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مقدمه
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.

عناوین:
»»مهمتریناخباروتحلیلهایراهبردیمنطقه:
»»مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران ،با طعم کینهورزی سعودیها علیه
حماس
»»سفر هیئت حماس به ایران؛ واکنشها و تحلیلها
»»مهمتریناخبار وتحلیلهایحوزهسیاستخارجی
»»توزیع متوازن توان دیپلماتیک؛ اصلیترین الزام «ارتباط گسترده با جهان»
»»منطقهی مرزی «دوکلم» و احتمال منازعهی محدود هند و چین
»»کشتار مردمبیگناهمیرزاولنگ؛احتمالظهور تهدیدینویندر افغانستان
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران ،با طعم کینهورزی
سعودیها علیه حماس
هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان مدیرکل فعلی امور بینالملل مجلس شورای
اسالمی ،با چند تن از مقامات ارشد حماس در بیروت دیدار کرد .دیداری که در برخی
رسانههایعربیباواکنشهاییهمهمراهبود.
تصاویری که از این دیدار منتشرشده ،صالح العاروری و اسامه حمدان از مقامات
ارشدحماسونیزعلیالبرکهنمایندهاینجنبشدرلبناندیدهمیشوند؛العاروریهمان
عضو حماس است که قطر از وی خواسته بود این کشور را ترک کند و گمانهزنیهایی از
رفتن وی به بیروت مطرح شده بود.
کانال دو رژیم صهیونیستی پیشتر ادعا کرده بود «صالح العاروری» که وی را فرد
شماره یک تحت تعقیب رژیم صهیونیستی نامیده ،در بیروت و تحت حمایت حزباهلل
است.
حال همان گروهی از حماس که امیر عبداللهیان در بیروت با آنان دیدار نمود،
به دعوت تهران خود را به مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسالمی
رساندهاند .سفر این هیئت حماس به تهران با کینهورزی رسانه سعودی الریاض همراه
شد.
واکنشقاطعحماس
روزنامه الریاض در مطلبی سفر مقامات حماس به تهران را نتیجه نزدیکی به ایران
دانست و به تروریستی بودن حماس اشاره کرد .در این مطلب تأ کید شده است که آمریکا
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واتحادیهاروپاحماسراتروریستیمیدانند.
اما جنبش حماس در واکنشی صریح و فوری در بیانیهای رسمی تأ کید کرد« :این
توصیف خطرناک ،توهین به مقاومت ملت قهرمان فلسطین محسوب میشود؛ ملتی
که در نوک پیکان دفاع از فلسطین و عزت و کرامت همه امت ایستاده است .بسیار جای
تأسف است که اینگونه اظهارات از یک رسانه عربی در قلب ریاض پایتخت عربستان
دیده شود آنهم در زمانی که دشمن صهیونیستی زشتترین جنایات را علیه مردم
فلسطین،قدسومسجداالقصیمرتکبمیشود».
📍متنبیانیهحماس)7761/http://hamas.ps/ar/post(:
📍مطلبروزنامهالریاض)1614024/http://www.alriyadh.com(:
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 -2سفر هیئت حماس به ایران؛ واکنشها و تحلیلها
در هفتهای که گذشت هیئتی از اعضا و رهبران حماس برای شرکت در مراسم
تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسالمی به تهران سفر کردند .عزت الرشق،
اسامه حمدان ،صالح العاروری و زاهبر جبارین نیز از اعضای این هیئت بودند .این
هیئت دیدارهایی با دکتر الریجانی ،دکتر ظریف و دکتر والیتی هم داشتند .حجم دیدارها
و بیانات انجام شده در دیدارها نشاندهنده رو به بهبود بودن روابط ایران و حماس و
تصمیم دوسویه برای ترمیم روابط نسبت به سالهای گذشته است .جنبش حماس
هم در واکنش به این سفر در وبسایت رسمی خود طی بیانیهای تأ کید کرد« :با ایران
در مورد گشودن صفحهای جدید در روابط دوجانبه در قبال دشمن مشترک و حمایت از
فلسطین،مسجداالقصیومقاومتتوافق کردهاست».
العاروری؛سوژهرسانههایصهیونیستی
حضور العاروری بازتابهای گوناگونی در رسانههای صهیونیستی داشته است.
بهطور نمونه میتوان به گزارش روزنامه هاآرتص اشاره کرد .این روزنامه در خصوص
العاروری نوشت« :هیئت حماس که شامل صالح العاروری است با مسئولین ایران دیدار
کرده است .العاروری مسئول نظامی حماس در کرانه باختری است .وی پیش از این
ادعا کرده بود که ربایش سه نوجوان اسرائیلی در سال(2014که بهانهی تلآویو برای آغاز
جنگ 51روزه شد) را بر عهده داشته است».
همچنین هاآرتص همانند دیگر رسانههای صهیونیستی ادعا کرده است العاروری
همانعضوحماساست کهقطرازویخواستهبوداین کشورراترک کندو گمانهزنیهایی
از رفتن وی به بیروت مطرح شده بود .کانال دو رژیم صهیونیستی پیشتر ادعا کرده بود
«صالح العاروری» که وی را فرد شماره یک تحت تعقیب رژیم صهیونیستی نامیده ،در
بیروت و تحت حمایت حزباهلل است.
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آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در سخنانی گفته بود العاروری
برای تقویت و آشتی روابط حزباهلل لبنان و حماس به بیروت سفر کرده است.
پایان محافظهکاری حماس در انتشار اخبار حول دیدار و روابطش با تهران
یکی دیگر از حاشیههای مهمتر از متن سفر اخیر هیئت حماس به تهران ،انتشار
خبر دیدارها و صحبتهای مطرح شده در رسانه رسمی حماس و بهتبع آن بازتاب آن
در رسانههای نزدیک به مقاومت فلسطین بود .درحالیکه هیئتی بلندپایه از حماس در
بهمن 94واسفند 95بهتهرانسفر کردندامادررسانههایحماسووابستهبهآنبازتابی
نداشت؛ اما این سفر با بیانیه رسمی و خبر جداگانه در سایت حماس و دیگر سایتهای
مقاومتباذکرتصمیمبهبهبودروابطمنعکس گردید.میتواناینتغییررفتار رسانهای
را نشانههایی بر احتمال تالش جدی حماس برای نزدیکی به ایران دانست.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -3توزیع متوازن توان دیپلماتیک؛ اصلیترین الزام «ارتباط گسترده
با جهان»
رهبرمعظمانقالباسالم(مدظلهالعالی)،درمراسمتنفیذریاستجمهوریاسالمی
ایران ،به دولت دوازدهم توصیه کردند تا «ارتباط گسترده با جهان» را در کنار دو توصیه
دیگر ،بهعنوان جهتگیریهای کالن خود قرار دهد« .تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات
وسیع با ملتها و دولتها» منهای دولتهای مستکبر و سلطهطلب از ابتدای پیروزی
انقالباسالمیایرانجزوراهبردهای کالنیمحسوبمیشود کهدر دورههایمختلفبا
کیفیتهایمتفاوتیپیگیریشدهاست.
-1نقطهمقابلارتباط گستردهباجهان،ارتباطبخشیباجهاناست کهمحصول
نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی است .نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی با تمییز
کشورها بر اساس قدرت آنها ،اصالت را به ارتباط با کشور یا کشورهای قدرتمند داده و در
حالت افراطی حل مشکالت کشور را به این ارتباط گره میزند .غفلت از ارتباط گسترده و
همهجانبه با طیف وسیعی از کشورها ،محرومیت از ظرفیت کشورهای جهان و ریسک
دیپلماتیکباالیاصالتارتباطبابهاصطالحابرقدرتها،از اصلیترینآسیبهاینگاه
تقلیل گرایانه به روابطخارجیوارتباط بخشیبا جهاناست.
-2نگاهی کهتحتعنوان کدخداباوریمعروفشدهاستوآمریکارا کدخدایدنیا
دانسته و مذاکره با کدخدا را راهحل مشکالت کشور بهویژه مشکالت اقتصادی میبیند،
از آسیبهای اصلی و اساسی نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی است .تجربه شکست
برجام که با محوریت مذاکره با آمریکا شکل گرفت ،گزاره غلط بودن این نگاه به روابط
خارجیراازعلمالیقینبهعینالیقینتبدیل کرد.امروزباپیشروداشتنتجربهشکست
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برجام،بدیهیاست کهاگربجایتمرکزبرمذاکرهباآمریکا،راهحلهایجایگزینیمبتنی
برارتباطهمهجانبهبا کشورهاپیگیریمیشد،چهبسامشکالتاقتصادیمربوطبهبعد
خارجی،حلوفصلشدهبودند.
-3نگاهتقلیل گرایانهبهروابطخارجیوارتباطبخشیباجهان،ریسکدیپلماتیک
بهشدتباالییبههمراهدارد.بهویژهوقتیموضوعارتباطبخشیباجهان ،کشوربدعهد
و غداری چون آمریکا باشد .راهحل غالب مشکالت را در ارتباط و تعامل با آمریکا دیدن ،به
معنی گذاشتنهمهیتخممر غهادرسبدمذاکرهباآمریکاییهاییاست کهبدعهدیآن
حتی مورد اعتراف قائلین به این نگاه قرار دارد.
نتیجه :ارتباط گسترده ،در مقابل ارتباط بخشی با جهان عالوه بر برخورداری
از میزان عقالنیت بسیار باال و ریسک دیپلماتیک پایین میتواند ظرفیتهای عظیم
کشورهای متعدد دنیا را بهصورت تعاملی جذب کرده و جایگزینی برای وابستگی پرخطر
به قدرتهای سلطهگر باشد .با توجه به نقش وزارت امور خارجه ،مهمترین الزام ارتباط
گستردهباجهان،توزیعمتوازنتواندیپلماتیکدستگاهدیپلماسی کشورو کنار گذاشتن
نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی است .در پرتو ارتباط گسترده با جهان ،همهی
کشورها منهای دولتهای مستکبر و دارای خوی سلطه طلبانه هدف رابطه و همکاری
قرارمیگیرند.
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 -4منطقهی مرزی «دوکلم» و احتمال منازعهی محدود هند و چین
روزنامهی چینی «گلوبال تایمز» ادعا کرده این کشور در حال بررسی اعمال گزینهی
نظامی محدود علیه نظامیان هندی مستقر در منطقهی دوکلم طی دو هفتهی آینده
است.طبقادعایاینروزنامهیچینی،ایندرگیریقرارنیستبهیکجنگتمامعیار
میاندو کشور بیانجامدوتنهاقرار استنظامیانهندیحاضردر منطقه،اخراجشوند.
تحلیلوارزیابی:
ازاواسطماهژوئنسالجاریمیالدی،هند،چینرابهساختجادهایدرمنطقهی
مورد مناقشهی «دوکلم» متهم کرد که با توجه به نوع ساختوساز آن ،قابلیت تردد
تجهیزات سنگین را دارا بود .ظرف مدت کوتاهی ،نظامیان هندی وارد منطقه شدند،
نیروهاوتجهیزاتساختوساز چینیرااز آنجابیرون کردندودر منطقهاستقرار یافتند.
پایان منازعه به نفع هریک از دو کشور ،به آن کشور برای پایان دادن به دیگر
منازعاتمرزیبهنفعخود،دستبرترمیبخشد.
با در نظر گرفتن اینکه هر دو طرف درگیر منازعات مرزی با کشورهای دیگری نیز
هستند ،این احتمال (هرچند کم) وجود دارد که موضوع به مسئلهای حیثیتی برای دو
کشور تبدیل شود و در آن زمان ،حل موضوع با چالش مواجه خواهد شد.
بنابراین ،شاید بتوان بهترین و محتملترین راه پایان مناقشه را ،فروکش کردن
موضوع بدون برنده و بازنده دانست که در این راستا دو گزینه محتمل است:
ممکن است وضع موجود تا فصل زمستان و سرد شدن هوا ادامهیابد .در آن زمان
امکان ساختوساز جاده برای چین و امکان ادامهی حضور پرتعداد نیروهای هندی در
ً
منطقه عمال از میان میرود و فرصتی برای حلوفصل مسئله بهصورت غیرنظامی به
وجودمیآید.
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همچنین این احتمال وجود دارد که دو طرف به درخواست کشور بوتان ،نیروهای
خودرااز محلموردمنازعهخارج کنندوبدینصورتاز شدتمنازعاتبدوناعالمبرنده
و بازنده کاسته شود.
با وجود احتماالت پیشگفته ،نباید امکان برخورد نظامی محدود در منطقه را نیز
از نظر دور داشت که در کوتاهمدت میتواند منافع اقتصادی دو کشور را با چالش جدی
مواجهسازد.
ایننکتهنیزشایانتوجهاست کهبرندهیاصلیهرگونهمنازعهمیانهندوچین،
ایاالتمتحدهیآمریکاخواهدبود.
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 -5کشتار مردم بیگناه میرزاولنگ؛ احتمال ظهور تهدیدی نوین در
افغانستان
طی چند روز گذشته ،گروه طالبان در حملهای گسترده به روستای میرزاولنگ از
توابع شهرستان سرپل (مرکز ایالت سرپل افغانستان) ،پس از دو روز مقاومت ،روستا را
اشغالنمودهوبه کشتار بیرحمانهیمردمبیگناهآنجاپرداختهاست.
طبق گفتههایمقاماتمحلی،تعدادشهدایاین کشتار تاکنونحداقلبه 50تن
رسیده و همچنان در حال افزایش است.

تحلیلوارزیابی:
ً
هنوز کامال مشخص نیست که فاجعهی صورت گرفته ،بهتنهایی از سوی طالبان
انجام شده و یا اینکه طالبان با همکاری داعش این حادثه را آفریده است .گفته میشود
فرماندهنیروهایمذکور،فردیبهنام«شیرمحمدغضنفر»،از فرماندهانطالببوده که
ً
ً
اخیراباداعشبیعت کردهاست.بااینوجود،فعالنمیتوانراجعبههویتعامالن کشتار
اظهارنظر قطعی کرد .در این رابطه چهار احتمال وجود دارد:
اول اینکه طالبان و داعش در یک هماهنگی گسترده و سطح باال به این عملیات
مبادرتنمودهباشند کهباتوجهبهمواضع کلیدو گروهنسبتبهیکدیگروسطحتنازعی
کهدر افغانستاندارند،ایناحتمالبعیدبهنظرمیرسد
دومین احتمال آن است که عملیات توسط انشعابی از طالبان و شاخهای از داعش
و بدون هماهنگی کلی دو گروهانجام گرفتهباشد.
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سومین گزینه این است که داعش بهمنظور بدنام سازی طالبان به این جنایت
اقدامورزیدهباشد کهایننیزباتوجهبهبیانیهیطالبانچندانمحتملنیست.
آخرین گزینه آن است که عملیات ،از سوی طالبان انجام گرفته که با توجه به
تصاویر منتشرشده از میرزاولنگ ،احتمال این گزینه از موارد پیشگفته تاحدی بیشتر
است .در تصاویر و ویدئوهایی که از فاجعه در دست است ،سربندها و پرچمهای طالبان
دیدهمیشود.
اما فارغ از اینکه چه دسته و گروهی مرتکب این جنایت شده است ،نکتهی مهم
هشداری است که این فاجعه برای آیندهی امنیت و دولت افغانستان دارد( :دولت
افغانستان به کمکاری وعدم ارسالبه موقعنیروبه منطقه متهماست).
فاجعهی میرزاولنگ ،حملهی تروریستی مسجد جوادیهی هرات و حوادثی از این
قبیل ،میتواند به مرور گسلی جدید و خطرناک را در کشور ناامن و جنگزدهی افغانستان
به وجود آورد
شکلگیری گسل مذهبی و بهراهافتادن جنگهای شیعه و سنی در افغانستان،
میتواند این کشور را درگیر چرخهای بیپایان از خشونت و ناامنی نماید که به راحتی
برطرف نمیشود .جنگ مذهبی آخرین چیزی است که افغانستان در حال حاضر به آن
نیاز دارد.
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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
ارائهراهبردیترینومهمتریناخبار وتحوالتهفتگیقوامیافته
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
راهبردیتبییناست.
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