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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- جبهة النصرة، نصرت می طلبد! 

هر کسی  از  بیانیه ای  انتشار  با  سابق  جبهةالنصرة ی  همان  یا  تحریرالشام«  »هیئة 

که توان حمل سالح دارد دعوت کرده است تا در صحنه های نبرد به کمك این گروه 

بشتابد. الجوالنی رهبر این گروه نیز با فرستادن نمایندگان خود برای مذاکره با گروه های 

احرارالشام، جیش االحرار و نورالدین الزنکی از آن ها تشکیل عملیات واحد ضد ارتش سوریه 

را درخواست کرده است.
https://goo.gl/TN1Cf6. 
https://goo.gl/q7z4xU. 

تحلیل و ارزیابی:

1. الجوالنی و الظواهری رهبران تحریرالشام و القاعدة دارای اختالفاتی شده اند که 

این اختالفات موجب جدایی بعضی از فرماندهان تحریرالشام از این گروه و بازگشت به 

بیعت با القاعده شده است. این موضوع سبب انشقاق و جدایی سربازان از بدنه ی تحریرالشام 

شده است.

2. هیئة تحریرالشام مجبور شده است در چند جبهه ی هم زمان بجنگد. از طرف جنوب 

ادلب در منطقه ابودالی و نیز از طرف منطقه ی شمال شرق حماه با ارتش سوریه در حال 

جنگ است. از طرف جنوب منطقه ی تحت سیطره ی خود نیز با بقایای داعش در حال 

درگیری است و از آسمان نیز حمالت هوایی روسیه آنان را بمباران می کند. این مسئله 
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موجب ضعف جدی تحریرالشام در صحنه ی نبرد شده است.

3. از طرفی تحریرالشام برای نشان دادن کارآمدی خود در اداره ی استان ادلب، 

مجبور است جبهه ی داخلی را نیز مدیریت کند اما کمبود نیرو سبب اختالل در این بخش 

شده است.)برای مشاهده تصاویر خدمات عمومی تحریر الشام به لینك زیر مراجعه کنید(
https://t.me/Ebaa_Agency/3673. 

مجموع دالیل باال تحریرالشام را مستاصل و وادار به نصرت خواهی کرده  است.
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ــه  ــود را ب ــالح خ ــعبی س ــم الحشدالش ــای مه ــرا گروه ه 2- چ

ــد؟ ــل دادن ــراق تحوی ــت ع دول

شدن  روشن  و  پارلمانی  انتخابات  به  شدن  نزدیك  با  عراق  داخلی  فضای   .1

صف بندی های سیاسی ملتهب می شود. به همین دلیل و با کاسته شدن از ماموریت امنیتی 

حشد برخی گروه های سیاسی تالش می کنند به بهانه ی وجود سالح در دست این گروه و 

القای انحصار قدرت در دست حشد، آن را منزوی کنند. اگر الحشدالشعبی بخواهد نیرویی 

مردمی باقی بماند باید خود را از مرزبندی های سیاسی و فرقه ای دور نگاه دارد. تحویل 

سالح به دولت نیز در همین راستا قابل تحلیل است. 

2. از طرفی آیت اهلل سیستانی نیز بر تحویل سالح حشد به دولت تاکید کردند تا 

اوال فضای گروه های مذهبی عراق را که مستعد شکاف و تنش است کنترل کنند چرا که 

گروه های سنی با استفاده از این حربه حکومت و حشد را متهم به طائفه گرایی می کنند و 

ثانیا خواستند از ایجاد تنش بین دولت و نیروهای الحشدالشعبی که سابقا نیز اتفاق افتاده 

بود جلوگیری کنند.

3. الحشدالشعبی از لحاظ سازمانی، مطابق قانون پارلمانی عراق زیر مجموعه فرماندهی 

کل قوا )نخست وزیر عراق ( قرار دارد و به عنوان گروهی امنیتی در کنار دیگر گروه ها 

مانند ارتش و پلیس تلقی می شود. بنابراین با پایان یافتن داعش، مبتنی بر قانون باید سالح 

حشد تحت مدیریت دولت باشد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- پیام هــای قطعنامــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در مــورد 

حفــظ وضعیــت قــدس اشــغالی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هفته گذشته با 128رأی موافق و 9رأی مخالف، 

قطعنامه ای را به تصویب رساند که هرگونه اقدامات باهدف تغییر بافت شهر قدس را باطل 

و بی اثر اعالم می کند. این قطعنامه همچنین به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی توسط آمریکا را محکوم می کند.

تحلیل و ارزیابی

قطعنامه A/RES/241/72 که توسط مجمع عمومی تصویب شد، دارای یك پیام 

ظاهری و یك پیام باطنی است؛

1. پیام ظاهری قطعنامه از محتوای آن قابل برداشت و استخراج است. این قطعنامه بر 

ضرورت لغو هرگونه تصمیمی که باهدف تغییر بافت شهر قدس صورت می گیرد، تأکید 

دارد. 

لذا هر اقدامی که از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی برای انتقال پایتخت این رژیم 

به قدس اشغالی صورت پذیرد، ازنظر جامعه جهانی مردود و ملغی است.
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2. پیام باطنی قطعنامه، مخالفت قاطعی است که با تصمیم ایاالت متحده آمریکا، 

صورت گرفت. آمریکا از موضع ابرقدرتی که برای خود تعریف کرده است، با اعالم 

تصمیم خود مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال 

سفارت آمریکا به این شهر، انتظار داشت دیگر کشورها نیز از این تصمیم پیروی کنند. 

اما تصمیم قاطع اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی بار دیگر این واقعیت را 

نشان داد که دوران کدخدایی آمریکا بر دهکده جهانی به پایان رسیده است.
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4- نهمیــن دور تحریم هــای شــورای امنیــت علیــه برنامه موشــکی 

ــمالی کره ش

شورای امنیت در حالی نهمین دور تحریم های بین المللی با تمرکز بر ممنوعیت 

خرید نفت را علیه کره شمالی تصویب کرد که این کشور در آخرین آزمایش موشکی 

خود، موشك های از نوع »هواسانگ-15« را با 4500 کیلومتر برد، به نمایش گذاشت. 

تحلیل و ارزیابی:

کشور  این  می شود.   2006 سال  به  مربوط  شمالی  کره  موشکی  تحریم  اولین   .1

به موازات افزایش تحریم ها، نه تنها برنامه موشکی خود را کنار نگذاشت بلکه با جدیت تمام، 

ارتقای آن را در دستور کار خود قرارداد.

2. عمده ترین دلیلی که دولت کره شمالی برای پیگیری برنامه موشکی خود ارائه 

آمریکا  است.  شبه جزیره کره  در  آمریکا  تهدیدزای  و  نظامی  می دهد، حضور گسترده 

تاد را در کره جنوبی مستقر کرده و ماه گذشته مانور نظامی  به تازگی سامانه موشکی 

مشترکی را با کره جنوبی و ژاپن انجام داده است.

3. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 

ملل، کره شمالی را به نابودی کامل تهدید کرد که تأثیر سوء و بی سابقه ای در متشنج شدن 

اوضاع شبه جزیره گذاشت.
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4. معادله »افزایش تحریم-افزایش برد موشك«، تا به امروز از سوی کره شمالی 

پیگیری شده است. دلیل اصلی آن هم احساس عدم امنیت ناشی از تهدیداتی است که عمدتًا 

از سوی آمریکایی ها انجام شده و موجودیت کره شمالی را نشانه می گیرند.

راه حل بحران شبه جزیره کره، نه تهدید است و نه تحریم. بلکه کافی است تا آمریکا 

به حضور نظامی تنش زای خود در شبه جزیره کره پایان داده و دست از تهدید کره شمالی 

بردارد.

تحلیل مرتبط:

بررسی امکان درگیری نظامی بین آمریکا-کره شمالی و سناریوهای جدید/خروجی 

جلسه گروه متمرکز با حضور کارشناسان حوزه های مرتبط اندیشکده راهبردی تبیین
https://t.me/Tabyincenter/11886. 

ادامه مشی آمریکا برای تشدید بحران در شبه جزیره کره
https://t.me/Tabyincenter/12465. 






