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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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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- پروژه 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 می آید که سعی دارد نقش عربستان را از یک کشور متعصب، 

متصلب و تروریست پروردر افکار عمومی به کشوری آزاد و پیشرفته بدل کند. اما اهداف 

پشت پرده محمد بن سلمان از ارائه این پروژه چیست؟ 

1. سرپوش گذاشتن بر بحران آفرینی های عربستان در منطقه: حجم تبلیغات این 

پروژه در رسانه های عربی به حدی است که توانسته در چند روز گذشته افکار 

عمومی منطقه را از بحران آفرینی های عربستان در سوریه و یمن منحرف کرده 

و تصویری روشن از عربستان ارائه دهد.

2. ارائه ی 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.

3. پیوند 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 
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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.

4. جذب سرمایه گذاری های خارجی: کاهش قیمت نفت در کنارهزینه های جنگ 

طلبی در یمن باعث شده تا  کسری بودجه عربستان به بیشترین حد خود از سال 

2010 تا به امروز برسد، لذا عربستان در تالش است با ارائه ی طرح های جذاب، 

سرمایه گذارهای خارجی را به سرمایه گذاری در عربستان ترغیب کند تا بتواند 

تا حدی از کسری بودجه عربستان بکاهد.
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2- اردوغان در ادلب به دنبال چیست؟

پس از آنکه اردوغان در مصاحبه ای تلویزیونی اعالم کرد که به هیچ وجه از عفرین 

چشم پوشی نخواهد کرد و در مذاکرات آستانه 6 متعهد شد نیروهای خود را برای برقراری 

کاهش تنش، در غرب بزرگراه حلب ـ دمشق تا منطقه ی اسکندرون و الذقیه در جنوب 

کانتون کردی عفرین، مستقر کند، نشانه هایی از زیاده خواهی این کشور در فعالیت هایش 

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 فعالیت های خارج از توافق نامیده شد، اوال شامل تالش ترکیه برای 

دستیابی به پایگاه های نظامی سوریه در استان ادلب است، ثانیا ترکیه با تالش برای تصرف 

فرودگاه های تفتناز و ابوالظهور در صدد دستیابی به گذرگاه ها و مناطق حیاتی این منطقه 

است. این شواهد به اضافه ی انتقال ارتش ترکیه بدون درگیری با گروه های مسلح جبهة 

النصرة، ذهن تحلیل گران را به این سو سوق داده است که ترکیه خواهان ایجاد یک منطقه ی 

تحت الحمایه دائمی در منطقه ی ادلب است. این مدعا وقتی به واقعیت نزدیکتر می شود که 

نمایندگان نیروهای کرد در شمال سوریه، از تالش ترکیه برای محاصره ی کامل عفرین و 

احتمال حمله ی این کشور به کانتون عفرین و تصرف آن صحبت کردند. با این توضیح، 

ترکیه اگر در پی ایجاد یک دولت تحت الحمایه در ادلب نباشد حتما به دنبال تثبیت اراده ی 

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 بین الملل، در حال پیشروی به سمت فرودگاه ابوالظهور 
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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 منطقه ی غرب حلب از اصابت 

موشک ها، به نفع خود قلمداد می کند.

به نظر می رسد با تقابلی که بین نیروهای جبهه مقاومت و ترکیه در منطقه ی ادلب 

پدید آمده، موضوع فرودگاه ابوالظهور و مناطق پیرامونی آن یکی از موارد مورد بحث در 

نشست آستانه ی بعد باشد.
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3- ترکیب شهدای جدید غزه؛ همدلی و هماهنگی حماس و جهاد

رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خود یکشنبه گذشته یکی از تونل های جهاد 

اسالمی فلسطین در نزدیکی پایگاه نظامی »کیسوفیم« در مرز غزه با فلسطین اشغالی را 

بمباران کرد. در این جنایت 7 تن از اعضای »سرایا القدس« شاخه نظامی جهاد اسالمی 

به عالوه 2 تن از اعضای گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس به شهادت رسیدند و 

نزدیک به 15 تن دیگر زخمی شدند.

ترکیب شهدا به گونه ای معنادار بیان گر همکاری شاخه  نظامی حماس و جهاد اسالمی 

است. البته برخی روایت ها می گویند پس از هدف  قرار گرفتن تونلی که متعلق به جهاد 

دلیل  به  و  می روند  القدس  سرایا  اعضای  به کمک  القسام  نیروهای  است،  بوده  اسالمی 

سمی بودن بمب ها، دو تن از آن ها هم به شهادت می رسد. کیفیت همکاری به هر نحوی 

که باشد، بیان گر هماهنگی، همدلی و همکاری میان این دو است و این برخالف برخی 

اختالف نظرهای 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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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــور  ــت مح ــت تقوی ــی در جه ــد، تالش ــه هن ــون ب ــفر تیلرس 1- س

ــیا ــوب آس ــکا در جن آمری

رکس تیلرسون، وزیر خارجه ی ایاالت متحده، در ادامه ی سفر منطقه ای خود پس از 

سفر به افغانستان عازم هند شد و با وزیر امور خارجه ی این کشور دیدار و راجع به مسائل 

منطقه ای، نقش بیشتر هند در منطقه و مدرن سازی تسلیحات این کشور گفتگو کرد. وی 

همچنین امروز با نخست وزیر هند در همین رابطه دیدار می کند.

تشدید  منطقه ای،  این سفر  از  آمریکا  اهداف وزیر خارجه ی  اصلی ترین  از  یکی 

ایران هراسی و تقویت ضدیت با ایران بوده است.

تحلیل و ارزیابی

اولویت های  تغییر  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با   ،1990 دهه ی  اوایل  از 

هند، این کشور رویکرد خود به مسائل جهانی را تغییر داد و سعی کرد با تنش زدایی با 

ایاالت متحده، منافع تجاری و اقتصادی خود را ارتقا دهد
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اهداف آمریکا

هند  با  روابط  تقویت  از  آمریکا  عمده ی  اهداف  می توان  کلی،  نگاه  یک  در 

)علی الخصوص در ابعاد نظامی و راهبردی( را در موارد زیر برشمرد:

1. فروش تجهیزات نظامی به هند و آمریکایی سازی ارتش آن کشور )در حال 

حاضر، بخش عمده ی تجهیزات نظامی ارتش هند را تجهیزات روسی و رژیم 

صهیونیستی تشکیل می دهد.(

2. ایجاد یک اهرم مهار و فشار در برابر چین

3. تشویق هند به منظور ایفای نقشی فعال تر در منطقه ی آسیا-پاسیفیک

4. تضعیف همکاری های اقتصادی ایران و هند

5. افزایش نقش هند در افغانستان

6. فشار به پاکستان

اهداف هند

مهم ترین اهداف هند را از تقویت روابط با آمریکا می توان این گونه خالصه کرد:

1. تقویت نیروی نظامی خود در برابر پاکستان و چین

2. ایفای نقش راهبردی فعال تر در منطقه ی آسیای جنوبی
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3. ارتقای کنشگری بین المللی در راستای کسب کرسی دائم شورای امنیت

4. واردات تکنولوژیهای برتر دفاعی

نتیجه گیری

افزایش تعامالت نظامی هند و آمریکا طبیعتًا چین و پاکستان را بیش ازپیش حساس 

خواهد کرد و موجب ارتقای روابط راهبردی دو کشور خواهد شد. عالوه بر این، با توجه 

به میزان تأثیرپذیری هند از سیاست های آمریکا در قبال ایران، اینگونه سفرها و مواضع، 

می تواند ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و هند را با چالش مواجه نماید.
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2- هزینه ی سازش

از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، تقابل گفتمان انقالبِی مبتنی بر اسالم با گفتمان 

غربی، ایجاد شد و استمرار پیدا کرد. دشمنی غرب و در رأس آن، ایاالت متحده آمریکا با 

جمهوری اسالمی ایران به اَشکال و طرق مختلف تا به امروز ادامه پیداکرده است. به تناسب 

این دشمنی دو رویکرد عمده برای مواجهه، در داخل کشور شکل گرفت؛ 

رویکرد اول راه مقابله با دشمنی های غرب و آمریکا را در مقاومت و عدم سازش 

دانسته و عقب نشینی در مقابل خواسته های غرب و آمریکا را مقدمه ای برای تحمیل دیگر 

خواسته های آن ها می بیند.

رویکرد دوم با طرح مباحثی مانند تعامل و تنش زدایی معتقد است می توان از طریق 

گفتگو به توافق با غرب و آمریکا رسید که مانع از دشمنی های آن ها باشد.

تحلیل و ارزیابی

1. بحران هسته ای که یکی از نقاط اختالف و چالش بین جمهوری اسالمی ایران با 

غرب و آمریکا است، نقطه ای محسوب می شود که می توان کارایی ایده های هر 

یک از رویکردهای پیش گفته را به وسیله آن بررسی کرد.

2. علی رغم مذاکره و تحصیل توافق موسوم به برجام، منطبق با رویکرد تعامل و 

تنش زدایی، اکنون مشاهده می شود نه تنها از دشمنی و تخاصم غرب کاسته نشد، 

بلکه تقریبًا هر هفته یک تحریم یا بحران علیه جمهوری اسالمی ایران تدارک 
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دیده می شود.

ادامه  ایران  افزایش فشار بر جمهوری اسالمی  از برجام راهبرد غرب در  3. بعد 

پیداکرده است تا ایران مجاب شود بر سر برنامه موشکی دفاعی و سیاست های 

ضد تروریسم منطقه ای اش نیز به مذاکره نشسته و البته عقب نشینی کند.

هزینه سازش چقدر است؟

امروز  دارد،  تهدید  و  تحریم  قالب  در  برابر غرب هزینه ای  در  مقاومت  اگر   .4

مشخص تر شده است سازش و تسلیم هزینه هایی به مراتب بیشتر و سنگین تر بر 

کشور تحمیل می کند. در شرایط فعلی عالوه بر اینکه مانند گذشته روند تحریم ها 

شدت یافته، عزت و سربلندی ملت ایران نیز در موارد مکرری به صورت جدی 

زیر سؤال رفته است. 

بنابراین خواسته غربی ها حد مشخص و معینی ندارد و به همین دلیل هزینه سازش 

در مقابل آن ها نیز حد مشخص و معینی نخواهد داشت.
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3- بند T برجام، چیزی فراتر از تهدید

این روزها که آمریکایی ها برجام را زیر ذره بین گذاشته اند تا نقاطی که می توانند با 

توسل به آن ها بر ایران فشار بیاورند را شناسایی کنند، منافذ و نقایص این توافق بیشتر از 

پیش نمایان می شود. یکی از جدی ترین منافذ موجود در برجام که می تواند تهدیدات جدی 

امنیتی و دفاعی را متوجه جمهوری اسالمی ایران کند بند T برجام است.

تحلیل و ارزیابی

بند T برجام چه می گوید؟

1. بند T برجام مربوط به فعالیت هایی است که می تواند منجر به طراحی یا توسعه 

وسیله انفجار هسته ای شود. طبق ماده82 ذیل بند T برجام، حق درگیر شدن در 

چنین فعالیت هایی از ایران سلب شده است. بعالوه طبق این ماده ایران را از اقدام 

در این زمینه حتی در حد مدل سازی کامپیوتری نیز منع شده است.

2. این بند از برجام بدون در نظر گرفتن سایر شرایط حاکم بر این توافق که عمومًا 

به ضرر ایران نیز هستند طراحی و گنجانده شده است: 

بر  نظارت  مکانیسم  بی سابقه ترین  و  پیشرفته ترین  آژانس  »درحالی که 

فعالیت های هسته ای ایران را بکار گرفته است، هیچ مکانیسم حتی حداقلی 

برای رصد و نظارت بر انجام صحیح تعهدات طرف غربی به ویژه آمریکا در 

نظر گرفته نشده است.«
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نظارت و  پیشرفته  پیچیده و  برجام در کنار مکانیسم   T بند مفاد  قرارگیری   .3

بازرسی فعالیت های هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی این زمینه 

را فراهم می کند که آمریکایی ها از آژانس بخواهند که مفاد بند T برجام را نیز 

راستی آزمایی کنند.

اندکی  نگاهی  با  اما  برسد،  نظر  به  معمولی  درخواست  این  ظاهر  در  هرچند   .4

عمیق تر، مشاهده می شود چالش هایی فراتر از یک تهدید معمولی متوجه امنیت 

ملی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران می شود.

از  برجامی  غیرمعمول  بازرسی های  بر  عالوه  برجام،   T بند  آزمایی  راستی   .5

حتی  و  نظامی-دفاعی  مراکز حساس  از  بازرسی  مستلزم  هسته ای،  سایت های 

مراکز تحقیقی و توسعه ای در سطح نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با این حوزه 

است که به راحتی می تواند اسرار حیاتی ملی را برای دشمنان این کشور آشکار 

کند.
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4- سفر منطقه ای ترامپ به آسیا؛ اهداف و پیامدها

رئیس جمهور ایاالت متحده، هفته ی آینده اولین سفر منطقه ای دوازده روزه ی خود به 

آسیا را آغاز و به کشورهای ژاپن، کره ی 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 ساالنه ی سران کشورهای آسیای شرقی، به آمریکا 

بازخواهد گشت. 

تحلیل و ارزیابی

باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده، 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. بااین حال، با روی کار آمدن ترامپ، این توجه 

و تمرکز بر آسیا از سوی ایاالت متحده کمرنگ تر شد.

اهداف:

عمده ترین اهدافی که می توان برای آمریکا از این سفر منطقه ای برشمرد، عبارت اند 

از:

1. شکل دادن به سیاستی جدید در قبال آسیا: یکی از اولین تصمیمات ترامپ پس 

از ریاست جمهوری، خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام )TPP( بود. شکل 
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دادن به سیاستی جدید در قبال آسیا را می توان یکی از اهداف این سفر منطقه ای 

دانست.

2. تضعیف نقش چین در جنوب و جنوب شرقی آسیا: سفر ترامپ می تواند منجر به 

تالش آمریکا جهت مهار چین در دریای چین جنوبی و تالش های بلندپروازانه ی 

آن در راستای ایجاد ابر طرح های ترانزیتی این کشور شود.

3. ایجاد یک ائتالف منطقه ای جدید علیه کره ی شمالی

پیامد

با وجود تالش آمریکا برای تضعیف چین در آسیا، این کشور را می توان قدرت 

غالب در این منطقه دانست و هرگونه تالش آمریکا در این راستا، می تواند عکس العمل هایی 

از سوی چین در حوزه های تجاری و نظامی )برگزاری رزمایش و...( به همراه داشته باشد. 

همچنین به نظر می رسد کشورهای آسیایی نیز تمایل چندانی به جایگزین سازی آمریکا در 

روابط تجاری خود با چین ندارند.
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