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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:

مهمترین اخبار  و تحلیل های  راهبردی منطقه:

بن بست مستدام در سوریه، مطلوب رژیم صهیونیستی 

روزهای سخت حشد الشعبی 

حیس در یمن؛ اشغال و آزادسازی در یک روز!

مهمترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

درخواست سفیر افغانستان در هند، جهت افزایش حضور نظامی این کشور 

چرایی عدم همراهی اروپا با ایاالت متحده در اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی 

اهداف سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران 

آمریکا و خروج از تعهدات موشکی محدودیت زا 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- بن بست مستدام در سوریه، مطلوب رژیم صهیونیستی

خود سیاستمداران آمریکایی در تحلیل هایشان، در حرفهایشان، خواسته یا ناخواسته 

اعتراف کردند که باید در منطقه ی غرب آسیا جنگ ایجاد کنیم، اختالف ایجاد کنیم، اینها 

را به جان هم بیندازیم؛ برای اینکه رژیم صهیونیستی در حاشیه ی امن قرار گیرد.

اگر بخواهیم سخن فوق از مقام معظم رهبری را در سوریه تطبیق دهیم، باید اشاره 

کنیم که سه سناریو در سوریه برای رژیم اشغالگر قدس مطرح است:

1. بالکانیزه شدن سوریه: بالکانیزاسیون یعنی تقسیم شدن یک کشور به کشورهای 

برای  سوریه  شدن  بالکانی  هستند.  همگن  هویتی  ویژگی های  لحاظ  از  که  کوچکی 

به مناطق همگنی که گرایش های  صهیونیست ها مطلوب نخواهدبود زیرا تقسیم سوریه 

ضدیت با رژیم صهیونیستی دارند یا اجازه مبارزه با آن را خواهند داد، خطر جدی برای 

اشغالگران محسوب می شود.

2. پایان جنگ و حفظ تمامیت ارضی: نفوذ سیاسی و نظامی ایران در پایان جنگ 

و تاثیر بر تعیین روند آینده سوریه، گزینه ی پایان جنگ را به شدت برای اشغالگران 

خطرناک جلوه خواهد داد.

3. ادامه جنگ و فرسایشی شدن آن: بن بست مستدام در سوریه بهتر از هر سناریوی 

دیگری به رژیم کمک خواهد کرد. ادامه ی جنگ، سوری ها و دیگر کشورهای اسالمی را 

درگیر خود خواهد کرد و موجب تامین امنیت صهیونیستها خواهد شد.
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2- روزهای سخت حشد الشعبی

دو روز پس از اعالم رسمی پیروزی بر داعش از سوی حیدر العبادی نخست وزیر 

عراق، مقتدی صدر از تحویل سالح های سرایا السالم، شاخه نظامی جریان صدر به دولت 

خبر داد. اوس الخفاجی دبیرکل نیروهای ابوالفضل العباس)ع( هم این گروه را منحل کرده 

است. گردان های ابوالفضل العباس)ع( اولین گروه عراقی عازم به سوریه برای  مشخصا 

دفاع از حرم حضرت زینب)س( بود که بعدها با تغییراتی، به جبهه های دیگر در سوریه نیز 

ورود کرد. احتماال برخی گروه های دیگر نیز اقدام به انحالل کنند.

مقتدی صدر در سخنرانی روز دوشنبه خود، با صراحت به حشد الشعبی اشاره کرده 

و از دولت خواست تا مانع به کارگیری نام حشد در انتخابات شده و از حضور رهبران 

آن در انتخابات با عناوین حشد نیز جلوگیری کند. صدر در پایان سخنرانی خود از سایر 

گروه هایی که ذیل عنوان حشد الشعبی فعال بودند نیز خواست تا سالح های خود را به 

دولت تحویل دهند.

حشد الشعبی روزهای سختی در پیش دارد. جریان های سنی عراق، کردها و برخی 

شیعیان از جمله جریان صدر و به بیان دیگر، عمده گروه هایی که حشد را به غلط یا درست 

در زمین نوری المالکی و یا ایران می بینند، راضی به ادامه حیات آن به عنوان یک شاخه 

نظامی مستقل از ارتش و نیروهای امنیتی نیستند. آینده امنیتی و نظامی حشد اکنون بیشتر 

از هر زمانی به عرصه سیاست گروه خورده و این امر، سیاست ورزی هوشمندانه ای را طلب 

می کند.
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3- حیس در یمن؛ اشغال و آزادسازی در یک روز!

شهر حیس، که به دست نیروهای هادی با پشتیبانی هوائی ائتالف و همراهی زرهی 

امارات سقوط کرد با تالش نیروهای مقاومت و انصاراهلل پس گرفته شد. 

این سقوط و بازپس گیری چه نتایجی در خود دارد؟

سه گانه شهر حیس، الخوخه و التحیتابه عنوان نقطه حیاتی برای رسیدن به بندر 

الحدیده در یک مسیر چهار راهی قرار دارد که یکی از دو جاده اصلی به صنعا از این مسیر 

می گذرد.

1. بازپس گیری این شهر و مناطق اطراف آن توسط انصاراهلل به معنای آن است 

که فشارهایی که می رفت بعد از مرگ صالح افزایش پیدا کند نتوانست پایه های دفاعی 

انصاراهلل را در داخل یمن تضعیف کند.

2. از سوی دیگر با توجه به تسلیم شدن دو گردان از وفاداران صالح به نیروهای 

هادی در حیس، سقوط و بازپس گیری این شهر تنها یک شبانه روز طول کشید و این 

نشان می دهد که انصاراهلل از لحاظ امنیتی،به وضع خوبی دست یافته و پایه های دفاعی آن 

تنها به  ارتش وابسته نیست.

3. در نگاه دیگر نیز تالش های هادی برای استفاده از تعصبات قبیلگی در همراه 

سازی قبایل حامی علی صالح نیز به شکست انجامید و این نشان از همراهی قبایل با اهداف 

انصاراهلل است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- درخواســت ســفیر افغانســتان در هنــد، جهــت افزایــش حضور 

ــور ــی این کش نظام

»شیدا محمد ابدالی«، سفیر افغانستان در دهلی نو، از دولت هند خواسته تا حضور 

بیشتری در عرصه ی نظامی و امنیتی افغانستان داشته باشد.

وی پیش ازاین از راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان استقبال کرده و خواهان 

فشار هرچه بیشتر این کشور بر پاکستان شده بود.

تحلیل و ارزیابی:

1. افزایش حضور نظامی هند در افغانستان می تواند در دو چارچوب صورت پذیرد: 

حضور در قالب کشورهای شریک ناتو در این کشور، یا در چارچوب توافقنامه ی شراکت 

راهبردی هند و افغانستان )2011(.

2. شاید بتوان بزرگ ترین طالب حضور بیشتر هند در افغانستان را آمریکا دانست. 

عمده ترین دالیل مطلوبیت این موضوع برای ایاالت متحده عبارتنداز:

ایجاد فشار بر پاکستان )در قالب راهبرد جدید(   

کاستن از بار مالی و نیروی انسانی جنگ   

ایجاد یک کارگزار جدید در افغانستان   
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3. خواسته ی اصلی آمریکا، درواقع اجرای سیاست های این کشور از سوی بازیگری 

جدید است که در چشم مردم افغانستان، مانند آمریکا منفور نباشد.

4. اهداف اصلی هند در این زمینه عبارتنداز:

برخورداری از نقش و جایگاهی باالتر در معادالت منطقه ای   

ایجاد یک اهرم جدید فشار علیه پاکستان   

و  آموزش  از  استفاده  و  پاکستان  قراردادن  تحت فشار  دلیل  به  نیز  افغانستان   .5

تکنولوژی نظامی هند، خواهان افزایش سطح روابط با این کشور است.

چالش ها

عمده ترین چالش های حضور امنیتی و نظامی هند در افغانستان، عبارتنداز:

1. عکس العمل کشورهایی چون چین و پاکستان

2. متأثرشدن روابط این کشور با ایران
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ــالم  ــده در اع ــا ایاالت متح ــا ب ــی اروپ ــدم همراه ــی ع 5- چرای

ــتی ــم صهیونیس ــت رژی ــوان پایتخ ــدس به عن ق

بعد از بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و به رسمیت شناختن قدس اشغالی 

به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، مقامات کشورها و اتحادیه اروپا مواضع غیرهمسویی با 

تصمیم آمریکایی ها اتخاذ کردند. فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا صراحتًا با این تصمیم دولت آمریکا مخالفت کرد.

حلیل و ارزیابی:

با  اروپا  همراهی  عدم  برای  می تواند  عمومی،  افکار  بحث  مانند  متعددی  دالیل 

آمریکا در اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد اما مهم ترین و 

عمده ترین این دالیل عبارت اند از:

1. نگرانی از واکنش جهان اسالم به این تصمیم؛ تقریبًا در غالب نظرات اروپایی 

مطرح شده پیرامون این مسئله به تبعات انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس اشاره شده 

است، ازاین رو می توان یکی از دالیل عمده عدم همراهی، نگرانی از واکنش های آتی جهان 

اسالم باشد.

2. اصرار بر پیگیری روند سازش و راه حل دو دولت؛ عدم همراهی اروپایی ها با 

آمریکا به معنی حمایت آن ها از حقوق مردم مسلمان فلسطین نیست، بلکه اروپا راه حل 

مسئله فلسطین را سازش و پذیرش یک دولت نامشروع صهیونیستی می داند.
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3. باز نگه داشتن باب مذاکره؛ درحالی که آمریکایی ها با تصمیم خود، به صورت 

کامل طرف رژیم صهیونیستی را گرفته اند، محاسبات اروپایی ها می تواند بر این مبنا قرار 

باب مذاکره با طرف های فلسطین، مخصوصًا  داشته باشد که با ایفای نقشی میانه، اوالً 

جنبش مقاومت را باز نگه داشته و ثانیًا نقش برجسته خود را در این مذاکرات تضمین کنند.
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6- اهداف سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران

بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلستان در صدر هیئتی سیاسی-اقتصادی به مدت دو 

روز به تهران سفر کرده است. قبل از او، فیلیپ هاموند در شهریور94 به عنوان وزیر خارجه 

انگلستان برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران سفر کرده بود. 

اما پیگیری چه اهدافی باعث شده است تا وزیر خارجه انگلستان بعد از نزدیک به 

دو سال به تهران سفر کند؟

تحلیل و ارزیابی:

1. پیگیری پرونده جاسوس انگلیسی تبار دستگیرشده در ایران، از مهم ترین اهداف 

این سفر محسوب می شود که جانسون در دیدار با ظریف صریحًا آن را مطرح کرد.

2. اطمینان یابی از ادامه اجرای برجام و عمل به تعهدات از سوی ایران، دومین 

مسئله ای است که از اهداف اصلی سفر جانسون به تهران به شمار می آید.

به  پیرامون سفر جانسون  تبلیغ گسترده  با  3. در داخل کشور، جریان غرب گرا 

تهران، این سفر را در راستای ایجاد گشایش در تعامالت اقتصادی و تجاری بین ایران و 

اروپا به ویژه انگلستان نشان دادند.

درحالی که اخبار منتشرشده از سوی مقامات انگلیس و خود بوریس جانسون نشان 

پرونده  پیگیری  مانند  مواردی  کنار  در  اقتصادی  گشایش  به  مربوط  بحث های  می دهد 

جاسوس دستگیرشده حتی در اولویت چندم نیز قرار ندارد.
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7- آمریکا و خروج از تعهدات موشکی محدودیت زا

پیمان  نقض  مورد  در  یکدیگر  به  آمریکا  و  روسیه  متقابل  زنی  اتهام  دنبال  به 

و  رسمی  محافل  پیش  ماه  چند  از  متوسط،  و  بردکوتاه  دارای  موشک های  نابودسازی 

غیررسمی آمریکایی ازجمله رئیس جمهور این کشور بحث خروج آمریکا از این پیمان 

دوجانبه را مطرح کرده اند.

تحلیل و ارزیابی

1. پیمان نابودسازی موشک های بردکوتاه و متوسط در سال 1987 بین اتحاد جماهیر 

شوروی سابق و آمریکا ایجاد و طبق آن مقرر شد دو طرف ضمن نابودی این نوع از 

موشک های خود، به تولید و انباشت آن ها نیز اقدام نکنند.

2. با شدت یافتن اختالف نظرات روسیه و آمریکا در مورد سیاست های موشکی 

یکدیگر، مخصوصًا استقرار سامانه های موشکی آمریکا در اروپای شرقی و نزدیکی مرزهای 

روسیه، محافل آمریکایی ازجمله کنگره و دولت این کشور بحث خروج از پیمان موشکی 

را مطرح کرده اند.

3. دلیل واضح آمریکا برای خروج از این پیمان، برداشتن محدودیت های موجود 

برای تولید موشک های برد کوتاه و متوسط است. درحالی که این کشور تالش می کند تا 

از طریق فشار بر ایران، محدودیت هایی را بر توانمندی دفاعی موشکی ایران تحمیل کند.
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تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان محدودیت موشکی، در کنار تالش برای اعمال 

محدودیت بر توانمندی دفاعی موشکی ایران، نشان دهنده برنامه ریزی این کشور برای 

کسب و حفظ جایگاه برتر و استکباری برای خود از طریق تضعیف دیگر کشورها است.

تحلیل مرتبط:

برجام موشکی؛ تالش آرام مثلث آمریکا، اروپا و غرب گرایان داخلی       

 .https://t.me/Tabyincenter/12669
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