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خالصه مدیریتی

اندیشکده  شد  موجب  آسیا  غرب  منطقه  تحوالت  باالی  سرعت  و  اخبار  کثرت 

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 بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و 

تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.
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عناوین مورد بررسی در این شماره:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه:

خانواده های داعش، اولویت مبارزه فرهنگی

راز شکست طرح های بن سلمان در منطقه

نگرانی رژیم صهیونیستی از تاسیس پایگاه نظامی ایران در سوریه 

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

بازگرداندن کره ی شمالی به لیست کشورهای حامی تروریسم؛ تالش آمریکا جهت 

افزایش فشار

احتمال افزایش حمالت پهپادی آمریکا علیه پاکستان

حضور غیرقانونی پاکستان در ائتالف عربستان؛ دالیل و پیامدها 

عامل تعیین کننده برد موشک های دفاعی ایران چیست؟ 

برای  ایران  اجبار  در  نقش مکمل غرب گرایان  انتشار رعب و وحشت؛  و  ایجاد 

مذاکره موشکی 

آیا مذاکره می تواند سایه جنگ را دور کند؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- خانواده های داعش، اولویت مبارزه فرهنگی

با پایان دولت داعش، بسیاری از نخبگان بر لزوم مبارزه ی فرهنگی و اندیشه ای با 

داعش تاکید کردند. از عرصه های مغفول این مواجهه، خانواده ها و فرزندان اعضای داعش 

هستند. فرزندان به دلیل اینکه عزیزترین افراد خود را در جنگ از دست داده اند، کینه هایی 

در دل دارند که اگر التیام پیدا نکند پس از مدتی باید شاهد سربرآوردن خشونت لجام 

گسیخته ی آنان باشیم. به خصوص که داعش حس انتقام جویی را در آن ها تحریک می کند. 

مستند »حدثنی ابی«ـ  پدرم برایم روایت کردـ  یکی از نمونه های تحریک این حس است.

این مستند نحوه ی آموزش انتقام جویی فرزندان اعضای داعش که در نبرد با مرتدین! 

و کفار! کشته شده اند را به تصویر کشیده است. در دقایق پایانی این مستند، کودک 12-10 

ساله پس از آنکه اسلحه ی پدرش را تمیز می کند، می گوید: »با سالح پدرم با آن ها خواهم 

جنگید...همانگونه که پدرم وصیت کرده«. مستند »حدثنی ابی« روایتگر کینه ی فرزندان 

داعشی ها است.

چنانچه با این افراد با رفق و مدارا رفتار شود و در عین حال از ایجاد تهدید آن ها 

جلوگیری شود، بخشی از پروژه مبارزه فرهنگی با داعش پیش رفته است. نمونه ای از این 

رفتار با خانواده های داعش در فرمانده میدانی الحشدالشعبی در مستند »سلفی با ابومهدی« 

پس از فتح موصل در ویدئوی زیر نمایان شده است.
https://t.me/Tabyincenter/12824. 
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2- راز شکست طرح های بن سلمان در منطقه

با  ایران برابر داعش باعث شد تا محمد بن سلمان شرایط غرب آسیا را  پیروزی 

شرایط قبل از جنگ دوم جهانی بسنجد. اما حقیقت پنهان شده ی پشت این حرف، نشان 

از شکست پروژه اسالم غربگرا در برابر اسالم انقالبی دارد. او شکست طرح های خود در 

منطقه را، ناشی از پیروزی اسالم انقالبی در منطقه می داند. لذا بخش زیادی از گفتگو با 

نیویورک  تایمز به این مسئله پرداخته شد.

1. محمد بن سلمان ایران  را مقصر افراط گرایی عربستان می خواند.

2. اسالم اباحه گر: بن سلمان سعی دارد تا اسالم اباحه گر را اسالم اصیل برشمارد، او 

می گوید: زمان پیغمبر در عربستان نمایشنامه موزیکال اجرا می شد، زن و مرد با هم معاشرت 

می کردند و پیامبر با همه این موارد موافق بودند.

3.  شکست بحران یمن: اسالم انقالبی تنها مشکل بن سلمان برای حل بحران یمن 

است، او معتقد است تا زمانی که انصاراهلل طرفدار تفکر اسالم انقالبی است، بحران یمن هیچ 

راه حل دیگری جز جنگ ندارد.

4. شکست طرح آشوب لبنان: او در این مصاحبه سعی داشت شکست طرحش در 

فتنه انگیزی لبنان را پنهان و حزب اهلل را دلیل استعفای حریری عنوان کرد.

او راه حل شکست های خود در منطقه  را مبارزه مداوم و بی تسامح با اسالم انقالبی 

می داند.
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3- نگرانی رژیم صهیونیستی از تاسیس پایگاه نظامی ایران در سوریه 

قبال درباره نگرانی رژیم صهیونیستی از تاسیس پایگاه نظامی ایران در سوریه در 

نزدیکی بلندی های جوالن نوشتیم. اکنون شواهد و قرائن از جدی گرفتن این تهدید از سوی 

مقامات این رژیم حکایت دارد. 
https://t.me/Tabyincenter/12721. 

به گزارش Jewish Press بنیامین نتانیاهو در 22 نوامبر نزدیک به 30 دقیقه با 

پوتین در این رابطه تلفنی صحبت کرده اند. در این گفتگو نتانیاهو موضع خود را در زمینه 

امنیت رژیم صهیونیستی بیان کرده است و عدم پذیرش حضور نیروهای ایرانی در سوریه 

را به پوتین گوشزد کرده است.
https://goo.gl/Mc9M4b. 

پس از اظهارات نتانیاهو، اکرم الکعبی فرمانده جنبش النجباء که به علت ارتباط با 

ایران توسط کنگره آمریکا تحریم شد، از آمادگی نیروهای این جنبش برای حضور در 

بلندی های جوالن خبر داد. 
https://goo.gl/2EneUm. 

چهار روز بعد، »گادی آیزنکوت« رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت 

:»اسرائیل باید یاد بگیرد حضور ایران در نزدیکی مرزهایش را تحمل کند.« او در این باره 

ادامه داد: »اگر دولت ترامپ، راه اوباما را برود و سوریه را به دست روس ها واگذار کند، 

مشکالت بیشتر می شود.«
https://goo.gl/bRkQFR. 
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تفاوت  و  از عدم یکصدایی  مقامات رژیم صهیونیستی حکایت  اظهارات  تفاوت 

تصویر ذهنی آن ها از قدرت ایران دارد. آنها تالش می کنند بدون ایجاد درگیری با اهرم 

روسیه، ایران را از تصمیمات خود منصرف کنند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــی  ــورهای حام ــت کش ــه لیس ــمالی ب ــره ی ش ــدن ک 4- بازگردان

ــار ــش فش ــت افزای ــکا جه ــالش آمری ــم؛ ت تروریس

دونالد ترامپ نام کره ی شمالی را –که در سال 2008 از فهرست کشورهای حامی 

تروریسم خارج شده بود- مجدداً به این فهرست بازگرداند.

کره ی شمالی در سال 1988 به اتهام بمب گذاری در یکی از هواپیماهای خطوط 

هوایی کره ی جنوبی و برخی اتهامات دیگر در لیست قرار گرفت و در سال 2008 با توجه 

به تالش آمریکا جهت خلع سالح کره، از آن فهرست خارج شد.

تحلیل و ارزیابی:

در  شمالی  کره ی  مطلوبیت  ایاالت متحده،  و  شمالی  کره ی  میان  مناقشه ی  در   .1

افزایش سطح تهدید است، حال آنکه مطلوبیت ایاالت متحده پایین نگه داشتن سطح تهدید در 

حدی است که حضور نظامی آن در شبه جزیره توجیه شود و به فروش تسلیحات خود در 

آن منطقه بپردازد. )1(

2. لذا، افزودن نام کره ی شمالی به فهرست –علی رغم اینکه ادله ی محکمی جهت 

حمایت این کشور از تروریسم بین الملل وجود ندارد- درواقع به منزله ی تالش آمریکا 

جهت ایجاد موج جدیدی از فشار و تحریم علیه کره ی شمالی است؛ هرچند تحریم های 

جدید، با توجه به دامنه ی وسیع تحریم های کنونی، عماًل تفاوت خاصی در فشارهای وارده 
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به کره ایجاد نمی کند.

3.  باید توجه داشت که با توجه به فقدان ادله ی کافی، امکان ایجاد اجماع میان اعضای 

دائم شورای امنیت و افزایش فشار بین المللی در این حوزه پایین است و به احتمال زیاد، تنها 

تحریم های یکجانبه ی آمریکا افزایش خواهد یافت.
(1) http://Tabyincenter.ir/20857. 
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5- احتمال افزایش حمالت پهپادی آمریکا علیه پاکستان

جاوید فیصل )سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان( اعالم کرده عبداهلل عبداهلل 

در سفر به آمریکا و کانادا، در دیدار با برخی شخصیت های مهم سازمان های بین المللی، 

ازجمله دبیر کل ناتو، آنان را راجع به ضرورت هدف قرار دادن پناهگاه های تروریست ها 

در خارج از خاک افغانستان، متقاعد کرده است.

تحلیل و ارزیابی:

دولت  دید  از  تروریستی  گروه  مصداق  اصلی ترین  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 

افغانستان، طالبان است و این دولت عمده ترین پناهگاه طالبان در خارج از مرزهای خود را 

خاک پاکستان می بیند.

طرح چنین مواضعی، در وهله ی اول جهت تحت فشار قرار دادن پاکستان در چارچوب 

راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیاست، اما درصورتی که صحت داشته 

باشد، می تواند افزایش )نه چندان چشمگیر( حمالت پهپادی آمریکا در پاکستان را به دنبال 

داشته باشد. )چنانکه پیش ازاین نیز انجام شده است.(

باید توجه داشت که حمالت پهپادی آمریکا در پاکستان، تاکنون به صورت محدود 

و تنها علیه برخی اهداف خاص و مهم )ازجمله بن الدن و مالاختر منصور( انجام شده و انجام 

آن، مشابه و در مقیاس آنچه در افغانستان اتفاق می افتد،عماًل امکان پذیر نیست.
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گرچه نمی توان این دسته از مواضع دولتمردان افغانستانی را چندان جدی تلقی کرد، 

اما حمالت محدود  آمریکا می تواند روابط دو کشور را بیش ازپیش دچار تنش کرده و بر 

پیچیدگی بحران در افغانستان بیفزاید.
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6- حضور غیرقانونی پاکستان در ائتالف عربستان؛ دالیل و پیامدها

)بخش اول: دالیل( 

با مطرح شدن مجدد حضور پاکستان در ائتالف سعودی علیه مردم یمن، بسیاری از 

شخصیت های داخلی این کشور، بر غیرقانونی بودن چنین عملی تأکید و دولت را از آن 

بر حذر داشتند.

عضویت پاکستان در این ائتالف اولین بار در سال 2015 مطرح شد که در همان 

زمان )ماه آوریل( مجلس پاکستان با تصویب یک قانون، حضور دولت و ارتش این کشور 

را در آن ممنوع اعالم کرد.

تحلیل و ارزیابی:

با وجود ممنوعیت دولت پاکستان از حضور در ائتالف، در سال گذشته ی میالدی، 

عربستان به ناگاه نام پاکستان را نیز در شمار کشورهای عضو ائتالف ذکر کرد که با اظهار 

بی اطالعی دولت پاکستان، مایه ی شگفتی بسیاری از تحلیلگران شد.

دالیل:

عمده ترین دالیل حضور پاکستان در ائتالف را می توان بدین شرح برشمرد:

1. نزدیکی شخص نواز شریف )نخست وزیر معزول( به خاندان سعود؛

2. نیاز پاکستان به منابع مالی سعودی؛
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3 .احتمال دریافت مبالغ کالن تحت عنوان وام از سوی برخی دولتمردان پاکستان؛ 

)چنانکه از طرف برخی منتقدان مطرح شده است(

4. تمایل برخی گروه های افراط گرا در داخل پاکستان مبنی بر حضور این کشور 

در ائتالف.

نتیجه گیری: 

گرچه روابط شخصی برخی دولتمردان پاکستان با خاندان سعودی، مولفه ای مهم در 

روابط میان عربستان و پاکستان است، اما مهم ترین دلیل تمایل دولت پاکستان مبنی بر 

عضویت در ائتالف منطقه ای سعودی را باید نیاز این کشور به منابع مالی عربستان دانست.
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7- حضور غیرقانونی پاکستان در ائتالف عربستان؛ دالیل و پیامدها 

)بخش دوم: پیامدها( 

در  عضویت  عدم  یا  عضویت  قبال  در  مشخصی  موضع  تاکنون  پاکستان  دولت 

ائتالف اتخاذ نکرده است. دولت این کشور از یک سو با پارلمان، احزاب منتقد، بسیاری 

از شخصیت ها و گروه های متنفذ مخالِف عضویت در ائتالف و مهم تر از همه جمهوری 

اسالمی ایران )به عنوان یکی از اهداف دشمنی ائتالف سعودی( مواجه است و از سوی دیگر 

با فشارهای عربستان.

پیامدها:

عضویت غیرقانونی پاکستان در ائتالف سعودی، پیامدهایی را در داخل و خارج 

پاکستان برای این کشور خواهد داشت:

1. احتمال افزایش تنش در روابط پاکستان با جمهوری اسالمی ایران؛

2. تحت شعاع قرار گرفتن روابط تجاری و اقتصادی این کشور با ایران؛

3. افزایش اختالفات مذهبی داخلی )نزدیک به 20درصد از جمعیت پاکستان را 

شیعیان تشکیل می دهند(

4. وارد آمدن ضربه ی اساسی به محبوبیت و مشروعیت حزب مسلم لیگ چند ماه 

پیش از انتخابات؛
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نتیجه گیری:

گرچه پاکستان تاکنون با سیاست یک بام و دو هوا سعی کرده از اعالم صریح 

موضع خود در قبال عضویت در ائتالف سعودی بپرهیزد، اما این کشور در نهایت مجبور 

است بین مشکالت داخلی و ایجاد یک چالش جدی در روابط با جمهوری اسالمی ایران از 

یک سو و پیوستن به ائتالف سعودی از سوی دیگر، یکی را انتخاب نماید.



اندیشکده راهبردی تبیینبررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 56

20

8- عامل تعیین کننده برد موشک های دفاعی ایران چیست؟

مذاکره  کردن  تئوریزه  برای  خود  تالش  داخلی ضمن  غرب گرای  جریان  اخیراً 

موشکی، اعالم کرده است که برد بیش از دو هزار کیلومتر در برنامه های دفاعی ایران 

نیست و می تواند در مذاکرات موشکی روی آن توافق صورت گیرد. لذا این سؤال طرح 

می شود که عامل تعیین کننده برد موشک های دفاعی ایران چیست؟

تحلیل و ارزیابی

1. برنامه ریزی ایران در مورد برد موشک های دفاعی و محدودیت های مقطعی، مطلق 

نبوده و ممکن است با توجه به شرایط تغییر پیدا کند. درحالی که جریان غرب گرا در پی 

موضوع مذاکره قرار دادن این برد و اعمال محدودیت دائمی است.

2. تعیین کننده ترین عامل در تعیین برد موشک های دفاعی ایران، عنصر تهدید و 

شدت آن است. به میزانی که تهدیدات دشمن وسعت و عمق بیشتری پیدا می کنند، طبیعتًا 

برد بیشتری برای موشک ها در برنامه ریزی دفاعی ایران گنجانده می شود.

3. اعمال هرگونه محدودیت دائمی بر برد موشک های دفاعی درحالی که تهدیدات 

منطقه ای و فرا منطقه ای علیه ایران هرروز بیشتر و پیچیده تر می شوند، می تواند موجب بروز 

تهدیدات جدی دفاعی و امنیتی برای کشور شود.

برد موشک های دفاعی ایران تا جایی است که تهدید باشد، و محدودیت مقطعی 

با توجه به عمق تهدیدها است، محدودیت مطلق برد موشکی در اثر هر مذاکره موشکی، 
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موجب غلبه تهدیدات بر توان دفاعی ایران می شود.

تحلیل مرتبط:

برای  ایران  اجبار  در  نقش مکمل غرب گرایان  انتشار رعب و وحشت؛  و  ایجاد 

مذاکره موشکی
https://t.me/Tabyincenter/12801. 

راهکنش)تاکتیک( اروپا و آمریکا در مقابله با توان دفاعی موشکی ایران
https://t.me/Tabyincenter/12770. 

برجام موشکی؛ تالش آرام مثلث آمریکا، اروپا و غرب گرایان داخلی       
https://t.me/Tabyincenter/12669. 
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9- ایجــاد و انتشــار رعــب و وحشــت؛ نقــش مکمــل غرب گرایــان 

در اجبــار ایــران بــرای مذاکــره موشــکی

جریان غرب گرای داخلی، در چارچوب تئوریزه کردن مذاکرات موشکی، یکی از 

راهکنش های خود را، ایجاد و انتشار رعب و وحشت از نتایج پاسخ رد ایران برای آغاز 

مذاکره بر سر  توان دفاعی موشکی خود، قرار داده است. 

1. این جریان نقطه تمرکز خود را افکار عمومی داخلی قرار داده و سعی دارد با 

تزریق رعب و وحشت، آن را برای آماده سازی و حتی فشار برای آغاز مذاکره آماده کند.

2. راهکنش ایجاد و انتشار رعب و وحشت، در امتداد تقسیم کاری است که بین 

اروپا و آمریکا انجام شده است. در بازی طراحی شده توسط غربی ها، آمریکا نقش پلیس بد 

و اروپا نقش پلیس خوب را بازی می کند و هرکدام فراخور نقش خود مشغول بازی هستند.

3. در این چارچوب آمریکایی ها تقریبًا هر هفته یک چالش، تحریم یا تهدید علیه 

ایران تولید می کنند و اروپایی ها وعده مذاکره برای دور شدن سایه تحریم می دهند.

4. نقش جریان غرب گرای داخلی، تسهیل اثر نقشه طراحی شده غرب است؛ به این 

صورت که ایران را از پلیس بد، ترسانده و برای معامله با پلیس خوب ترغیب کنند.

تحلیل مرتبط:
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راهکنش)تاکتیک( اروپا و آمریکا در مقابله با توان دفاعی موشکی ایران
https://t.me/Tabyincenter/12770. 

برجام موشکی؛ تالش آرام مثلث آمریکا، اروپا و غرب گرایان داخلی
https://t.me/Tabyincenter/12669
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10- آیا مذاکره می تواند سایه جنگ را دور کند؟

بعد از مواضع برخی دولت های اروپایی و آمریکا در مورد فشار بر ایران جهت  

مذاکره موشکی، جریان غرب گرای داخلی در ادامه خط تئوریزه کردن و مطلوب نشان 

دادن مذاکره بر سر توان دفاعی موشکی، مجدداً در حال طرح بحث تأثیر مذاکره بر دور 

کردن سایه جنگ است. 

اما آیا واقعًا مذاکره می تواند سایه جنگ را دور کند؟

تحلیل و ارزیابی

1. بنا به یک دلیل تجربی و یک دلیل تحلیلی، پاسخ منفی است؛ تجربه مذاکرات 

موشکی،  احتمالی  مذاکرات  نتیجه هرگونه  می دهد  نشان  تحلیلی که  و  برجام  به  منتهی 

تضعیف و نابودی توان دفاعی کشور است.

2. درحالی که ادعا می شد مذاکرات منتهی به برجام توانسته است سایه جنگ را از 

ایران دور کند، دقیقًا در دوران پسا برجام شاهد ایجاد بیشترین حجم تهدید و بحران از سوی 

غرب، به ویژه آمریکا علیه ایران بوده ایم.

3. ازاین جهت نیز که یکی از نتایج بدیهی هرگونه مذاکره موشکی، اعمال محدودیت 

بر توان دفاعی ایران، است، درحالی که تهدیدات روزبه روز در حال افزایش هستند، می تواند 

موجب غلبه این تهدیدات بر توان دفاعی ایران شود.
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لذا علی رغم آنچه ادعا می شود، در روندی معکوس، مذاکره موشکی نه تنها سایه 

جنگ را دور نمی کند، بلکه خطر تجاوز و جنگ را بیش ازپیش ملموس تر می کند.

تحلیل مرتبط:

عامل تعیین کننده برد موشک های دفاعی ایران چیست؟
https://t.me/Tabyincenter/12818. 

برای  ایران  اجبار  در  نقش مکمل غرب گرایان  انتشار رعب و وحشت؛  و  ایجاد 

مذاکره موشکی
https://t.me/Tabyincenter/12801. 

راهکنش)تاکتیک( اروپا و آمریکا در مقابله با توان دفاعی موشکی ایران
https://t.me/Tabyincenter/12770. 

برجام موشکی؛ تالش آرام مثلث آمریکا، اروپا و غرب گرایان داخلی       
https://t.me/Tabyincenter/12669. 
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