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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:

انبار سالح شیمیایِی منفجرشده، نذر ضدیت با اسد!

سند سیاسی جدید حماس، برخالف پیش بینی ها همچنان بر مدار مقاومت 

سفر سیسی به واشنگتن و استقبال ترامپ از وی 

طرح تحریم های فلج کننده علیه ایران و احتمال لغو توافق هسته ای توسط آمریکا 

دستور دولت هند به شرکت های هندی برای کندتر کردن روند سرمایه گذاری در بندر چابهار

مجوز پاکستان به راحیل شریف برای فرماندهی ائتالف نظامی عربستان
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه منطقه

1- انبار سالح شیمیایِی منفجرشده، نذر ضدیت با اسد!

موج جدید رسانه ای با محوریت حمله ی شیمیایی ارتش سوریه به خان  شیخون در جنوب 
استان ادلب که در اشغال تروریست ها می باشد، یکی از اصلی ترین خط های خبری مخالفان اسد 
طی روزهای گذشته بوده است. آ ن ها البته از حمایت سیاسی و رسانه ای برخی بازیگران بین المللی 
نیز بهر ه مند هستند. به عنوان مثال فرانسه با متهم کردن ارتش سوریه، خواستار تشکیل جلسه ی 

شورای امنیت برای بررسی این حمله ی شیمیایی شد.

که تروریست ها  که به ما می گوید داستان متفاوت از آن چیزی است  اما شواهدی هست 
روایت می کنند. محور روایت متفاوت، آن چیزی است که وزارت دفاع روسیه گفته است. ایگور 
گفته است روز سه شنبه جنگنده های ارتش سوریه  کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه 
انبارهای تسلیحاتی تروریست ها در منطقه ی »خان شیخون« را هدف قرار داده اند و یکی از انبارها 
گرفته، محل ساخت تسلیحات شیمیایی توسط تروریست ها بوده  که در این حمله هدف قرار 

است.

که ادعای تروریست ها را رد می کند.  از منظر تحلیلی نیز، نکته های معناداری وجود دارد 
ازجمله این که:

که ارتش سوریه در ممانعت از پیشروی تروریست ها در شمال حما موفق  1-در شرایطی 
بوده است، اساسًا چه نیازی به حمله شیمیایی دارد؟ درحالی که می داند هرگونه تحرکی در این 

خصوص، با محکومیت های بسیار روبرو شده و طعم پیروزی در شمال حما را تلخ می کند.

از جنجال شیمیایی در اوت 2013 در حومه ی دمشق، سوریه داوطلبانه تمام  2-پس 
سالح های شیمیایی خود را به سازمان ملل متحد داد تا مانع از جنجال آفرینی های مشابه شود. 
کرد. بعدها یکی از روزنامه نگاران شهیر آمریکایی به نام سیمور  سازمان ملل نیز این امر را تائید 
هرش بر اساس تحقیقات خود ادعا کرد که این عملیات شیمیایی توسط ترکیه ترتیب داده شده و 
نشانه ای از عاملیت ارتش سوریه در آن دیده نمی شود. درهرصورت، آنچه از سوی سازمان ملل و 

شورای امنیت نیز مورد تائید قرار گرفت، نابودی کامل سالح های شیمیایی سوریه است.
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نتیجه: به نظر می رسد تروریست ها در سوریه، با کمی تفاوت، »روغن ریخته را نذر امام زاده« 
کرده اند! انبار سالح های شیمیایی که بنا بود علیه ارتش و مردم سوریه استفاده شود توسط ارتش 
منهدم شده و حاال تروریست ها این انهدام را حمله ی شیمیایی ارتش سوریه می نامند! آن ها انبار 
منفجرشده را نذر ضدیت با اسد کرده اند تا شکست ها و تلفات باالیشان در عملیات شمال حما را با 

یک عملیات رسانه ای، به نوعی جبران کنند.
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2- سند سیاسی جدید حماس، برخالف پیش بینی ها همچنان بر مدار 
مقاومت

پس از گمانه زنی های گوناگون در رسانه ها از سوی شخصیت ها و برخی چهره های فلسطینی 
حول سند سیاسی جدید حماس، المیادین طی گزارشی مدعی شد به نسخه ی اصلی آن دست 
یافته و آن را بر روی خروجی سایت خود قرار داد. در گمانه زنی ها بسیار بر تغییر سیاست هایی از 
سوی حماس مانند پذیرش صلح بلندمدت، پذیرش طرح دو دولت، جدا شدن رسمی از تشکیالت 

کید می شد. اخوان المسلمین، اعالم غیر اسالمی بودن و ... تأ

که تا لحظه نگارش این تحلیل، از سوی حماس  اما متن منتشرشده از سوی المیادین 
تکذیب یا رد نشده است، به خوبی نشان می دهد که راهبرد حماس همچنان بر پایه مقاومت و 

آزادی قدس است. برخی از مفاد اصلی سند سیاسی 41 بندی منتشرشده عبارت اند از:

1-حماس، همچنان جنبشی اسالمی

کید شده است: »حماس جنبشی آزادی بخش  برخالف برخی گمانه زنی ها در اولین بند تأ
که هدف آن آزادی فلسطین و مقابله با پروژه ی  و یک جنبش ملی فلسطینی اسالمی است 

صهیونیستی و مرجع آن اسالم است.«

2-فلسطین از نهر تا بحر

کلیدواژه ها در شناخت جهت گیری و سیاست جریان های  یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
فلسطینی استفاده از »نهر تا بحر« یا رود اردن تا دریای مدیترانه است. حماس در دومین بند با 
کید نموده است: »سرزمین فلسطین با مرزهای تاریخی معروف خود از رود اردن در  صراحت تأ
شرق تا دریای مدیترانه در غرب و از »رأس الناقوره« در شمال تا »ام الرشراش« در جنوب یک واحد 

غیرقابل تفکیک است.«

3-تشکیل دولت وحدت فلسطینی در 1967، اما بدون رسمیت طرح دو دولت

یکی از بندهای چالشی و بحث برانگیز سند منتشرشده، مربوط به مرزهای 1967 است. 
گذار نخواهد شد و حماس هیچ جایگزین  در بند 19 آمده است: »هیچ وجبی از خاک فلسطین وا

دیگری به جای آزادسازی کامل فلسطین از نهر با بحر را نخواهد پذیرفت. 
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ایجاد دولت مستقل فلسطین با مرکزیت قدس و با مرزهای 1967 و نیز بازگشت آوارگان به 
منازلشان، فرمول ملی مشترک و موردتوافق همه است و به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل 

نیست.«

باآنکه به صراحت از عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی سخن به میان آمده است، 
اما برخی تحلیل گران ذکر تشکیل دولت در مرزهای 1967 را عقب نشینی حماس از مقاومت و 
پذیرش تلویحی طرح دو دولت، اسلو و رژیم صهیونیستی دانستند؛ اما باید دقت داشت این راهبرد 
- یعنی تشکیل دولت وحدت ملی در کرانه باختری و نوار غزه- سیاست همیشگی حماس بوده 
است. ضمن آنکه این سیاست تنها یک تاکتیک برای تداوم مقاومت و آزادی کل فلسطین است.

4-دموکراسی، اعتدال و عدم دخالت در منطقه از دیگر بندهای سند

گوناگونی پرداخته شده است که برخی از آنان عبارت اند از:  گانه، به موارد  در بندهای 41 
کثرت گرایی، دموکراسی و مشارکت ملی، انتخابات آزاد و شفاف، مخالفت صددرصدی با توافق 
اسلو، همکاری با تمامی کشورهای حامی ملت فلسطین و رد مداخله در امور داخلی کشورها و نیز 

نزاع ها و درگیری ها، رد پیمان بالفور و ... .
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3- سفر سیسی به واشنگتن و استقبال ترامپ از وی

نخستین مالقات دونالد ترامپ و سیسی - رئیس جمهور مصر - در واشنگتن نشان داد که 
رئیس جدید کاخ سفید قصد دارد پیشنهاد »ازسرگیری مجدد روابط« را به قاهره بدهد. در جریان 
کرات رهبران دو کشور، ترامپ اعالم کرد که واشنگتن از مصر و رئیس جمهور آن حمایت کرده و  مذا
تمایل دارد که دو کشور تالش های خود برای مبارزه با تروریسم در منطقه را با یکدیگر متحد کنند. 
این رویه کاماًل برخالف سیاست تیم سیاست خارجی اوباما در قبال دولت سیسی است. اقدامی 
که ضمن تعجب برانگیز بودن، واکنش ها و تحلیل های مختلفی را با خود همراه داشت. به طور 
مثال، عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه ی رأی الیوم با اشاره به تعریف و تمجید دونالد ترامپ از 
همتای مصری خود نوشت: »عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به عنوان مرد شماره ی یک 
آمریکا در منطقه، از سفر به واشنگتن بازمی گردد و به این ترتیب رؤیای عربستان برای ایفای نقش 

اول جهان عرب بر باد می رود.«

تحلیل و ارزیابی:

1-گفتنی است سفر سیسی در حالی 5 روز به طول انجامید که آخرین حضور رؤسای جمهور 
مصر در کاخ سفید به سال 2010 بازمی گردد که طی آن حسنی مبارک با اوباما دیدار کرد.

2-نخستین تبادل پیام میان سیسی و ترامپ زمانی رخ داد که مصر پس از تماس تلفنی 
ترامپ درحالی که هنوز رسمًا کاخ سفید را تحویل نگرفته بود، ارائه ی پیش نویس قطعنامه علیه 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل را برای رأی گیری پس گرفت. 

اقدامی که به باور تحلیل گران، چراغ سبز سیسی به ترامپ برای هم پیمانی راهبردی بود.

که ترامپ درصدد  گران آن است  3-یکی از دالیل نزدیکی سیسی و ترامپ به باور تحلیل 
است مهمان مصری خود را متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه قرار داده و در مقابل تالش های روسیه 
برای ترسیم نقشه ی جدید منطقه ای، مصر را محور سیاست خارجی جدید آمریکا در منطقه معرفی 

کند.
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گر  4-به باور روزنامه ی نیویورک تایمز یکی از دالیل احتمالی نزدیکی دو طرف، آن است که ا
دولت السیسی روی دریافت کمک های تسلیحاتی و مالی قابل توجه از سوی واشنگتن حساب باز 
کرده است، حمایت بیشتر واشنگتن از قاهره به منزله ی خرید بیشتر تسلیحات نظامی است که به 

عقیده ی کارشناسان، اصاًل ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد!

5-تقابل سیسی با سعودی ها و تالش وی برای افزایش نقش خود در معادالت و پرونده های 
منطقه ای مانند موضوع فلسطین و سوریه را از دیگر دالیل دیدار اخیر ترامپ و سیسی می توان نام 

برد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ح تحریم های فلج کننده علیه ایران و احتمال لغو توافق هسته ای توسط آمریکا 4- طر

که دولت ترامپ تحریم های  یکی از مقامات ارشد مجلس نمایندگان آمریکا وعده داد 
فلج کننده ای را علیه ایران وضع کند.

رئیس کمیته فرعی »خاورمیانه و شمال آفریقای« کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا با اشاره به طرح جدید سنا علیه ایران گفت آمریکا چنان تحریم های فلج کننده ای علیه 
ایران وضع خواهد کرد که مجبور شود بار دیگر در تصمیم خود مبنی بر توسعه برنامه موشک های 

بالستیک تجدیدنظر کند.

دو روز بعد از طرح »تحریم های فلج کننده« علیه ایران، تعدادی از مقامات سابق آمریکایی 
که در تهیه و تدارک برجام نقش داشته اند طی یادداشتی احتمال »لغو« برجام در اثر طرح جدید 

کنگره را مطرح کردند.

آنتونی بلینکن، آوریل هاینس، کولین کال، جف پرسکوت، جان فاینر و فیلیپ گوردون که 
جزو مقامات دخیل در حصول برجام محسوب می شوند در یادداشتی در فارن پالیسی درباره تبعات 

منفی طرح تحریمی اخیر کنگره علیه تهران هشدار داده اند.

تحلیل و ارزیابی:

1-تالش آمریکایی ها برای فشار به ایران از ابتدای اجرای برجام )دی 94( تحت عنوان 
بدعهدی و در قالب اجرای ناقص برجام و وضع تحریم های جدید موردانتقاد جدی داخلی )در 
ایران( و بین المللی قرار گرفته است. درحالی که تقریبًا در تمامی گزارش ها پایبندی ایران به تعهدات 
مقررشده در برجام ذکر شده است. حتی در یادداشت مقامات سابق دخیل در حصول برجام نیز به 

این حقیقت اذعان شده است.
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2-طرح تحریم های جدید علیه ایران بعد از برجام، با محوریت موضوعات غیرهسته ای 
مانند موشکی و حمایت از محور مقاومت اسالمی منطقه است که نشان از عزم جدی آمریکایی ها در 
جهت تالش برای نابودی ظرفیت ها و مؤلفه های اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران دارد. اعضای 
کنگره آمریکا دولت ترامپ را ظرفیت مناسبی برای اجرای تحریم های به اصطالح فلج کننده 

می بینند و تالش می کنند از این ظرفیت برای محدودسازی هرچه بیشتر ایران استفاده کنند.

3-هرچند مفاد برجام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بارها از سوی آمریکایی ها مورد 
نقض و بی اعتنایی واقع شده است اما طرح جدید از این نظر که هشدار دست اندرکاران مستقیم 
آمریکایی در تهیه برجام را در مورد لغو توافق هسته ای را نیز در پی داشته است دارای اهمیت است. 
به موجب قواعد بین المللی لغو برجام از سوی آمریکایی ها، متقاباًل این حق را به ایران نیز می دهد 

که در مورداجرای مفاد برجام تجدیدنظر نماید.

4-طرح و تصویب تحریم های کنگره علیه برنامه موشکی ایران می تواند مقدمه درج نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرستی که وزارت خارجه آمریکا ادعا می کند فهرست گروه های 
تروریستی است باشد. مسئله ای که نویسندگان یادداشت پیش گفته، ضرر و زیان آن را بسیار بیشتر 

از سود آن برای دولت آمریکا دانسته و دولت این کشور را به شدت از این اقدام نهی کرده اند.
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5- دستور دولت هند به شرکت های هندی برای کندتر کردن روند 
سرمایه گذاری در بندر چابهار

به گزارش وبگاه روزنامه ی هندی ایندین اکسپرس، پیرو افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا 
بعد از روی کار آمدن ترامپ و با توجه به طرح تحریم های جدید در کنگره ی آمریکا علیه ایران و در 
ابهام قرار گرفتن آینده ی برجام، دولت هند به برخی از شرکت های هندی دستور داده قبل از هر 

اقدام بیشتر، کمی صبر کنند.

پس از انعقاد برجام، مقامات هندی اعالم کرده بودند که قصد افزایش سرمایه گذاری ها در 
چابهار را دارند.

تحلیل و ارزیابی:

1-عمده ترین پتانسیل های روابط ایران و هند را مباحث تأمین انرژی و حمل ونقل شکل 
می دهند.

2-بندر چابهار، رکن اصلی روابط دو کشور در حوزه ی حمل ونقل و تضمین کننده ی دسترسی 
کشورهای آسیای مرکزی است. سرمایه گذاری در این بندر، همچنین تا  هند به افغانستان و 
حدودی تحت تأثیر سرمایه گذاری چین در بندر گوادر پاکستان و رقابت هند با این کشور قرار گرفته 

است.

گذشت بیش از یک سال از زمان اجرای برجام و اعالم مسئوالن دولتی مبنی لغو  3-با 
تحریم های ایران، بانک ها و شرکت های خارجی به دلیل واهمه از بازگشت تحریم ها و ابهام در 

آینده ی برجام، همچنان از سرمایه گذاری در ایران خودداری می کنند.

4-عدم سرمایه گذاری از ترس مجازات آمریکا، با روی کار آمدن ترامپ در این کشور تشدید 
نیز شده است. چنین برمی آید که هند نیز که تا پیش ازاین به عنوان یکی از شرکای زمان تحریم 

ایران از آن نام برده می شد، در پی کاهش سرمایه گذاری های خود در ایران است.
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نتیجه: در رابطه با تأثیری که آمریکا بر رابطه ی ایران و هند دارد، عمده ی دولتمردان هندی 
تأثیر مستقیم آمریکا را بر سیاست های دهلی نو در قبال ایران نفی می کنند و اظهار می دارند تأثیر 
آمریکا بر روابط تجاری ایران و هند از طریق بنگاه های اقتصادی هندی است و دولت هند نقش 
مستقیمی در این حوزه بازی نمی کند؛ اما انتشار این خبر مبنی بر دستور یا توصیه ی وزارت امور 
خارجه ی هند به شرکت های هندی برای انجام تحقیقات بیشتر و عدم تعجیل در سرمایه گذاری، 

به نوعی تأییدی بر تأثیر آمریکا بر تصمیم ها و سیاست های هند است.
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کستان به راحیل شریف برای فرماندهی ائتالف نظامی  6- مجوز پا
عربستان

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان طی یک گفتگوی خبری اعالم داشت دولت این 
کشور اجازه ی فرماندهی ائتالف نظامی عربستان را به ژنرال راحیل شریف - فرمانده سابق ارتش 

پاکستان - می دهد.

وی ضمن اشاره به روابط دوستانه ی پاکستان با ایران اظهار داشت ریاض نیز روابط برادرانه 
و دوستانه ای با ما دارد و هم اکنون نیز نیروهای نظامی پاکستان در عربستان حضور دارند.

تحلیل و ارزیابی:

1-ائتالف نظامی عربستان با نام رسمی »ائتالف نظامی اسالمی برای مبارزه با تروریسم« در 
دسامبر سال 2015 توسط محمد بن سلمان، شاهزاده ی سعودی تشکیل شد و نام پاکستان نیز در 

فهرست کشورهای عضو ائتالف اعالم شد.

2-یکی از اهداف عربستان از ایجاد ائتالف را می توان قدرت نمایی سیاسی و نظامی در 
مقابل ایران دانست. از این منظر، وجه اهمیت فرماندهی راحیل شریف بر ائتالف را بیشتر می توان 

سیاسی دانست تا نظامی.

3-با توجه به تصویب قانون در پارلمان پاکستان مبنی بر اتخاذ موضع بی طرفی در قبال 
بحران های خاورمیانه، اعالم صدور مجوز دولت پاکستان به راحیل شریف برای فرماندهی این 
که فردی نسبتًا محبوب در  کشور به وجود خواهد آورد و شریف را  ائتالف، اعتراضاتی را در این 

پاکستان محسوب می شد، به چهره ای منفور تبدیل نماید.

4-فرماندهی شریف بر ائتالف سعودی و نزدیکی روزافزون پاکستان به سعودی ها، نمی تواند 
که نزدیکی  عالمت خوبی برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران باشد. باید در نظر داشت 
راهبردی پاکستان - به عنوان تنها کشور اسالمی برخوردار از تسلیحات هسته ای - به عربستان، 

ممکن است بر جاه طلبی های آل سعود برای برخورداری از سالح هسته ای بیفزاید.
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نتیجه: باوجوداینکه مقام های پاکستانی اعالم داشته اند مالحظات ایران را در این موضوع 
مدنظر دارند، روابط پاکستان با عربستان، در مقایسه با روابط این کشور با ایران از عمق و گستردگی 
بیشتری برخوردار است و بعید به نظر نمی رسد در آینده ای نه چندان دور، شاهد اعالم رسمی 

عضویت پاکستان در ائتالف نظامی عربستان باشیم.
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کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا 
در  کند  تالش  تبیین  راهبردی  اندیشکده  شد  موجب 
گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، 
دالیل، اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی 
گزارش بر ارائه راهبردی ترین  کار  بررسی نماید. مبنای 
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.


