفه سه تن از جوانان شیعه ی بحرینی را در دی ماه 95 به اتهام 
کشور به نام جریان الوفاء  گروه های مبارز در این  عملیات تروریستی به شهادت رساند، یکی از 
به صورت رسمی از آغاز عملیات مسلحانه علیه این رژیم خبر داد. جریان گروه موسوم به »سرایا 
األشتر« در بیانیه ای ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت حمله به گشتی پلیس در منطقه بنی جمره 
بحرین چند روز پس از اعدام، فاز نظامی و مسلحانه انقالب را آغاز نمود. اکنون پس از گذشت 
حدود 2 ماه از عملیات »سرایا األشتر«، گروه »سرایا المختار« هدف قرار دادن یک مینی بوس حامل 

نیروهای امنیتی در مقابل زندان »جو« را بر عهده گرفت.

تحلیل و ارزیابی:

گروه از انقالبیون یمن  1. جریان الوفا، جریان سرایا االشتر و سرایا االمختار را می توان سه 
دانست که خواستار اسقاط رژیم بحرین و انقالب مسلحانه اند.

2. عملیات سرایا االمختار دومین عملیات مسلحانه طی ماه های اخیر است. این عملیات 
زنگ هشدار نظامی شدن انقالب را برای رژیم آل خلیفه به صدا درآورد.

3. فرار چند زندانی از زندان جو در مرکز بحرین و دو عملیات نظامی علیه نیروهای نظامی 
بحرین در سه ماه اخیر تحلیل بسیاری از تحلیل گران را که رویکرد نظامی را در بحرین غیرممکن 

می دانستند باطل نمود. 

4. اما این رویکرد ازآنجایی که حمایت دو جریان دیگر انقالب یعنی جوانان 14 فوریه و ائتالف 
شش گانه به رهبری جریان الوفاق را با خود تاکنون به همراه نداشته است، می تواند به اختالف در 

میان انقالبیون منجر شود.

5. انفجار دوم در روز اعالمی برگزار دادگاه شیخ عیسی و انفجار نخست پس از اعدام سه 
جوان انقالبی رخ داد. اعدام ها تاکنون دیگر ادامه نیافته و دادگاه شیخ عیسی هم باری دیگر به 
تعویق افتاد. لذا برخی تحلیل گران معتقدند اقدامات اخیر مسلحانه در بحرین، یک روند جدید 
نخواهد بود بلکه تنها یک اقدام به منظور کنترل رفتار آل خلیفه پس از اعدام سه جوان و تالش 

رژیم برای دستگیری شیخ عیسی قاسم بوده است.
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3- لیبی، در صدر تحوالت شمال آفریقا

لیبی پس از گذر شش سال از سقوط قذافی هنوز به ثبات سیاسی دست نیافته است. امری 
که برای کشورهای همسایه ی این کشور و اروپاییان آن سوی آب های لیبی بسیار حائز اهمیت 

است. طی یک ماه اخیر لیبی بار دیگر در صدر تحوالت و اخبار منطقه ی آفریقا قرار گرفت.

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی سفارت ایتالیا در طرابلس، رد پیشنهاد دبیر 
کل سازمان ملل مبنی بر انتصاب نخست وزیر سابق تشکیالت خودگردان به ِسمت نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور لیبی از سوی آمریکا،  نشست سه وزیر خارجه ی همسایه ی لیبی یعنی تونس، 
کید بر تحقق آشتی جامع در لیبی با کمک سه کشور مذکور و تحت نظارت سازمان  الجزایر و مصر و تأ

ملل متحد و... برخی از خبرهای مهم لیبی در ماه اخیر است.

تحلیل و ارزیابی:

1. ورود مهاجرین کشورهای شمال آفریقا باألخص لیبی از طریق دریای مدیترانه به اروپا به 
یک چالش اساسی برای کشورهایی اروپایی تبدیل شده است. اتریش برای حل بحران پناه جویانی 
که در جستجوی زندگی بهتر راهی اروپا می شوند، انتقال آن ها به کمپ هایی در شمال آفریقا را 

عنوان کرد.

رئیس پارلمان اروپا هم درباره ی بحران پناه جویان اظهار داشت: انتظار می رود با توجه به 
وخامت اوضاع پناه جویان شاهد تحقق دوباره ی »طرح مارشال« که دولت آلمان برای آفریقا در 
گر دست به چنین کاری نزنیم تا 2۰ سال آینده اروپا مملو از آفریقایی هایی  نظر گرفته بود، باشیم. ا

خواهد شد که به کشورهای اروپایی پناه می برند.

2. ضمن آنکه با ادامه دار شدن ناامنی در لیبی سه همسایه ی این کشور یعنی تونس، الجزایر 
و مصر به دنبال یافتن راه حلی برای حل بحران این کشور هستند. پایگاه سعودی الشرق االوسط 
درباره طرح سه جانبه ای که به تازگی الجزایر، مصر و تونس برای پایان دادن به بحران در لیبی 
پیشنهاد کرده اند، نوشت که طبق این طرح دولتی تشکیل خواهد شد که رئیس آن مستقل است و 
وزرای آن نیز هیچ گونه وابستگی جناحی ندارند. همچنین فرماندهی عالی ارتش نیز رئیس پارلمان 
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خواهد شد اما برخی از این نگران هستند که این طرح در اصل تونسی و تحت تأثیر »الغنوشی« 
باشد! به ویژه اینکه طرف های لیبی با مداخله ی رئیس حزب النهضه تونس مخالفت کرده اند؛ 
زیرا الغنوشی پیش از این جانب داری کامل خود را از گروه های اسالمی سیاسی در لیبی آشکار کرده 
است. نگرانی سعودی ها از قدرت یابی اسالم گرایان یا جریان های نزدیک به اخوان المسلمین از 

موضوعات جالب توجه امروز لیبی است.
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4- صهیونیست ها و فضای ضد ایرانی پسا برجام

فضای  نمودند  سعی  بسیار  صهیونیستی  رژیم  سران  از  برخی  و  نتانیاهو  برجام  از  پس 
ایران هراسی را تقویت نمایند. به باور برخی تحلیل گران برجام، ایران هراسی باألخص در حوزه ی 
بمب هسته ای دیگر خریدار نخواهد داشت؛ اما روند برجام و روی کار آمدن ترامپ نشان داد که 
ایران هراسی حتی در حوزه هسته ای با برجام نه تنها تضعیف نشده، بلکه از جهاتی تقویت هم 

شده است.

نتانیاهو در مصاحبه ی خود با برنامه ی 6۰ دقیقه شبکه ی سی بی اس گفت: »تنها نکته ی 
خوب برجام نزدیک تر شدن اسرائیل و اعراب به سوی یکدیگر بود.« امری که به باور جان بولتون 
یک فرصت بی نظیر ناشی از برجام است: »دولت اوباما کاری را که خیلی ها غیرممکن می دانستند،  
انجام داده و آن نزدیک تر شدن عربستان سعودی و اسرائیل به هم از زمان تاریخ ایجاد دولت 
کار آمدن ترامپ، این فرصت را برای  کنار روی  اسرائیل بوده است!« این نزدیکی راهبردی در 
صهیونیست ها ایجاد نموده که پرونده ی ایران هراسی را جدی تر دنبال نمایند. طی یک ماه اخیر 
ایران هراسی صهیونیست ها وارد موضوعاتی جدید )حداقل با تمرکز و شدت( بیشتری شده است 

که به بخشی از آنان اشاره می کنیم.

 

تحلیل و ارزیابی:

1. محور شرارت

آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده، در دیدار با »جیمز 
متیس« وزیر دفاع آمریکا، گفت امروز »محور شرارت« از ایران تا کره ی شمالی امتداد یافته است. 
کاربرد و  محور شرارت عبارتی بود که »جورج بوش« رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 2۰۰2 به 

گفت ایران، عراق و کره ی شمالی این محور را تشکیل داده اند. 

2. هدف ایران، آمریکاست!

یکی دیگر از فضاسازی هایی که تیم نتانیاهو به دنبال آن است، ایجاد این ذهنیت است که 
ایران دشمن آمریکاست و مشکل ایران با رژیم هم از این منظر است. به طور مثال نتانیاهو در دیدار 
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خود با ترامپ گفت: »آن ها می خواهند به این توان برسند که هرکجای کره ی زمین را که خواستند 
هدف قرار دهند و به خصوص نهایتًا ایاالت متحده را« یا در مصاحبه ای دیگر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با بیان اینکه از نظر ایران »آمریکا شیطان بزرگ« و »اسرائیل شیطان کوچک« است، 
افزود: »آن ها )ایران( قصد تسلط بر جهان را دارند. آن ها مشغول کار روی ابزاری برای دستیابی به 

آن هستند. آن ها آمریکا را بزرگ ترین دشمن خود می دانند.«

3. باز کردن پرونده ی آمیا

هم چنین نتانیاهو در مراسم یادبود کشته شدگان صهیونیست در جریان حمله ی 25 سال 
پیش به سفارتخانه ی این رژیم در آرژانتین، گفت: به گفته ی یک منبع امنیتی اسرائیلی 8۰ درصد 
مشکالت امنیتی ما از ایران ناشی می شود. نتانیاهو همچنین مدعی شد که حمله به سفارتخانه ی 
اسرائیل در بوینوس آیرس در سال 1992 که منجر به کشته شدن 29 نفر شده بود را حزب اهلل با 
حمایت ایران انجام داده است. از همان لحظه ی اول مسئول این حمله برای ما بسیار روشن بود. 

ایران این حمله را طراحی کرد و حزب اهلل آن را انجام داد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

5- پیش بینی صندوق بین المللی پول: افت شدید اقتصادی ایران در 
سال 96

صندوق بین المللی پول با اشاره به عدم قطعیت لغو تحریم ها علیه ایران پیش بینی کرد رشد 
اقتصادی این کشور در سال 96 نصف رقم پیش بینی شده برای امسال باشد. اشاره ی صندوق 
بین المللی پول، به وضع تحریم های جدید از سوی دولت جدید آمریکا علیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی ایرانی در هفته های اخیر بوده است.

تحلیل و ارزیابی:

1. اشاره ی اصلی صندوق بین المللی پول در به کارگیری مفهوم »عدم قطعیت« در لغو 
تحریم ها به رابطه ی ایران و آمریکا برمی گردد. عدم قطعیت ناشی از اینکه رفتار آمریکا چگونه 
خواهد بود و آیا این شرکت ها به خاطر سرمایه گذاری های خود مورد تنبیه قرار خواهند گرفت یا نه، 

مانع از اقدامات عملی آن ها می شود.

2. در دوران پس از توافق هسته ای برجام یکی از راهبردهای آمریکا برای حفظ فشار بر روی 
ایران، ایجاد عدم قطعیت در نهادهای و شرکت ها و بانک های خصوصی است که انتظار می رفت 
بعد از برجام اقدام به سرمایه گذاری در ایران کنند. با اتخاذ این راهبرد راه برای فشار بر ایران جهت 
تغییر رفتارهای این کشور مطابق با سیاست های آمریکا و غرب در گستره ی منطقه ای و بین المللی 

فراهم می شود.

3. دلیل اینکه چرا تأثیر عدم قطعیت، خود را بعد از گذشت حدود یک سال از برجام نشان 
می دهد این است که اصواًل در ابتدای امضای این توافق چنین برداشت می شد که با پایبندی 
طرف های غربی به مفاد آن فضا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم خواهد شد، اما 
باگذشت زمان و بدعهدی غرب به ویژه آمریکایی ها این تصور از بین رفته و جای خود را به نوعی 
»عدم قطعیت« داد که طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول تأثیر خود را در کاهش بیش از 

پنجاه درصدی رشد سال96 اقتصادی ایران نشان خواهد داد.
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6- »باسل3« یا FATF جدید

»باسل سه« یا »سومین توافق باسل« یک چهارچوب تنظیمِی بین المللِی جهانی و داوطلبانه 
برای مدیریت سرمایه ی بانک ها و نقدینگی بازار است. این توافق توسط اعضای کمیته ی باسل 
بین سال های 2۰1۰ و 2۰11 به دست آمد. در حال حاضر اعتبار مقررات آن تا 31 مارس 2۰19 تمدید 
که در جریان  کارایی مقررات مالی بین المللی  شده است. ریشه ی تشکیل »باسل سه« به عدم 
بحران مالی سال های 2۰۰7 و 2۰۰8 آشکار شد، برمی گردد. هدف ظاهری »باسل سه« تقویت 

سرمایه ی موردنیاز بانک ها از طریق افزایش نقدینگی و کاهش ابزارهای نفوذ بانک ها است.

بهبود شفافیت بانکی و سازوکاری برای افشای اطالعات مالی یکی از اهداف سه گانه ی 
ادعایی برنامه »برنامه باسل سه« است.

تحلیل و ارزیابی:

1. مقررات باسل سه مانند مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF،  به خودی خود در ظاهر 
گر غرب بخواهد از آن ها علیه ایران استفاده کند، ازاین جهت که فرایند نفوذ  تهاجمی نیستند اما ا
در شبکه ی اقتصادی و مالی را تسهیل می کنند، به شدت این استعداد را دارند که مورد سوءاستفاده 

قرار گیرند. 

2. نقطه ی اتکای »باسل سه« مانند FATF بر آشکارسازی و اعالم اطالعات اقتصادی 
و تراکنش های مالی است؛ لذا اطالع از میزان کمک های خارجی، بودجه ی دفاعی و بودجه ی 

امنیتی، مهم ترین اهدافی هستند که باسل سه می تواند آن ها را نشانه گیری کند.

3. تسلط اطالعاتی و عملیاتی بر تراکنش های مالی نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری 
که امکان اشراف بر برنامه های برون مرزی و  اسالمی ایران حساس ترین بعد »باسل سه« است 

منطقه ای ایران را از طریق تجزیه وتحلیل داده های مالی فراهم می کند.

4. اخیرًا یکی از کارشناسان اندیشکده ی واشنگتن ضمن حضور در جلسه ی استماع کمیته ی 
امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به دولت آمریکا توصیه کرده تا ایران را مجاب کند عالوه بر 
استانداردهای FATF به الزامات »باسل سه« نیز پایبند باشد. با توجه به برنامه ریزی که در حال 
انجام شدن است، انتظار می رود »باسل سه« به عنوان نسل جدید و تا حدودی به روز FATF ابزار 

فشار غرب بر ایران شود.
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کرات صلح  7- سفر هیئتی از طالبان به چین برای گفتگو درباره ی مذا
افغانستان

کره  برخی از منابع مرتبط با طالبان، از سفر هیئتی از مقامات ارشد این گروه به پکن برای مذا
با مقامات چینی درباره ی گفتگوهای صلح افغانستان خبر داده اند. 

همچنین چند روز پس از سفر مقامات طالبان به چین، دنگ شیجون )نماینده ی ویژه ی 
چین در امور افغانستان و پاکستان( به قصد دیدار با مقامات ارشد دولت افغانستان به کابل سفر 

کرد. 

کشورش از طریق ارتباطات با  که  دنگ شیجون در دیدارش با اشرف غنی اعالم داشت 
کرات صلح تشویق کند.  طالبان تالش کرده تا این گروه را برای مذا

تحلیل و ارزیابی:

ارتباطات  افزایش  با  افغانستان،  در  غنی  اشرف  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  طالبان   .1
دیپلماتیک، سعی کرده تالش های این دولت را در راستای جذب حمایت های نظامی و امنیتی 
کرده تا  برای نیروهای این کشور، تا حد امکان خنثی سازد. در این راستا، عالوه بر چین، تالش 

روابطی را با کشورهای دیگری مانند آلمان، نروژ، فرانسه، ایاالت متحده و روسیه نیز برقرار کند. 

2. ارتباطات مخفی چین با طالبان و گروه های مجاهد افغانی، به دهه ی 198۰ و زمانی که 
این مجاهدین درگیر مبارزه با شوروی در افغانستان بودند، برمی گردد. بااین وجود، این افزایش 
ارتباطات و علنی سازی آن را نمی توان با نشست سه جانبه ی روسیه، چین و پاکستان که در دسامبر 
سال 2۰16 در مسکو برگزار شد - و گامی در راستای رسمیت دهی به نقش طالبان در فضای سیاسی 

افغانستان تلقی می شود - بی ارتباط دانست.

3. عالوه بر این، کنترل مؤثر طالبان بر خاک افغانستان به طور بی سابقه ای در حال افزایش 
است، به گونه ای که مناطق تحت کنترل دولت از هفتادویک درصد، به پنجاه وهفت درصد طی 

یک سال گذشته رسیده است. 
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4. یکی از مالحظات چین در رابطه با طالبان، مسلمانان جدایی طلب اویغور در استان 
شین جیانگ این کشور است؛ چین از گسترش حرکت های تروریستی و افراطی از افغانستان به 
کمپ های آموزشی  خاک خود، نگران است. رابطه ی مثبت پکن و طالبان می تواند فعالیت 
استقالل طلبان استان شین جیانگ در مناطق تحت تسلط طالبان را دشوار و نزدیکی بیشتر آنان با 

این گروه را با چالش مواجه سازد.

نتیجه: نکته ای که عالوه بر افزایش ارتباطات طالبان با کشورهای مؤثر بر افغانستان باید 
در نظر داشت، علنی شدن این ارتباطات است که می تواند به مرورزمان به مشروعیت سیاسی این 

گروه منجر شود و به نوعی الزمه ی ورود احتمالی این گروه به گفتگوهای صلح با دولت است.
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