اندیشکدهراهبردیتبیین

مجموعهگزارشهایهفتگی

ِ
تحوالت منطقهی غرب آسیا ،حوزهی دیپلماسی و سیاست خارجی
بررسی و تحلیل مهمترین

شماره 52

وبگاه اندیشکده www.Tabyincenter.ir :

نشانی  :تهران ،اقدسیه ،خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن ،پالک  ،32واحد 11


کد پستی 1957664731 :

تلفن 26153329 :

نمابر 26153239 :

اندیشکده راهبردی تبیین

فهرست
ی
خالصهمدیریت 

مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه

 -1پروژه نیوم در عربستان به دنبال چیست ؟
 -2اردوغان در ادلب به دنبال چیست ؟

 -3ترکیب شهدای جدید غزه؛ همدلی و هماهنگی حماس و جها د

6
8

10
12

مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی

 -1سفر تیلرسون به هند ،تالشی در جهت تقویت محور آمریکا در جنوب آسیا13
ش
 -2هزینهی ساز 

 -3بند  Tبرجام ،چیزی فراتر از تهدی د

 -4سفر منطقهای ترامپ به آسیا؛ اهداف و پیامدها

16
18
20
5

ِ
تحوالت منطقهی غرب آسیا ،حوزهی دیپلماسی و سیاست خارجی  /شماره 52
بررسی و تحلیل مهمترین

خالصه مدیریتی
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.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1پروژه نیوم در عربستان به دنبال چیست؟
کنفرانس آینده ابتکار سرمایه گذاری با حضور ولیعهد عربستان و ارائه ی برنامه
ای برای ساخت شهری با برترین تکنولوژی ها به نام «نیوم» در عربستان برگزار شد .این
شهر که با بودجه نیم تیریلیون دالری ساخته خواهد شد ،به عنوان مرکزی برای اتصال و
تجارت قاره ها به حساب میآید که سعی دارد نقش عربستان را از یک کشور متعصب،
متصلب و تروریستپروردر افکار عمومی به کشوری آزاد و پیشرفته بدل کند .اما اهداف
پشت پرده محمد بن سلمان از ارائه این پروژه چیست؟
 .1سرپوش گذاشتن بر بحران آفرینی های عربستان در منطقه :حجم تبلیغات این
پروژه در رسانههای عربی به حدی است که توانسته در چند روز گذشته افکار
عمومی منطقه را از بحرانآفرینی های عربستان در سوریه و یمن منحرف کرده
و تصویری روشن از عربستان ارائه دهد.
 .2ارائهی تصویری زیبا از دوران حکمرانی محمد بن سلمان :از طرف دیگر محمد
بن سلمان با ارائه این پروژه سعی دارد خود را به عنوان پرچمدار جوانگرایی و
فردی جسور و متهور در امر اصالحات نشان دهد.
 .3پیوند منافع با مصر و اردن :با توجه به اینکه این پروژه در خاک سه کشور
عربستان ،اردن و مصر است ،عمال می تواند به عنوان پیوند دهنده منافع این
8
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کشورها تلقی شود .این موضوع باعث میشود تا همگرایی این سه کشور شدیدتر
شود .مصر و اردن با رژیم صهیونیستی روابط رسمی دیپلماتیک دارند .روابط
غیررسمی عربستان و این رژیم هم افزون بر این روابط رسمی و با توجه به
جایگاه جغرافیایی شهر نیوم ،عمال پای صهیونیست ها را در جهان عرب ،بیشتر
از قبل باز خواهد کرد.
 .4جذب سرمایهگذاری های خارجی :کاهش قیمت نفت در کنارهزینه های جنگ
طلبی در یمن باعث شده تا کسری بودجه عربستان به بیشترین حد خود از سال
 2010تا به امروز برسد ،لذا عربستان در تالش است با ارائه ی طرحهای جذاب،
سرمایه گذارهای خارجی را به سرمایهگذاری در عربستان ترغیب کند تا بتواند
تا حدی از کسری بودجه عربستان بکاهد.
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 -2اردوغان در ادلب به دنبال چیست؟
پس از آنکه اردوغان در مصاحبهای تلویزیونی اعالم کرد که به هیچ وجه از عفرین
چشمپوشی نخواهد کرد و در مذاکرات آستانه  6متعهد شد نیروهای خود را برای برقراری
کاهش تنش ،در غرب بزرگراه حلب ـ دمشق تا منطقهی اسکندرون و الذقیه در جنوب
کانتون کردی عفرین ،مستقر کند ،نشانههایی از زیاده خواهی این کشور در فعالیتهایش
در استان ادلب مشاهد شد .امری که موجب شد نضال حمیدی نماینده پارلمان سوریه،
تحرکات ترکیه را خارج از توافقات انجام شده و اشغال اراضی سوریه خطاب کند.
اما آنچه که فعالیتهای خارج از توافق نامیده شد ،اوال شامل تالش ترکیه برای
دستیابی به پایگاههای نظامی سوریه در استان ادلب است ،ثانیا ترکیه با تالش برای تصرف
فرودگاههای تفتناز و ابوالظهور در صدد دستیابی به گذرگاهها و مناطق حیاتی این منطقه
است .این شواهد به اضافهی انتقال ارتش ترکیه بدون درگیری با گروههای مسلح جبهة
النصرة ،ذهن تحلیلگران را به این سو سوق داده است که ترکیه خواهان ایجاد یک منطقهی
تحتالحمایه دائمی در منطقهی ادلب است .این مدعا وقتی به واقعیت نزدیکتر میشود که
نمایندگان نیروهای کرد در شمال سوریه ،از تالش ترکیه برای محاصرهی کامل عفرین و
احتمال حملهی این کشور به کانتون عفرین و تصرف آن صحبت کردند .با این توضیح،
ترکیه اگر در پی ایجاد یک دولت تحتالحمایه در ادلب نباشد حتما به دنبال تثبیت ارادهی
خود در این منطقه هست و برای تحکیم حضور خود از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
در مقابله با تالش نیروهای تحت حمایت ترکیه ،جبهه مقاومت به ویژه ایران با
اجازه دولت سوریه و طبق حقوق بینالملل ،در حال پیشروی به سمت فرودگاه ابوالظهور
10
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است ،با توجه به اینکه نیروهای ایرانی در جنوب حلب مستقر هستند ،دستیابی به این
فرودگاه ،ایران را قادر خواهد ساخت تا مستقیما به نیروهای خود امداد رسانی کند ،از
طرفی نزدیکی این فرودگاه به دو شهرک فوعه و کفریا شکست محاصره این دو شهرک
را تسهیل خوهد کرد .دولت سوریه نیز پیشروی نیروهای محور مقاومت به این سمت را
به علت دستیابی به بزرگراه حلب ـ حماه و تامین امنیت منطقهی غرب حلب از اصابت
موشکها ،به نفع خود قلمداد میکند.
به نظر میرسد با تقابلی که بین نیروهای جبهه مقاومت و ترکیه در منطقهی ادلب
پدید آمده ،موضوع فرودگاه ابوالظهور و مناطق پیرامونی آن یکی از موارد مورد بحث در
نشست آستانهی بعد باشد.
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 -3ترکیب شهدای جدید غزه؛ همدلی و هماهنگی حماس و جهاد

رژیم صهیونیستی در تازهترین جنایت خود یکشنبه گذشته یکی از تونلهای جهاد
اسالمی فلسطین در نزدیکی پایگاه نظامی «کیسوفیم» در مرز غزه با فلسطین اشغالی را
بمباران کرد .در این جنایت  7تن از اعضای «سرایا القدس» شاخه نظامی جهاد اسالمی
به عالوه  2تن از اعضای گردانهای «القسام» شاخه نظامی حماس به شهادت رسیدند و
نزدیک به  15تن دیگر زخمی شدند.
ترکیب شهدا بهگونهای معنادار بیانگر همکاری شاخ ه نظامی حماس و جهاد اسالمی
ف قرار گرفتن تونلی که متعلق به جهاد
است .البته برخی روایتها میگویند پس از هد 
اسالمی بوده است ،نیروهای القسام به کمک اعضای سرایا القدس میروند و به دلیل
سمی بودن بمبها ،دو تن از آنها هم به شهادت میرسد .کیفیت همکاری به هر نحوی
که باشد ،بیانگر هماهنگی ،همدلی و همکاری میان این دو است و این برخالف برخی
اختالفنظرهای سیاسی می باشد .طبیعی است که تقویت این هماهنگی که می تواند زمینه
ساز هم افزایی شود ،موقعیت محور مقاومت در غزه را بهبود خواهد بخشید.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -1ســفر تیلرســون بــه هنــد ،تالشــی در جهــت تقویــت محــور
آمریــکا در جنــوب آســیا
رکس تیلرسون ،وزیر خارجهی ایاالتمتحده ،در ادامهی سفر منطقهای خود پس از
سفر به افغانستان عازم هند شد و با وزیر امور خارجهی این کشور دیدار و راجع به مسائل
منطقهای ،نقش بیشتر هند در منطقه و مدرن سازی تسلیحات این کشور گفتگو کرد .وی
همچنین امروز با نخستوزیر هند در همین رابطه دیدار میکند.
یکی از اصلیترین اهداف وزیر خارجهی آمریکا از این سفر منطقهای ،تشدید
ایرانهراسی و تقویت ضدیت با ایران بوده است.
تحلیل و ارزیابی

از اوایل دههی  ،1990با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر اولویتهای
هند ،این کشور رویکرد خود به مسائل جهانی را تغییر داد و سعی کرد با تنشزدایی با
ایاالتمتحده ،منافع تجاری و اقتصادی خود را ارتقا دهد
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اهداف آمریکا

در یک نگاه کلی ،میتوان اهداف عمدهی آمریکا از تقویت روابط با هند
(علیالخصوص در ابعاد نظامی و راهبردی) را در موارد زیر برشمرد:
 .1فروش تجهیزات نظامی به هند و آمریکاییسازی ارتش آن کشور (در حال
حاضر ،بخش عمدهی تجهیزات نظامی ارتش هند را تجهیزات روسی و رژیم
صهیونیستی تشکیل میدهد).
 .2ایجاد یک اهرم مهار و فشار در برابر چین
 .3تشویق هند بهمنظور ایفای نقشی فعالتر در منطقهی آسیا-پاسیفیک
 .4تضعیف همکاریهای اقتصادی ایران و هند
 .5افزایش نقش هند در افغانستان
 .6فشار به پاکستان
اهداف هند

مهمترین اهداف هند را از تقویت روابط با آمریکا میتوان اینگونه خالصه کرد:
 .1تقویت نیروی نظامی خود در برابر پاکستان و چین
 .2ایفای نقش راهبردی فعالتر در منطقهی آسیای جنوبی
14
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 .3ارتقای کنشگری بینالمللی در راستای کسب کرسی دائم شورای امنیت
 .4واردات تکنولوژیهای برتر دفاعی
نتیجهگیری

افزایش تعامالت نظامی هند و آمریکا طبیعت ًا چین و پاکستان را بیشازپیش حساس
خواهد کرد و موجب ارتقای روابط راهبردی دو کشور خواهد شد .عالوه بر این ،با توجه
به میزان تأثیرپذیری هند از سیاستهای آمریکا در قبال ایران ،اینگونه سفرها و مواضع،
میتواند ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و هند را با چالش مواجه نماید.
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 -2هزینهی سازش
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،تقابل گفتمان انقالبیِ مبتنی بر اسالم با گفتمان
غربی ،ایجاد شد و استمرار پیدا کرد .دشمنی غرب و در رأس آن ،ایاالتمتحده آمریکا با
جمهوری اسالمی ایران به اَشکال و طرق مختلف تا به امروز ادامه پیداکرده است .بهتناسب
این دشمنی دو رویکرد عمده برای مواجهه ،در داخل کشور شکل گرفت؛
رویکرد اول راه مقابله با دشمنیهای غرب و آمریکا را در مقاومت و عدم سازش
دانسته و عقبنشینی در مقابل خواستههای غرب و آمریکا را مقدمهای برای تحمیل دیگر
خواستههای آنها میبیند.
رویکرد دوم با طرح مباحثی مانند تعامل و تنشزدایی معتقد است میتوان از طریق
گفتگو به توافق با غرب و آمریکا رسید که مانع از دشمنیهای آنها باشد.
تحلیل و ارزیابی

 .1بحران هستهای که یکی از نقاط اختالف و چالش بین جمهوری اسالمی ایران با
غرب و آمریکا است ،نقطهای محسوب می شود که میتوان کارایی ایدههای هر
یک از رویکردهای پیشگفته را بهوسیله آن بررسی کرد.
 .2علیرغم مذاکره و تحصیل توافق موسوم به برجام ،منطبق با رویکرد تعامل و
تنشزدایی ،اکنون مشاهده میشود نهتنها از دشمنی و تخاصم غرب کاسته نشد،
بلکه تقریب ًا هر هفته یک تحریم یا بحران علیه جمهوری اسالمی ایران تدارک
16
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دیده میشود.
 .3بعد از برجام راهبرد غرب در افزایش فشار بر جمهوری اسالمی ایران ادامه
پیداکرده است تا ایران مجاب شود بر سر برنامه موشکی دفاعی و سیاستهای
ضد تروریسم منطقهایاش نیز به مذاکره نشسته و البته عقبنشینی کند.
هزینه سازش چقدر است؟
 .4اگر مقاومت در برابر غرب هزینهای در قالب تحریم و تهدید دارد ،امروز
مشخصتر شده است سازش و تسلیم هزینههایی بهمراتب بیشتر و سنگینتر بر
کشور تحمیل میکند .در شرایط فعلی عالوه بر اینکه مانند گذشته روند تحریمها
شدت یافته ،عزت و سربلندی ملت ایران نیز در موارد مکرری بهصورت جدی
زیر سؤال رفته است.
بنابراین خواسته غربیها حد مشخص و معینی ندارد و به همین دلیل هزینه سازش
در مقابل آنها نیز حد مشخص و معینی نخواهد داشت.
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 -3بند  Tبرجام ،چیزی فراتر از تهدید
این روزها که آمریکاییها برجام را زیر ذرهبین گذاشتهاند تا نقاطی که میتوانند با
توسل به آنها بر ایران فشار بیاورند را شناسایی کنند ،منافذ و نقایص این توافق بیشتر از
پیش نمایان میشود .یکی از جدیترین منافذ موجود در برجام که میتواند تهدیدات جدی
امنیتی و دفاعی را متوجه جمهوری اسالمی ایران کند بند  Tبرجام است.
تحلیل و ارزیابی

بند  Tبرجام چه میگوید؟
 .1بند  Tبرجام مربوط به فعالیتهایی است که میتواند منجر به طراحی یا توسعه
وسیله انفجار هستهای شود .طبق ماده 82ذیل بند  Tبرجام ،حق درگیر شدن در
چنین فعالیتهایی از ایران سلب شده است .بعالوه طبق این ماده ایران را از اقدام
در این زمینه حتی در حد مدلسازی کامپیوتری نیز منع شده است.
 .2این بند از برجام بدون در نظر گرفتن سایر شرایط حاکم بر این توافق که عموم ًا
به ضرر ایران نیز هستند طراحی و گنجانده شده است:
«درحالیکه آژانس پیشرفتهترین و بیسابقهترین مکانیسم نظارت بر
فعالیتهای هستهای ایران را بکار گرفته است ،هیچ مکانیسم حتی حداقلی
برای رصد و نظارت بر انجام صحیح تعهدات طرف غربی بهویژه آمریکا در
نظر گرفته نشده است».
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 .3قرارگیری مفاد بند  Tبرجام در کنار مکانیسم پیچیده و پیشرفته نظارت و
بازرسی فعالیتهای هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی این زمینه
را فراهم میکند که آمریکاییها از آژانس بخواهند که مفاد بند  Tبرجام را نیز
راستی آزمایی کنند.
 .4هرچند در ظاهر این درخواست معمولی به نظر برسد ،اما با نگاهی اندکی
عمیقتر ،مشاهده میشود چالشهایی فراتر از یک تهدید معمولی متوجه امنیت
ملی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران میشود.
 .5راستی آزمایی بند  Tبرجام ،عالوه بر بازرسیهای غیرمعمول برجامی از
سایتهای هستهای ،مستلزم بازرسی از مراکز حساس نظامی-دفاعی و حتی
مراکز تحقیقی و توسعهای در سطح نرمافزارهای کامپیوتری مرتبط با این حوزه
است که بهراحتی میتواند اسرار حیاتی ملی را برای دشمنان این کشور آشکار
کند.
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 -4سفر منطقهای ترامپ به آسیا؛ اهداف و پیامدها
رئیسجمهور ایاالتمتحده ،هفتهی آینده اولین سفر منطقهای دوازدهروزهی خود به
آسیا را آغاز و به کشورهای ژاپن ،کرهی جنوبی ،چین ،ویتنام و فیلیپین سفر خواهد کرد.
وی همچنین قرار است در نشست سران آ.سه.آن در فیلیپین نیز شرکت کند ،اما
یک روز پیش از برگزاری نشست ساالنهی سران کشورهای آسیای شرقی ،به آمریکا
بازخواهد گشت.
تحلیل و ارزیابی

باراک اوباما ،رئیسجمهور پیشین ایاالتمتحده ،یکی از محورهای سیاست خارجی
خود را ارتباط با آسیا و توجه ویژه به آن منطقه قرار داده بود ،به حدی که این سیاست به
دکترین سیاست خارجی اوباما معروف شد .بااینحال ،با روی کار آمدن ترامپ ،این توجه
و تمرکز بر آسیا از سوی ایاالتمتحده کمرنگتر شد.
اهداف:

عمدهترین اهدافی که میتوان برای آمریکا از این سفر منطقهای برشمرد ،عبارتاند
از:
 .1شکل دادن به سیاستی جدید در قبال آسیا :یکی از اولین تصمیمات ترامپ پس
از ریاست جمهوری ،خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام ( )TPPبود .شکل
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دادن به سیاستی جدید در قبال آسیا را میتوان یکی از اهداف این سفر منطقهای
دانست.
 .2تضعیف نقش چین در جنوب و جنوب شرقی آسیا :سفر ترامپ میتواند منجر به
تالش آمریکا جهت مهار چین در دریای چین جنوبی و تالشهای بلندپروازانهی
آن در راستای ایجاد ابر طرحهای ترانزیتی این کشور شود.
 .3ایجاد یک ائتالف منطقهای جدید علیه کرهی شمالی
پیامد

با وجود تالش آمریکا برای تضعیف چین در آسیا ،این کشور را میتوان قدرت
غالب در این منطقه دانست و هرگونه تالش آمریکا در این راستا ،میتواند عکسالعملهایی
از سوی چین در حوزههای تجاری و نظامی (برگزاری رزمایش و )...به همراه داشته باشد.
همچنین به نظر میرسد کشورهای آسیایی نیز تمایل چندانی به جایگزین سازی آمریکا در
روابط تجاری خود با چین ندارند.
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