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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطق ه

 -1جبهةالنصرة ،نصرت میطلبد!
 -2چرا گروههای مهم الحشدالشعبی سالح خود را به دولت عراق تحویل دادند ؟
ی
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارج 
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 -3پیامهای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد حفظ وضعیت قدس اشغال 
ی
 -4نهمین دور تحریمهای شورای امنیت علیه برنامه موشکی کره شمال 
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خالصه مدیریتی
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده
راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهمترین اخبار و تحوالت منطقه ،دالیل،
اهداف و پیامدهای تحوالت را بهصورت هفتگی بررسی نماید .مبنای کار گزارش بر ارائه
راهبردیترین و مهمترین 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 تحلیلهای راهبردی منطقه:

جبهه النصره ،نصرت می طلبد
چرا گروه های مهم الحشد الشعبی سالح خود را به دولت عراق تحویل دادند؟
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی

پیام های قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد حفظ وضعیت قدس اشغالی
نهمین دور تحریم های شورای امنیت علیه برنامه موشکی کره شمالی
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1جبهةالنصرة ،نصرت میطلبد!
«هیئة تحریرالشام» یا همان جبهةالنصرةی سابق با انتشار بیانیهای از هر کسی
که توان حمل سالح دارد دعوت کردهاست تا در صحنههای نبرد به كمك اين گروه
بشتابد .الجوالنی رهبر این گروه نیز با فرستادن نمایندگان خود برای مذاکره با گروههای
احرارالشام ،جیشاالحرار و نورالدینالزنکی از آنها تشکیل عملیات واحد ضد ارتش سوریه
را درخواست کرده است.

https://goo.gl/TN1Cf6.
https://goo.gl/q7z4xU.

تحلیل و ارزیابی:
 .1الجوالنی و الظواهری رهبران تحریرالشام و القاعدة دارای اختالفاتی شدهاند که
این اختالفات موجب جدایی بعضی از فرماندهان تحریرالشام از این گروه و بازگشت به
بیعت با القاعده شدهاست .این موضوع سبب انشقاق و جدایی سربازان از بدنهی تحریرالشام
شده است.
 .2هیئة تحریرالشام مجبور شدهاست در چند جبههی همزمان بجنگد .از طرف جنوب
ادلب در منطقه ابودالی و نیز از طرف منطقهی شمال شرق حماه با ارتش سوریه در حال
جنگ است .از طرف جنوب منطقهی تحت سیطرهی خود نیز با بقایای داعش در حال
درگیری است و از آسمان نیز حمالت هوایی روسیه آنان را بمباران میکند .این مسئله
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موجب ضعف جدی تحریرالشام در صحنهی نبرد شدهاست.
 .3از طرفی تحریرالشام برای نشان دادن کارآمدی خود در ادارهی استان ادلب،
مجبور است جبههی داخلی را نیز مدیریت کند اما کمبود نیرو سبب اختالل در این بخش
شدهاست(.برای مشاهده تصاویر خدمات عمومی تحریر الشام به لینک زیر مراجعه کنید)

https://t.me/Ebaa_Agency/3673.

مجموع دالیل باال تحریرالشام را مستاصل و وادار به نصرتخواهی کرده است.
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 -2چــرا گروههــای مهــم الحشدالشــعبی ســاح خــود را بــه
دولــت عــراق تحویــل دادنــد؟
 .1فضای داخلی عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی و روشن شدن
صفبندیهای سیاسی ملتهب میشود .به همین دلیل و با کاسته شدن از ماموریت امنیتی
حشد برخی گروههای سیاسی تالش میکنند به بهانهی 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 مرزبندیهای سیاسی و فرقهای دور نگاه دارد .تحویل
سالح به دولت نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
 .2از طرفی آیتاهلل سیستانی نیز بر تحویل سالح حشد به دولت تاکید کردند تا
اوال فضای گروههای مذهبی عراق را که مستعد شکاف و تنش است کنترل کنند چرا که
گروههای سنی با استفاده از این حربه حکومت و حشد را متهم به طائفهگرایی می کنند و
ثانیا خواستند از ایجاد تنش بین دولت و نیروهای الحشدالشعبی که سابقا نیز اتفاق افتاده
بود جلوگیری کنند.
 .3الحشدالشعبی 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 گروهها
مانند ارتش و پلیس تلقی میشود .بنابراین با پایان یافتن داعش ،مبتنی بر قانون باید سالح
حشد تحت مدیریت دولت باشد.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
ـورد
ـل در مـ
ـازمان ملـ
ـی سـ
ـع عمومـ
ـه مجمـ
ـای قطعنامـ
 -3پیامهـ
ـغالی
ـدس اشـ
ـت قـ
ـظ وضعیـ
حفـ
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،هفته گذشته با 128رأی موافق و 9رأی مخالف،
قطعنامهای را به تصویب رساند که هرگونه اقدامات باهدف تغییر بافت شهر قدس را باطل
و بیاثر اعالم میکند .این قطعنامه همچنین بهرسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت رژیم
صهیونیستی توسط آمریکا را محکوم میکند.
تحلیل و ارزیابی
قطعنامه  241/72/A/RESکه توسط مجمع عمومی تصویب شد ،دارای یک پیام
ظاهری و یک پیام باطنی است؛
 .1پیام ظاهری قطعنامه از محتوای آن قابلبرداشت و استخراج است .این قطعنامه بر
ضرورت لغو هرگونه تصمیمی که باهدف تغییر بافت شهر قدس صورت میگیرد ،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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 .2پیام باطنی قطعنامه ،مخالفت قاطعی است که با تصمیم ایاالتمتحده آمریکا،
صورت گرفت .آمریکا از موضع ابرقدرتی که برای خود تعریف کرده است ،با اعالم
تصمیم خود مبنی بر به رسمیت شناختن قدس بهعنوان 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.

12

اندیشکده راهبردی تبیین

ـکی
ـه برنامه موشـ
ـت علیـ
ـورای امنیـ
ـای شـ
ـن دور تحریمهـ
 -4نهمیـ
کره شــمالی
شورای امنیت در حالی نهمین دور تحریمهای بینالمللی با تمرکز بر ممنوعیت
خرید نفت را علیه کره شمالی تصویب کرد که این کشور در آخرین آزمایش موشکی
خود ،موشکهای از نوع «هواسانگ »15-را با  4500کیلومتر برد ،به نمایش گذاشت.
تحلیل و ارزیابی:
 .1اولین تحریم موشکی کره شمالی مربوط به سال  2006میشود .این کشور
بهموازات افزایش تحریمها ،نهتنها برنامه موشکی خود را کنار نگذاشت بلکه با جدیت تمام،
ارتقای آن را در دستور کار خود قرارداد.
 .2عمدهترین دلیلی که دولت کره شمالی برای پیگیری برنامه موشکی خود ارائه
میدهد ،حضور گسترده نظامی و تهدیدزای آمریکا در شبهجزیره کره است .آمریکا
بهتازگی سامانه موشکی تاد را در کره جنوبی مستقر کرده و ماه گذشته مانور نظامی
مشترکی را با کره جنوبی و ژاپن انجام داده است.
 .3دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان
ملل ،کره شمالی را به نابودی کامل تهدید کرد که تأثیر سوء و بیسابقهای در متشنج شدن
اوضاع شبهجزیره گذاشت.
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 .4معادله «افزایش تحریم-افزایش برد موشک» ،تا به امروز از سوی کره شمالی
پیگیری شده است .دلیل اصلی آنهم احساس عدم امنیت ناشی از تهدیداتی است که عمدت ًا
از سوی آمریکاییها انجامشده و موجودیت کره شمالی را نشانه میگیرند.
راهحل بحران شبهجزیره کره ،نه تهدید است و نه تحریم .بلکه کافی است تا آمریکا
به حضور نظامی تنشزای خود در شبهجزیره 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 شبهجزیره کره
https://t.me/Tabyincenter/12465.
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