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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- اهداف انصاراهلل در شلیک موشک به کاخ یمامه

موشک انصاراهلل جدای آنکه به هدف خورده و یا توسط پاتریوت منهدم شده باشد، 

دارای نتایجی است که می تواندتغییرات محسوسی در عرصه میدانی ایجاد کند. 

در این تحلیل سعی میکنیم تا نتایج این اقدام را برای انصاراهلل مورد بررسی قرار دهیم.

1.تثبیت قدرت موشکی نیروهای مقاومت: این موشک، دومین موشکی  است که در 

یک ماه گذشته به ریاض شلیک شده و نشان دهنده تثبیت قدرت موشکی انصاراهلل است.

2.ایجاد ناامنی در قلب پایتخت عربستان: انصاراهلل توانسته است این پیام را به عربستان 

مخابره کند که توانایی کشاندن ناامنی به قلب پایتخت این کشور را دارد. 

3.اثبات قدرت تأثیرگذاری انصاراهلل در میدان جنگ : انصاراهلل نشان داد که می تواند 

میدان جنگ را به سمت پایتخت های امارات و عربستان گسترش دهد و با این اقدام ، 

قدرت تأثیرگذاری خود را در جنگ ثبات بخشید.

4.عزم نیروهای مقاومت در قبال تجاوز گری: شلیک موشک به یمامه پس 1000روز 

تجاوز به یمن، به معنای عدم تزلزل در عزم نیروهای مقاومت برای مبارزه با تجاوزگری 

است.

اتحاد نیروهای مردمی و ارتش: شلیک موشک بعد از کشته شدن علی صالح و پایان 

فتنه صنعا نشان دهنده اتحاد میان طیف مقاومت مردمی و ارتش یمن است.
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2- اخوان المسلمین یمن؛ دشمنان دیروز و دوستان امروز 

خبرگزاری عربستان اعالم کرد،  محمد بن سلمان برای دومین بار و محمد بن زاید 

برای اولین بار با محمد الیودومی، رئیس حزب »االصالح« دیدارکردند.  با توجه به مواضع 

امارات و عربستان علیه حزب »االصالح« و تروریستی خواندن این حزب، دیدار چهارشنبه 

از جنبه های مختلفی دارای اهمیت است. 

لذا ما سعی داریم به جنبه های مختلف این دیدار بپردازیم.

1. بعد از ترور و دستگیری رهبران حزب »االصالح«، این حزب به تنهایی و بدون 

کمک عربستان و امارات، بخش هایی از مأرب  را در اختیار گرفت و نقش ائتالف را در 

آن مناطق کم رنگ کرد.

2. بعد از مرگ صالح و ناکامی هادی برابر انصاراهلل، ریاض و ابوظبی به نیروهای 

حزب»االصالح« برای پیشبرد اهداف خود برای فتنه انگیزی تازه احتیاج دارند. 

3. از طرف دیگر سران ائتالف تالش دارند تا با حمایت از این حزب  از پیوستن 

قبایل و گروه های یمنی به انصاراهلل جلوگیری کنند.

4. از سوی دیگر  »االصالح« که از سال 1995در لیست سازمان های تروریستی 

امارات و عربستان قرار گرفته، با این اقدام می تواند امتیازات بیشتری را به دست بیاورد.

اقدام  عربستان و امارات در جذب نیروهای داخلی مخالف انصاراهلل می تواند نشانی 

ازتالش برای کم کردن نقش مستقیم ائتالف دربحران یمن باشد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- درج قومیت در شناسنامه های الکترونیکی؛ دامن زدن به قومیت در افغانستان

کمیسیون مشترک پارلمان و سنای افغانستان، سرانجام با اصرار دولت اشرف غنی، 

درج قومیت در شناسنامه های الکترونیکی را مورد تصویب قرار دادند.

تحلیل و ارزیابی:

افغانستان  اجتماعی در  فعال ترین گسل های  1. در حال حاضر، قومیت و مذهب 

هستند که از میان این دو، قومیت عنصر تعیین کننده تری در ساختار قدرت سیاسی این 

کشور است.

2. بااین حال، یکی از علل عمده ی مشکالت امروز افغانستان پررنگ بودن مسئله ی 

قومیت و عدم حرکت به سمت هویت ملی است.

3. درچنین شرایطی، دولت افغانستان به جای حرکت در مسیر تقویت هویت ملی، 

در حال دامن زدن به قومیت گرایی جهت کسب منافع حزبی و جناحی است.

4. تالش دولت را می توان گامی جهت تضمین تداوم ریاست جمهوری اشرف غنی 

و  قومیت گرایی  به  دامن زدن  با  اشرف غنی  سناریو،  این  در  دانست.  آینده  انتخابات  در 

پررنگ سازی خطر قدرت یابی دیگر اقوام، سعی بر بسیج حداکثری قوم پشتون و سرازیر 

کردن آرای آنان به سبد خود دارد.
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دامن زدن به قومیت گرایی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت منافعی برای برخی 

افراد و جریان ها داشته باشد، اما هزینه ی آن را در بلند مدت مردم افغانستان می پردازند. 

افغانستان امروز بیش از هرچیز، نیازمند حرکت به سوی تقویت هویت ملی و ایجاد کشوری 

یکپارچه و یکدست است و در این فضا، پررنگ شدن مسئله ی قومیت، مشکالت این کشور 

را فزون تر خواهد کرد.
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4- نیم جمله ی جنجالی مقدمه برجام، چه می گوید؟

اتحادیه  ارشد سیاست خارجی  هفته گذشته »فدریکا موگرینی«، هماهنگ کننده 

اروپا، به نیم جمله ای از مقدمه برجام اشاره و ادعا کرد که به پیشنهاد هیئت مذاکره کننده 

ایرانی در توافق گنجانده شده است. این نیم جمله جنجالی که موگرینی با گفتن این که 

»می خواهم یک راز را در مورد برجام فاش کنم«، در مورد آن صحبت کرد، چه می گوید؟

تحلیل و ارزیابی

1. نیم جمله ای که در مقدمه برجام آمده به این صورت است که؛  »کشورهای 5+1 

و ایران انتظار دارند که اجرای کامل این برجام در جهت مثبت به صلح و امنیت منطقه ای 

و بین المللی کمک نماید.«، اما موگرینی در جایگاه یک مقام اروپایی، ضمن صحبت های 

خود، تفسیر دیگری از این بند ارائه داد.

2. موگرینی گفت که در بخش مقدمه توافق هسته ای ایران »نیم جمله ای« با این 

مضمون وجود دارد که خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای تعامل سازنده 

این بدان معنی است که برجام مقدمه ای برای شروع تعامل سازنده در  در منطقه است. 

موضوعات منطقه ای قرار گیرد.

سیاست  بر آتش  دستی  برای کسانی که  منطقه«،  در  سازنده  »تعامل  عبارت   .3

خارجی دارند، زیاد مبهم و گنگ نیست. اشاره موگرینی به نقش منطقه ای و توان دفاعی 

موشکی ایران است که آمریکایی ها نیز ادعا می کنند ثبات منطقه را بر هم می زند.
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4. نیم جمله مطرح شده را هرکسی پیشنهاد داده باشد، بدیهی است که با توافق همه 

اعضای 1+5 و ایران پذیرفته شده است. و امروز به عنوان ابزاری در دست اروپایی ها قرار 

گرفته تا برای خواسته های منطقه ای خود از ایران زمینه سازی حقوقی کنند.
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5- هدف آمریکا از نمایش الشه موشکی

»نیکی هیلی«، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، با برگزاری یک نشست 

خبری، الشه ای آهنی به نمایش گذاشت که ادعا می کرد قطعه ای از موشک های ساخت 

ایران است که توسط انصاراهلل به سمت ریاض شلیک شده است. نتیجه ای که او از ادعای 

خود گرفت، بی ثبات شدن منطقه در اثر اقدامات ایران بود.

تحلیل و ارزیابی:

1. ضمن اینکه هیچ دلیل محکم و قابل اعتنایی برای اثبات ادعای نیکی هیلی وجود 

ندارد، شلیک یک موشک از طرف مقاومت یمن در دفاع از خود و به سمت کشوری که 

رکورد بیش از 60بار بمباران در کمتر از 12ساعت را ثبت کرده است، چرا باید تا این 

اندازه برای آمریکایی ها سنگین باشد؟

2. ازنظر آمریکایی ها، شلیک بیش از چندصدهزار موشک توسط عربستان از آغاز 

تجاوز نظامی به یمن، بی ثبات کننده منطقه نیست، اما شلیک یک موشک توسط یمنی ها و 

در دفاع از خود، ثبات منطقه را بر هم می زند!

سوی  از  منطقه  بی ثبات سازی  به  ایران  کردن  متهم  برای  آهنی  الشه  نمایش   .3

آمریکا، بیشتر شبیه یک طنز سیاسی بود که در داخل آمریکا نیز از استقبال چندانی مواجه 

نشد. عدم حضور ژنرال های آمریکایی در نشست هیلی، یکی از نمونه ها است.
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فشار  راهبرد  پیگیری  برای  ایران  علیه  فضاسازی  با هدف  تنها  هیلی،  نمایش   .4

آمریکا بود که با توجه به سابقه آمریکایی ها در فریب افکار عمومی و بی اعتباری دالیل 

ارائه شده، نتوانست به هدف حداقلی نیز برسد.
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6- داستان مقدمه مهم تر از متن برجام چیست؟

فدریکا موگرینی، طی صحبت های اخیر خود، ضمن اشاره به مطلبی در مقدمه برجام، 

اعالم کرد که گنجاندن آن بنا بر پیشنهاد طرف ایرانی بوده است. مسئله ای که برجام را به 

موضوعات غیرهسته ای و غیربرجامی ربط می دهد.

تحلیل و ارزیابی:

10 اشاره موگرینی به این صورت در قسمت مقدمه برجام وجود دارد که »کشورهای 

1+5 و ایران انتظار دارند که اجرای کامل این برجام در جهت مثبت به صلح و امنیت 

منطقه ای و بین المللی کمک نماید.« اما موگرینی با نقل به مضمون، بیشتر مفهوم این جمله 

را مدنظر داشته است.

2. موگرینی با بیان اینکه ]در مقدمه برجام[ »نیم جمله ای« با این مضمون وجود دارد 

که خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای تعامل سازنده در منطقه است، گفت 

که این جمله به درخواست ایران گنجانده شده است.

3. جدای از اینکه آنچه موگرینی گفته است، از الزامات تحقق آنچه عینًا در متن 

مقدمه برجام آمده است، بخش مهم تر سخنان موگرینی اشاره به درخواست طرف ایرانی، 

برای گنجاندن این جمله در برجام است.

4. اظهارات موگرینی در کنار بحث هایی که این روزها در مورد نقش منطقه ای 

و توان دفاعی موشکی ایران مطرح است، این فرضیه را تقویت می کند که جبهه غرب 
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به صورت مصمم بحث برجام های منطقه ای با ایران را پیگیری و عالقه مذاکره کنندگان 

ایرانی در دوران مذاکرات برجام را یادآوری می کند. 
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7- رویکرد دولت آمریکا به برجام پس از عدم تائید پایبندی ایران

بعد از عدم تائید پایبندی ایران به برجام توسط رئیس جمهور آمریکا و ارجاع آن به 

کنگره، مسئله ی مهمی که به وجود آمد، نحوه مواجهه این کشور با توافق چندجانبه بین 

ایران و 1+5 بود. ابعاد مختلف این مسئله با اقداماتی که آمریکایی ها در پی انجام هستند تا 

حدودی روشن شده است.

تحلیل و ارزیابی:

1. مقامات آمریکا و در رأس آن ها ترامپ، به ویژه بعد از بازخورد اروپایی ها، به این 

جمع بندی رسیده اند که نمی توانند به صورت صریح، برجام را نقض کنند، لذا اقدام به اتخاذ 

رویکردی جایگزین کرده اند.

2. در این رویکرد اولین گام، عدم تائید پایبندی ایران در عین باقی ماندن آمریکا 

در برجام بود. قدم دوم که این روزها از سوی دولت آمریکا در حال برجسته شدن است، 

متزلزل و شکننده نشان دادن برجام تا سرحد ممکن است.

3. هرچند این رویکرد قبل از این نیز وجود داشت اما بیشتر از سوی کنگره آمریکا 

پیگیری می شد، وجه جدیدی که به آن اضافه شده است، همراهی و حتی پیش قدمی جدی 

از فروش  از بررسی ممانعت  منابع متعدد  نمونه  به عنوان  این مورد است.  کاخ سفید در 

محصوالت شرکت های بوئینگ، ایرباس و جنرال الکتریک به ایران در کاخ سفید خبر 

داده اند.






