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مقدمه

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

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران، با طعم کینه ورزی سعودی ها علیه  «
حماس 

سفر هیئت حماس به ایران؛ واکنش ها و تحلیل ها  «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

توزیع متوازن توان دیپلماتیک؛ اصلی ترین الزام »ارتباط گسترده با جهان« «

منطقه ی مرزی »دوکلم« و احتمال منازعه ی محدود هند و چین «

کشتار مردم بی گناه میرزاولنگ؛ احتمال ظهور تهدیدی نوین در افغانستان «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران، با طعم کینه ورزی 
سعودی ها علیه حماس

هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان مدیرکل فعلی امور بین الملل مجلس شورای 
که در برخی  کرد. دیداری  اسالمی، با چند تن از مقامات ارشد حماس در بیروت دیدار 

رسانه های عربی با واکنش هایی هم همراه بود.

که از این دیدار منتشرشده، صالح العاروری و اسامه حمدان از مقامات  تصاویری 
ارشد حماس و نیز علی البرکه نماینده این جنبش در لبنان دیده می شوند؛ العاروری همان 
عضو حماس است که قطر از وی خواسته بود این کشور را ترک کند و گمانه زنی هایی از 

رفتن وی به بیروت مطرح شده بود.

که وی را فرد  کرده بود »صالح العاروری«  کانال دو رژیم صهیونیستی پیشتر ادعا 
شماره یک تحت تعقیب رژیم صهیونیستی نامیده، در بیروت و تحت حمایت حزب اهلل 

است.

که امیر عبداللهیان در بیروت با آنان دیدار نمود،  گروهی از حماس  حال همان 
به دعوت تهران خود را به مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسالمی 
رسانده اند. سفر این هیئت حماس به تهران با کینه ورزی رسانه سعودی الریاض همراه 

شد.

واکنش قاطع حماس

روزنامه الریاض در مطلبی سفر مقامات حماس به تهران را نتیجه نزدیکی به ایران 
کید شده است که آمریکا  دانست و به تروریستی بودن حماس اشاره کرد. در این مطلب تأ
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و اتحادیه اروپا حماس را تروریستی می دانند.

کید کرد: »این  اما جنبش حماس در واکنشی صریح و فوری در بیانیه ای رسمی تأ
توصیف خطرناک، توهین به مقاومت ملت قهرمان فلسطین محسوب می شود؛ 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 
که دشمن صهیونیستی زشت ترین جنایات را علیه مردم  دیده شود آن هم در زمانی 

فلسطین، قدس و مسجداالقصی مرتکب می شود.«

)7761/http://hamas.ps/ar/post( :متن بیانیه حماس📍

)1614024/http://www.alriyadh.com( :مطلب روزنامه الریاض📍
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کنش ها و تحلیل ها 2- سفر هیئت حماس به ایران؛ وا
گذشت هیئتی از اعضا و رهبران حماس برای شرکت در مراسم  که  در هفته ای 
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 نشان دهنده رو به بهبود بودن روابط ایران و حماس و 
تصمیم دوسویه برای ترمیم روابط نسبت به سال های گذشته است. جنبش حماس 
کید کرد: »با ایران  هم در واکنش به این سفر در وب سایت رسمی خود طی بیانیه ای تأ
در مورد گشودن صفحه ای جدید در روابط دوجانبه در قبال دشمن مشترک و حمایت از 

فلسطین، مسجداالقصی و مقاومت توافق کرده است.«

العاروری؛ سوژه رسانه های صهیونیستی

گوناگونی در رسانه های صهیونیستی داشته است.  حضور العاروری بازتاب های 
کرد. این روزنامه در خصوص  گزارش روزنامه هاآرتص اشاره  به طور نمونه می توان به 
العاروری نوشت: »هیئت حماس که شامل صالح العاروری است با مسئولین ایران دیدار 
کرانه باختری است. وی پیش از این  کرده است. العاروری مسئول نظامی حماس در 
ادعا کرده بود که ربایش سه نوجوان اسرائیلی در سال 2014)که بهانه ی تل آویو برای آغاز 

جنگ 51 روزه شد( را بر عهده داشته است.«

همچنین هاآرتص همانند دیگر رسانه های صهیونیستی ادعا کرده است العاروری 
همان عضو حماس است که قطر از وی خواسته بود این کشور را ترک کند و گمانه زنی هایی 
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 حزب اهلل است.
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آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در سخنانی گفته بود العاروری 
برای تقویت و آشتی روابط حزب اهلل لبنان و حماس به بیروت سفر کرده است.

پایان محافظه کاری حماس در انتشار اخبار حول دیدار و روابطش با تهران

یکی دیگر از حاشیه های مهم تر از متن سفر اخیر هیئت حماس به تهران، انتشار 
خبر دیدارها و صحبت های مطرح شده در رسانه رسمی حماس و به تبع آن بازتاب آن 
در رسانه های نزدیک به مقاومت فلسطین بود. درحالی که هیئتی بلندپایه از حماس در 
بهمن 94 و اسفند 95 به تهران سفر کردند اما در رسانه های حماس و وابسته به آن بازتابی 
گانه در سایت حماس و دیگر سایت های  نداشت؛ اما این سفر با بیانیه رسمی و خبر جدا
مقاومت با ذکر تصمیم به بهبود روابط منعکس گردید. می توان این تغییر رفتار رسانه ای 

را نشانه هایی بر احتمال تالش جدی حماس برای نزدیکی به ایران دانست.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- توزیع متوازن توان دیپلماتیک؛ اصلی ترین الزام »ارتباط گسترده 
با جهان«

رهبر معظم انقالب اسالم )مدظله العالی(، در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اسالمی 
ایران، به دولت دوازدهم توصیه کردند تا »ارتباط گسترده با جهان« را در کنار دو توصیه 
دیگر، به عنوان جهت گیری های کالن خود قرار دهد. »تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات 
وسیع با ملت ها و دولت ها« منهای دولت های مستکبر و سلطه طلب از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی ایران جزو راهبردهای کالنی محسوب می شود که در دوره های مختلف با 

کیفیت های متفاوتی پیگیری شده است.

1- نقطه مقابل ارتباط گسترده با جهان، ارتباط بخشی با جهان است که محصول 
نگاه  تقلیل گرایانه به روابط خارجی است. نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی با تمییز 
کشورها بر اساس قدرت آن ها، اصالت را به ارتباط با کشور یا کشورهای قدرتمند داده و در 
حالت افراطی حل مشکالت کشور را به این ارتباط گره می زند. غفلت از ارتباط گسترده و 
همه جانبه با طیف وسیعی از کشورها، محرومیت از ظرفیت کشورهای جهان و  ریسک 
دیپلماتیک باالی اصالت ارتباط با به اصطالح ابرقدرت ها، از اصلی ترین آسیب های نگاه 

تقلیل گرایانه به روابط خارجی و ارتباط بخشی با جهان است.

2- نگاهی که تحت عنوان کدخداباوری معروف شده است و آمریکا را کدخدای دنیا 
کره با کدخدا را راه حل مشکالت کشور به ویژه مشکالت اقتصادی می بیند،  دانسته و مذا
از آسیب های اصلی و اساسی نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی است. تجربه شکست 
کره با آمریکا شکل گرفت، گزاره غلط بودن این نگاه به روابط  برجام که با محوریت مذا
خارجی را از علم الیقین به عین الیقین تبدیل کرد. امروز با پیش رو داشتن تجربه شکست 
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کره با آمریکا، راه حل های جایگزینی مبتنی  گر بجای تمرکز بر مذا برجام، بدیهی است که ا
بر ارتباط همه جانبه با کشورها پیگیری می شد، چه بسا مشکالت اقتصادی مربوط به بعد 

خارجی، حل وفصل شده بودند.

3- نگاه تقلیل گرایانه به روابط خارجی و ارتباط بخشی با جهان، ریسک دیپلماتیک 
به شدت باالیی به همراه دارد. به ویژه وقتی موضوع ارتباط بخشی با جهان، کشور بدعهد 
و غداری چون آمریکا باشد. راه حل غالب مشکالت را در ارتباط و تعامل با آمریکا دیدن، به 
کره با آمریکایی هایی است که بدعهدی آن  غ ها در سبد مذا معنی گذاشتن همه ی تخم مر

حتی مورد اعتراف قائلین به این نگاه قرار دارد.

گسترده، در مقابل ارتباط بخشی با جهان عالوه بر برخورداری  نتیجه: ارتباط 
از میزان عقالنیت بسیار باال و ریسک دیپلماتیک پایین می تواند ظرفیت های عظیم 
کشورهای متعدد دنیا را به صورت تعاملی جذب کرده و جایگزینی برای وابستگی پرخطر 
به قدرت های سلطه گر باشد. با توجه به نقش وزارت امور خارجه، مهم ترین الزام ارتباط 
گسترده با جهان، توزیع متوازن توان دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی کشور و کنار گذاشتن 
گسترده با جهان، همه ی  گرایانه به روابط خارجی است. در پرتو ارتباط  نگاه تقلیل 
کشورها منهای دولت های مستکبر و دارای خوی سلطه طلبانه هدف رابطه و همکاری 

قرار می گیرند.
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4- منطقه ی مرزی »دوکلم« و احتمال منازعه ی محدود هند و چین
روزنامه ی چینی »گلوبال تایمز« ادعا کرده این کشور در حال بررسی اعمال گزینه ی 
نظامی محدود علیه نظامیان هندی مستقر در منطقه ی دوکلم طی دو هفته ی آینده 
است. طبق ادعای این روزنامه ی چینی، این درگیری قرار نیست به یک جنگ تمام عیار 

میان دو کشور بیانجامد و تنها قرار است نظامیان هندی حاضر در منطقه، اخراج شوند.

تحلیل و ارزیابی:

از اواسط ماه ژوئن سال جاری میالدی، هند، چین را به ساخت جاده ای در منطقه ی 
که با توجه به نوع ساخت وساز آن، قابلیت تردد  کرد  مورد مناقشه ی »دوکلم« متهم 
تجهیزات سنگین را دارا بود. ظرف مدت کوتاهی، نظامیان هندی وارد منطقه شدند، 

نیروها و تجهیزات ساخت وساز چینی را از آنجا بیرون کردند و در منطقه استقرار یافتند.

کشور برای پایان دادن به دیگر  کشور، به آن  پایان منازعه به نفع هریک از دو 
منازعات مرزی به نفع خود، دست برتر می بخشد. 

گرفتن اینکه هر دو طرف درگیر منازعات مرزی با کشورهای دیگری نیز  با در نظر 
هستند، این احتمال )هرچند کم( وجود دارد که موضوع به مسئله ای حیثیتی برای دو 

کشور تبدیل شود و در آن زمان، حل موضوع با چالش مواجه خواهد شد.

کردن  بنابراین، شاید بتوان بهترین و محتمل ترین راه پایان مناقشه را، فروکش 
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 ادامه یابد. در آن زمان 
امکان ساخت وساز جاده برای چین و امکان ادامه ی حضور پرتعداد نیروهای هندی در 
منطقه عماًل از میان می رود و فرصتی برای حل وفصل مسئله به صورت غیرنظامی به 

وجود می آید.
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همچنین این احتمال وجود دارد که دو طرف به درخواست کشور بوتان، نیروهای 
خود را از محل مورد منازعه خارج کنند و بدین صورت از شدت منازعات بدون اعالم برنده 

و بازنده کاسته شود. 

با وجود احتماالت پیش گفته، نباید امکان برخورد نظامی محدود در منطقه را نیز 
از نظر دور داشت که در کوتاه مدت می تواند منافع اقتصادی دو کشور را با چالش جدی 

مواجه سازد.

این نکته نیز شایان توجه است که برنده ی اصلی هرگونه منازعه میان هند و چین، 
ایاالت متحده ی آمریکا خواهد بود.
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5- کشتار مردم بی گناه میرزاولنگ؛ احتمال ظهور تهدیدی نوین در 
افغانستان

گسترده به روستای میرزاولنگ از  گروه طالبان در حمله ای  گذشته،  طی چند روز 
توابع شهرستان سرپل )مرکز ایالت سرپل افغانستان(، پس از دو روز مقاومت، روستا را 

اشغال نموده و به کشتار بی رحمانه ی مردم بی گناه آنجا پرداخته است.

طبق گفته های مقامات محلی، تعداد شهدای این کشتار تاکنون حداقل به 50 تن 
رسیده و همچنان در حال افزایش است.

تحلیل و ارزیابی:

هنوز کاماًل مشخص نیست که فاجعه ی صورت گرفته، به تنهایی از سوی طالبان 
انجام شده و یا اینکه طالبان با همکاری داعش این حادثه را آفریده است. گفته می شود 
فرمانده نیروهای مذکور، فردی به نام »شیرمحمد غضنفر«، از فرماندهان طالب بوده که 
اخیرًا با داعش بیعت کرده است. بااین وجود، فعاًل نمی توان راجع به هویت عامالن 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 
مبادرت نموده باشند که با توجه به مواضع کلی دو گروه نسبت به یکدیگر و سطح تنازعی 

که در افغانستان دارند، این احتمال بعید به نظر می رسد

دومین احتمال آن است که عملیات توسط انشعابی از طالبان و شاخه ای از داعش 
و بدون هماهنگی کلی دو گروه انجام گرفته باشد.
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که داعش به منظور بدنام سازی طالبان به این جنایت  گزینه این است  سومین 
اقدام ورزیده باشد که این نیز با توجه به بیانیه ی طالبان چندان محتمل نیست.

که با توجه به  گرفته  که عملیات، از سوی طالبان انجام  گزینه آن است  آخرین 
گزینه از موارد پیش گفته تاحدی بیشتر  تصاویر منتشرشده از میرزاولنگ، احتمال این 
است. در تصاویر و ویدئوهایی که از فاجعه در دست است، سربندها و پرچم های طالبان 

دیده می شود.

اما فارغ از اینکه چه دسته و گروهی مرتکب این جنایت شده است، نکته ی مهم 
که این فاجعه برای آینده ی امنیت و دولت افغانستان دارد: )دولت  هشداری است 

افغانستان به کم کاری و عدم ارسال به موقع نیرو به منطقه متهم است.( 

فاجعه ی میرزاولنگ، حمله ی تروریستی مسجد جوادیه ی هرات و حوادثی از این 
قبیل، میتواند به مرور گسلی جدید و خطرناک را در کشور ناامن و جنگ زده ی افغانستان 

به وجود آورد

گسل مذهبی و به راه افتادن جنگ های شیعه و سنی در افغانستان،  شکل گیری 
که به راحتی  کشور را درگیر چرخه ای بی پایان از خشونت و ناامنی نماید  میتواند این 
برطرف نمی شود. جنگ مذهبی آخرین چیزی است که افغانستان در حال حاضر به آن 

نیاز دارد.
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شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

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 
گزارش بر  کار  تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
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 
اندیشکده  گزارش هفتگی  و تحوالت، مقصود دیگر  اخبار  این 

راهبردی تبیین است.


