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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-آزمون سیاست ورزی برای مجاهدان عراقی

پس از مدت ها بحث و گمانه زنی، حشد الشعبی با رعایت ضوابط قانونی، به عرصه 

رقابت های انتخاباتی ورود کرد. ائتالف فتح یا فتح المبین، دربرگیرنده ی جناح های سیاسی 

وابسته به گروه های حشد الشعبی است؛ سازمان بدر، کتائب حزب اهلل، جنداالمام، مجلس 

اعالی اسالمی و ... 

فارغ از تجربه سیاسی کم برخی گروه های ائتالف فتح، وجود هادی العامری در 

راس این ائتالف، امیدوارکننده است. او هم در مبارزه با صدام، آمریکا و داعش سابقه ای 

درخشان دارد و هم در عرصه سیاست، نام آشناست. العامری عالوه بر سابقه وزارت حمل 

و نقل، تا یک قدمی وزارت کشور عراق نیز رفته است. سابقه انتخاباتی او نیز قابل توجه 

است.با این وجود، حضور در انتخابات پارلمانی اردیبهشت 1397 تجربه ای متفاوت است 

که به نظر سیاست ورزی متفاوتی را طلب می کند. 

هم پیمانی ائتالف فتح با ائتالف نصر به رهبری العبادی و تشکیل ائتالف بزرگ تر 

نصر العراق، به نظر نشانه ای مهم از سیاست ورزی هوشمندانه ی حشد الشعبی است که در پی 

مصالح مهمی صورت گرفته. حشد و متحدانش، عالوه بر داشتن برآوردی از آینده، به خوبی 

می دانند که هرقدر العبادی بیشتر َپس زده شود و هرقدر فضای دوقطبی میان العبادی و حشد 

در عرصه انتخابات بیشتر شود، فضا برای نقش آفرینی آمریکا و عربستان بیشتر خواهد شد.
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 2- تالش ترکیه برای رهایی دادن تروریست ها از تنگنای ادلب

با شروع عملیات های ارتش سوریه و پیشروی آنان به سمت ادلب پایگاه اصلی 

جبهةالنصرة، ترکیه سفرای ایران و روسیه را فراخواند و دولت سوریه را به نقض آتش بس 

متهم کرد. اما سوال اینجاست که چرا با اینکه جبهةالنصرة از قوانین آتش بس مستثنا شده، 

باز هم ترکیه تصمیم به چنین اقدامی گرفته است؟

این اقدام ترکیه وقتی معنادارتر می شود که همزمان با حمله ارتش سوریه به مواضع 

جبهةالنصرة در ادلب و بازپس گیری مناطق مهمی از این استان، خبرگزاری آناتولی ترکیه 

از حمله این کشور به کانتون کردی عفرین در شمال ادلب پرده بر می دارد.

به نظر می رسد ترکیه در راستای حمایت از گروه های وابسته به خود و نیز شکست 

پیشروی  برای  را  فضا  کردها،  علیه  عملیات  انجام  با  دارد  قصد  ادلب  در  تروریست ها 

جبهةالنصرة به عفرین باز کند تا همچنان سرزمین های زیادی از سوریه تحت سیطره آنان 

باشد.

این گمانه وقتی قوی تر می شود که اندیشکده »نورس« نزدیک به تروریست ها در 

6 ژانویه، سناریوی آینده ی النصرة را پیشروی به سوی منطقه ی عفرین و دستیابی به یک 

منطقه ی یکپارچه از غرب رود فرات تا مرزهای شمال غرب سوریه و ترکیه پیش بینی 

می کند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- واکنش ایران در قبال التیماتوم120 روزه رئیس جمهور آمریکا چه 

باید باشد؟

رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار ضمن عدم تائید پابندی ایران به برجام، تعلیق 

تحریم های هسته ای را تمدید کرد. همچنین طی بیانیه ای اعالم کرد که این آخرین باری 

است که تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران، تعلیق می شوند. در این راستا او در بیانیه 

خود از همکاری با دولت های کلیدی اروپایی برای تغییر برجام خبر داد که باید تا 120 

روز آینده )موعد تصمیم رئیس جمهور در مورد تمدید تعلیق تحریم ها( به نتیجه برسد.

تحلیل و ارزیابی:

بر  تأکید  برجام،  قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  و  اصولی  موضع 

»تغییرناپذیری« این توافق بین المللی است که بیش از دو سال برای انعقاد و اجرایی شدن 

آن زمان صرف شده است. اما تأکید صرف بر این موضع اصولی در مقابل حمالت و 

بیشتر یا  ایران جهت پذیرفتن محدودیت های  طراحی های داخلی و خارجی برای اجبار 

توافقات جدیدتر کافی نیست.

دولت ایاالت متحده آمریکا، بعد از تمدید مشروط تعلیق تحریم های هسته ای ایران، 

درواقع توپ را در زمین شرکای اروپایی خود انداخته و در حقیقت از آن ها خواسته است 

که یا سمت توافق مشترک با تهران باشند و یا طرف روابط راهبردی با آمریکا را بگیرند. 
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بدترین حالت که باید برای آن برنامه ریزی کرد، همنوایی اروپایی ها با آمریکا برای تغییر 

برجام است.

جمهوری اسالمی ایران باید در مقابل تهدید آمریکا به خروج از برجام، تهدید متقابل 

با سطحی باالتر را صورت داده و به آن اعتبار بدهد. این اقدام می تواند طرفداران دشمنی 

مستقیم و عریان علیه ایران در آمریکا را منزوی و اروپایی ها را در موضعشان مبنی بر 

تغییرناپذیری برجام، مصمم تر کند.
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4- احتماالت رفتار اروپا در قبال اولتیماتوم 120 روزه آمریکا

رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار ضمن عدم تائید پابندی ایران به برجام، تعلیق 

تحریم های هسته ای را تمدید کرد. همچنین طی بیانیه ای اعالم کرد که این آخرین باری 

است که تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران، تعلیق می شوند. در این راستا او در بیانیه 

خود از همکاری با دولت های کلیدی اروپایی برای تغییر برجام خبر داد که باید تا 120 

روز آینده )موعد تصمیم رئیس جمهور در مورد تمدید تعلیق تحریم ها( به نتیجه برسد.

تحلیل و ارزیابی

منظور رئیس جمهور آمریکا از تغییر در برجام، تغییر در مفاد این توافق با تمرکز 

بر حذف زمان معین شده بر محدودیت های فعالیت هسته ای ایران است. درحالی که طبق 

برجام، تعهد ایران به اجرای پروتکل الحاقی دائمی است. این پروتکل منظم به ان. پی. تی، 

نظارت هایی فوق العاده بر مراکز هسته ای و تحقیقاتی در نظر گرفته است. 

تاکنون موضع رسمی دولت های کلیدی اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلستان( تأکید 

بر تغییرناپذیری برجام بوده است. تنها امانوئل ماکرون در سفر دو ماه پیش )نوامبر2017( 

خود به امارات متحده عربی از لزوم اضافه نمودن دو پایه دیگر به برجام در مورد توان 

دفاعی موشکی و سیاست های منطقه ای ایران، سخن گفته است.

موضع  و  برجام  در  الحاقی  پروتکل  دائمی  اجرای  برای  ایران  تعهد  به  توجه  با 

کشورهای کلیدی اروپایی، به نظر می رسد در 120 روز آینده تمرکز اروپایی ها بیشتر بر 

اضافه نمودن پیوست های دفاعی و منطقه ای به برجام باشد. احتماالً این تمرکز با تالش 
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برای مجاب کردن ترامپ برای همراهی با اروپا همراه خواهد بود.

جهت مطالعه بیشتر در این مورد رجوع کنید به:

مبانی و مؤلفه های نظارت بین المللی برفعالیت های هسته ای ایران

 .Http://Tabyincenter.ir/22742
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5- سفر نتانیاهو به هند و تالش جهت ارتقای مشارکت راهبردی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه سفر شش روزه ی خود را به کشور هند 

آغاز کرده و قرار است قراردادهایی را در حوزه های نظامی، اطالعاتی-امنیتی، تجاری و 

کشاورزی با این کشور به امضا برساند.

تحلیل و ارزیابی:

علی رغم رأی هند به قطعنامه ی محکومیت تصمیم ترامپ )مبنی بر به رسمیت شناختن 

قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی( در سازمان ملل، خللی در روابط این کشور با 

رژیم صهیونیستی ایجاد نشد.

جوهره ی اصلی روابط طرفین را می توان نیاز هند به خرید تسلیحات مدرن و نیاز 

رژیم صهیونیستی به کسب مشروعیت بین المللی دانست.

اینکه هند درحال حاضر بزرگ ترین خریدار تسلیحات رژیم صهیونیستی  علی رغم 

است، بااین حال، با توجه به نهضت »تولید در هند« )Make in India( که طی سال های 

اخیر آغاز شده، هند در پی آن است که تا حد ممکن تسلیحات خود را بومی سازی کند؛ 

لذا، انتظار می رود به مرور از سهم خریدهای نظامی هند از رژیم صهیونیستی کاهش یافته و 

طرفین روابط خود را در حوزه هایی دیگر )مانند همکاری های اطالعاتی-امنیتی، روابط 

تجاری-اقتصادی، فناوری های پیشرفته و صنایع کشاورزی( بیش از گذشته گسترش دهند.
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دالر(  میلیارد   100 )بالغ بر  کالن  سرمایه گذاری های  به  می توان  راستا،  این  در 

رژیم صهیونیستی در هند در طول دهه ی گذشته اشاره کرد.

همچنین یکی از مهم ترین جنبه های این سفر، تالش رژیم صهیونیستی جهت ارتقای 

همکاری های فرهنگی و جلب همکاری بالیوود جهت فیلم سازی در سرزمین های اشغالی 

است که با هدف ارتقای وجهه ی رژیم صهیونیستی و دیپلماسی فرهنگی آن انجام می گیرد.
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6- سفر اعضای شورای امنیت به افغانستان و تالش آمریکا جهت فشار به 

طالبان

نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، روز گذشته با هدف کسب اطالع از 

آخرین اوضاع سیاسی افغانستان، به این کشور سفر کردند. چند روز پیش از آن، »غیرت 

سفر  از  امنیت،  شورای  دوره ای  رئیس  و  سازمان ملل  در  قزاقستان  نماینده ی  عمروف«، 

اعضای این شورا به افغانستان خبر داده بود.

اعضای شورای امنیت، پیش ازاین نیز در سال های 2003 و 2010 به افغانستان سفر 

کرده بودند.

تحلیل و ارزیابی:

نقش سازمان ملل در افغانستان، بیش از آنکه تأثیری بر تحوالت و واقعیات میدانی 

داشته باشد، بیشتر بر حوزه های سیاسی، بازسازی و کمک های بشردوستانه تمرکز دارد. لذا 

می توان سفر نمایندگان شورای امنیت را دارای ماهیتی سیاسی با هدف تسریع روند صلح 

داخلی دانست.

سفر نمایندگان مذکور را می توان بخشی از راهبرد ایاالت متحده در قبال افغانستان 

ارزیابی کرد. چند روز پیش ازاین، مک مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، در رابطه با موضوع 

مهم ترین  از  افغانستان یکی  است  قرار  دیدار کرد. همچنین  نمایندگان  این  با  افغانستان 

موضوعات موردبحث در سفر قریب الوقوع رئیس جمهور قزاقستان )رئیس کنونی شورای 

امنیت( به آمریکا باشد.
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با توجه به فرارسیدن فصول سرد و کاهش درگیری های میدانی، به نظر می رسد 

هدف اصلی این فعالیت های سیاسی، کشاندن طالبان پای میز مذاکره است. 

بااین وجود، افزایش روزافزون تعداد نظامیان خارجی، افزایش فعالیت های داعش، 

تفرقه در دولت مرکزی، رویه ی نسبتًا انحصارگرایانه ی اشرف غنی در حکومت داری و 

داخلی  صلح  روند  پیش روی  چالش های  مهمترین  از  بخشی  حکمتیار،  تنش آفرینی های 

هستند.
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7- اعزام 70 نیروی آذربایجانی به افغانستان و تمایل این کشور به 

افزایش نقش خود در ناتو

طی روزهای گذشته، رسانه های آذربایجانی خبر از اعزام 70 نیروی دیگر به افغانستان 

دادند که به 94 نیروی حاضر در افغانستان، خواهند پیوست.

الهام علی اف طی آخرین مالقات خود با دبیرکل ناتو در نوامبر 2017، خبر از تمایل 

کشورش جهت افزایش نیرو در افغانستان داده بود.

تحلیل و ارزیابی:

 )PfP( آذربایجان در سال 1994 به برنامه ی موسوم به مشارکت برای صلح ناتو

پیوسته و تاکنون به اعزام نیرو به کوزوو و افغانستان مبادرت نموده است.

اهداف:

عمده ترین اهداف آذربایجان را از افزایش نیرو در مقطع فعلی، می توان در موارد 

زیر برشمرد:

تمایل آذربایجان به ارتقای نقش خود در میان کشورهای همکار ناتو: پس از تهدید 

پاکستان مبنی بر قطع دسترسی نیروهای آمریکایی از خاک خود به افغانستان، آذربایجان 

تمایل دارد سهم خود را در حمل ونقل هوایی محموله های ناتو به افغانستان افزایش دهد. 

طبق آمار سال 2011، حدود 40 درصد از حمل ونقل هوایی ناتو از طریق آذربایجان انجام 

شده است.



اندیشکده راهبردی تبیین
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کاهش آسیب پذیری در حوزه ی حقوق بشر: همکاری با آمریکا و ناتو، باعث شده 

حساسیت کشورهای اروپایی و آمریکا به نقض حقوق بشر در آذربایجان کاهش یابد. پس 

از پیشنهاد یک سناتور آمریکایی مبنی بر اعمال تحریم های حقوق بشری بر آذربایجان، 

این کشور تهدید کرد همکاری خود را با ناتو قطع خواهد کرد.
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