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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- دست اقلیم کردستان به سوی بغداد و تهران

نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان پس از دیدار با حیدرالعبادی، راهی 

تهران شد و با رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد.گفتگوهای بارزانی 

با مقامات ایران و العبادی از چند جهت دارای اهمیت است:

تاکید مقامات اقلیم بر شروع مذاکره و آغاز گفتگوها بین اقلیم، بغداد و تهران، اوال 

نشان دهنده ی ضعف اقلیم در برابر فشارهایی است که پس از همه پرسی متحمل آن شده 

است. ثانیا نشان می دهد تهران و بغداد رویکرد تنبیهی را در مواجهه با اقلیم کردستان کنار 

گذاشته اند و قصد دارند با رویکرد تعاملی مسیر آینده روابط اقلیم، بغداد و تهران را تعیین 

کنند.

تاکید العبادی بر تسریع آغاز کار کمیته ی پرداخت حقوق شهروندان اقلیم کردستان 

و در عوض حاکمیت دولت مرکزی بر مرزهای اقلیم و نیز فروش نفت آن توسط بغداد، 

به اضافه ی تاکید مقامات کشورمان بر اینکه تجارت ها و رفت وآمدها با هماهنگی دولت 

مرکزی عراق پیش خواهد رفت، نشان از هماهنگی بغداد و تهران برای حمایت از حاکمیت 

یکپارچه بغداد بر همه ی سرزمین های این کشور دارد.

هشدار دبیر شورای عالی امنیت ایران مبنی بر حمایت از تروریست هایی که به اقلیم 

کردستان متواری می شوند و نیز تاکید بر اینکه روابط ایران و اقلیم در ذیل روابط ایران 
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و بغداد تعریف می شود این پیام را به بارزانی رساند که خط مشی اقلیم در قبال تحریک 

کردهای ایران و نیز ایجاد ناامنی و جدایی طلبی از عراق باید به کلی تغییر یابد.
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2- انگیزه  های ترکیه از چیدن میوه های »شاخه ی زیتون«

مقامات ترکیه عملیات »شاخه ی زیتون« مبنی بر حمله به منطقه ی کردی عفرین در 

شمال غرب سوریه را کلید زدند. به نظر می رسد حکومت ترکیه برای این اقدام، انگیزه هایی 

داشته است که می توان آن ها را در موارد زیر بررسی کرد:

با استقرار نیروهای SDF تحت حمایت آمریکا براي امنیت منطقه ی کردی سوریه 

در شرق فرات، ترکیه با حمله به عفرین خواهان ارسال این پیام است که با تقویت کردها 

در جنوب کشورش، هرگز از امنیت ملی خود کوتاه نخواهد آمد و اگر شرایط به گونه ای 

تهدیدآمیز برای ترکیه پیش رود، آنگاه از هیچ اقدام نظامی علیه کردها نیز ابایی نخواهد 

داشت.

ترکیه با اعمال سیطره خود بر این منطقه خواهد توانست در نشست های سوچی، 

برگ برنده ای در مقابل روسیه و ایران برای اعمال خواسته های خود داشته باشد.

در  ترکیه  با  سوریه  آزاد  ارتش  مانند  سوری  معارض  گروه های  برخی  همراهی 

عملیات »شاخه ی زیتون« و نیز تنگ شدن حلقه ی محاصره ی جبهةالنصرة در استان های 

حلب و ادلب، به ترکیه این امکان را خواهد داد که هر گاه بخواهد با این مهره ها بازی کند 

و برای فشار به دولت سوریه و متحدانش از آنان استفاده کند. 

ترکیه با این حمله توان گروه های پ پ ک و پ ی د را تا مدت ها خواهد کاست و 

تهدید آنان برای ترغیب کردهای داخلی ترکیه به آشوب را کاهش خواهد داد، اگرچه 

همچنان امکان اعالم نارضایتی شدیدتر کردهای ترکیه وجود دارد. 
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3- نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقالب اسالمی؛ عقالنیت نظام

نامه اخیر اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقالب اسالمی، نشانه های روشنی در خصوص 

انسجام مجدد محور مقاومت دارد؛ انسجامی که به دلیل بحران سوریه، تا حدی از میان رفته 

بود. نکته بارز در این میان، عقالنیت به کار رفته در رفتار جمهوری اسالمی ایران با حماس 

است؛ عقالنیتی که این روزها در داخل، برخی رسانه ها به اسم منافع ملی، در پی وارد 

آوردن خدشه به آن هستند.

حماس در صحنه سوریه دچار اشتباهاتی شد. طبیعی بود که ایران به عنوان اصلی ترین 

بازیگر محور مقاومت در قبال این اشتباهات، بی تفاوت نباشد. اما این به معنای قطع روابط 

نیز نبود. مساله ی مشترک ایران و حماس، بیشتر از هر چیزی، پرونده فلسطین بود. لذا تنبیه 

همراه با آغوش باز در کنار تالش برای موفقیت بیشتر در تحوالت میدانی و سیاسی در 

منطقه که می توانست بر رفتار حماس هم موثر واقع شود، اجزای عقالنیت نظام در مواجهه 

با اشتباهات حماس بود که سرانجام نتیجه داد. 

اگر عقالنیت جمهوری اسالمی ایران و درس آموزی حماس در میان نبود و اختالفات 

در سوریه چنان برجسته می شد که بر پرونده فلسطین سایه می انداخت، اکنون هنیه به رهبر 

معظم انقالب اسالمی نامه ای این چنین نمی نوشت. باید قدر این عقالنیت را دانست.
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4- آمریکا در سوریه می ماند!

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نشستی که در موسسه هوور در دانشگاه 

استنفورد آمریکا برگزار شد، مواضع آمریکا در قبال بحران سوریه را تشریح کرد. نکته 

قابل تامل و جدید در سخنان او ادامه ی حضور نظامی آمریکا در سوریه بود: »ایاالت متحده 

حضور نظامی خود را در سوریه حفظ می کند و هدف آن این است که داعش دوباره ظهور 

پیدا نکند. نباید اشتباه عراق را تکرار کنیم؛ وقتی که القاعده شکست داده شد، اما بعدا با 

کاهش حضور ما، به شکل داعش ظهور کرد.«

تیلرسون، فارغ از این که نظام آینده سوریه چگونه خواهد بود و چه کسی بر آن 

حکم خواهد راند، این جمالت را گفته است. این، یعنی آمریکا در هر صورت می خواهد در 

سوریه حضور نظامی داشته باشد. تاکید او برای تداوم حضور نظامی در سوریه، در پوشش 

ممانعت از شکل گیری گروه های تروریستی جدید است و این تاکید، با توجه به مثال عراق 

که تیلرسون مطرح کرده، تاریخ انقضاء نداشته و با توجیهات آمریکا می تواند سال های سال 

ادامه داشته باشد.

تداوم حضور نظامی آمریکا در شرق فرات حتی پس از پایان بحران سوریه، می تواند 

زمینه ی مداخالت واشنگتن در مسائل کردی منطقه و مسائل داخلی سوریه را فراهم کرده 

و ابزاری جدید برای ایجاد نظم مطلوب آمریکا قلمداد شود. 

آمریکا تا کنون 10 پایگاه نظامی در سوریه ایجاد کرده است؛ 4 پایگاه در استان 

حسکه، 4 پایگاه در شمال شرق استان حلب و 2 پایگاه هم در استان رقه. 
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5- چرخش مواضع حریری به چه معناست؟

✅ اکنون که مدتی از پشت سر گذاشتن بحران استعفای حریری در لبنان می گذرد 

استریت  با روزنامه وال  بازگشته است، حریری  این کشور  به  و قدری آرامش سیاسی 

ژورنال مصاحبه کرده و مواضعی اتخاذ کرده است که به کلی با آنچه در سعودی گفته 

بود متفاوت است. او نقش حزب اهلل در کاستن شدت وخامت ناآرامی های سیاسی لبنان را 

ستوده است و گفته: »حزب اهلل در هر حکومتی بعد از انتخابات مشارکت خواهد داشت« 
Goo.gl/RmgL9H

تحلیل

ناآرام سازی  با  لبنان  امنیتی  حریری در کنار زدن حزب اهلل از عرصه ی سیاسی و 

فضای سیاسی این کشور ناموفق عمل کرد و حال برای اثرگذاری بر حزب اهلل به تعامل با 

این گروه روی آورده است.

حریری قصد داشت فعالیت های منطقه ای حزب اهلل را محدود کند اما در این زمینه 

هم توفیقی نیافت. او دریافته است که که حذف حزب اهلل از معادالت منطقه ای ممکن نیست 

لذا با طعنه هایی که در این مصاحبه به سعودی زد سیاست منطقه ای سعودی را ناکارآمد 

قلمداد کرد.

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی لبنان حریری باید تصویر ناکارآمدی خود را 

که در قضیه استعفا ایجاد شد، ترمیم کند و با توجه به وجود احزاب و طوائف مختلف در 

لبنان دریافته است که برای کسب پایگاه اجتماعی و سیاسی باید سیاست تجمیعی بین 

احزاب را در پیش گیرد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

6- مــوج جدیــد افزایــش نیروهــای خارجــی در افغانســتان؛مؤثر 

ــده ــا غیرتعیین کنن ام

طی هفته های ابتدایی سال جدید میالدی، چندین کشور ازجمله آلمان، گرجستان و 

آذربایجان، اعالم کرده اند نیروهای خود را در افغانستان افزایش خواهند داد. 

همچنین ایاالت متحده اعالم کرده عالوه بر افزایش نیرو در بهار آتی، احتماالً برخی 

نیروهای خود را که در قالب آموزشی و غیررزمی فعالیت می کرده اند، به عملیات رزمی 

وارد خواهدکرد.

تحلیل و ارزیابی:

مأموریت  قالب  در  نیروها  افزایش   )1( گفته شده  نیز  پیش ازاین  که  همان گونه 

حمایت قاطع ناتو در حال انجام است؛ بااین حال هرکدام از کشورها، انگیزه ها و مالحظات 

متفاوتی در این راستا دارند. به عنوان مثال، می توان به عدم تمایل درگیری دولت آلمان جهت 

درگیری با داعش از ترس تالفی جویی این گروه در آلمان اشاره کرد. 

هدف اصلی ایاالت متحده و ناتو را از افزایش نیرو، باید تالش برای فشار بر طالبان 

جهت ورود به فرآیند مذاکره با دولت مرکزی و اهداف کشورهایی مانند آذربایجان و 

گرجستان را باید تالش جهت ارتقای نقش خویش در ناتو ارزیابی کرد. 
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بااین وجود، باید توجه داشت که با توجه به برودت هوا و کاهش عملیات میدانی، 

افزایش نیروی زمینی حداقل در چند ماه آینده تأثیر چندانی بر معادالت میدانی نخواهدداشت. 

لذا، افزایش نیرو در مقطع کنونی بیش از آنکه نتیجه ای عملیاتی داشته باشد، فاکتوری روانی 

محسوب می شود.

بدین جهت، ناتو احتماالً تمرکز خود را بر افزایش عملیات هوایی علیه مواضع طالبان 

قرار خواهد داد و این دسته از عملیات )در قالب جنگنده و یا هواپیماهای بدون سرنشین( 

تشدید خواهد شد. 
(1)https://t.me/Tabyincenter/13171. 
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ــام در  ــرای برج ــع اج ــن مان ــان اصلی تری ــکا؛ همچن 7- آمری

گزارش هــای وزارت امــور خارجــه

وزارت امور خارجه، هفته ی گذشته هشتمین گزارش سه ماهه ی خود را به مجلس 

شورای اسالمی راجع به اجرای برجام، منتشر نمود.

در این گزارش، ایاالت متحده همچنان اصلی ترین مانع اجرای برجام شمرده شده است.

تحلیل و ارزیابی:

به صورت کلی، می توان سه دسته مانع را در مسیر اجرای برجام در گزارش های 

هشت گانه ی وزارت امور خارجه احصاء نمود:

بدعهدی های آمریکا

موانع بین المللی

سایر موانع داخلی و خارجی

این اولین باری نیست که وزارت امورخارجه، بدعهدی های آمریکا را اصلی ترین مانع 

اجرای برجام معرفی می کند. این موضوع قباًل نیز در هفت گزارش پیشین وزارت امورخارجه 

مورد تأکید قرار گرفته است.)1(

در بخش پیگیری مطالبات جمهوری اسالمی، به مواضع ایران در کمیسیون مشترک 

برجام و همراهی مواضع اعضای این کمیسیون اشاره شده است که مشاهدات نشان دهنده ی 
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آن است که این پیگیری ها عماًل نتیجه ی مؤثری در بدعهدی های آمریکا نداشته اند.

از  تنها  مزبور  گزارش  هسته ای،  حوزه ی  در  بین المللی  همکاری های  بخش  در 

برگزاری چند نشست و سمینار اطالع داده است. یکی از دستاوردهایی که قرار بود برجام 

برای صنعت هسته ای به دنبال  داشته باشد، افزایش همکاری بین المللی در این حوزه بود که 

تا امروز، آورده ای عملی برای این صنعت به همراه نداشته است.

نتیجه گیری:

همانگونه که بدعهدی های آمریکا پیش از برجام نیز مورد تذکر جدی مقام معظم 

رهبری و جریان انقالبی کشور بود، تداوم این رفتار نیز از سوی ایاالت متحده قابل پیش بینی 

بود و اکنون پس از گذشت دوسال از اجرایی شدن برجام، گزارش های وزارت امور خارجه، 

سند و گواه دیگری بر این موضوع است.
(1)http://tabyincenter.ir/22421. 
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8- ایاالت متحده و چرخش اساسی در اولویت های راهبرد دفاع ملی

وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا، یک سند 14صفحه ای، تحت عنوان »خالصه سند 

استراتژی دفاع ملی ایاالت متحده آمریکا« را بر روی وب سایت خود منتشر کرده است که 

مفاد آن، نشان دهنده ایجاد تغییرات اساسی در راهبرد دفاع ملی این کشور است.

تحلیل و ارزیابی

امنیت ملی  در روزهای پایانی سال2017میالدی، دونالد ترامپ از سند استراتژی 

آمریکا رونمایی کرد که در آن روسیه، چین، کره شمالی و ایران به عنوان رقبا و دشمنان 

اصلی ایاالت متحده عنوان شده اند. سند استراتژی دفاع ملی نیز که دو روز پیش منتشر شد، 

در راستای همین خط، تمرکز خود را بر روی چهار کشور پیش گفته، به عنوان کشورهایی 

که موقعیت برتری جویانه آمریکا را به چالش می کشند، قرار داده است.

نتیجه اصلی تمرکز دفاعی بر چهار کشور چالشگر قدرت آمریکا، اولویت یابی 

بحث رقابت با قدرت های بزرگ در مقابل مبارزه با تروریسم است. این موضوع در کنار 

سند »بازبینی وضعیت هسته ای« آمریکا که توسعه و ارتقاء سالح های هسته ای این کشور 

را پیش بینی کرده است، احتماالً منجر به احیای رقابت هایی از جنس دوران جنگ سرد 

خواهد شد.

با توجه به آنچه از سه سند »استراتژی امنیت ملی«، »استراتژی دفاع ملی« و »بازبینی 

وضعیت هسته ای« برمی آید، آمریکا در آینده، توان خود را صرف مقابله با چهار کشور 

چالشگر قدرت این کشور خواهد کرد. در این راستا انتظار می رود، اقدامات و تحرکات 
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آمریکایی پیرامون موضوعاتی مانند هسته ای، توان دفاعی موشکی و سیاست های منطقه ای 

ایران شدت یابد.   

پیوند بازیابی خالصه سند استراتژی دفاع ملی ایاالت متحده آمریکا:
https://goo.gl/3vUp28. 
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9- 120 روز بعد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 22 دی ماه در بیانیه ای اعالم کرد 120 روز 

به کنگره فرصت می دهم یا برجام را تغییر دهد )با شروط اعالم شده( یا آمریکا از برجام 

خارج می شود. این تصمیم با مخالفت اروپایی ها و حمایت از برجام همراه شد. چگونگی 

همراه شدن اروپا با این تصمیم، یا تحوالت روزهای آینده، مهم ترین معمای پیش روی 

ایران است که بررسی آن کمک شایانی به روشن شدن مسیر پیش رو خواهد کرد

هیئت تحریریه وال استریت ژورنال، این اقدام ترامپ را قمار ایرانی نام گذاشت و 

نوشت: ترامپ خود را در محاصره تنگی قرار داده و اگر ایده مشخصی نداشته باشد، یا باید 

 FDD به تنهایی عمل کند یا از اعتبارش کاسته می شود. ریچارد گلدبرگ مشاور ارشد

اعتقاد دارد اروپایی ها در کالم با ترامپ همراه نمی شوند اما وقتی تحریم های ایران 

بازگشت، اروپا هم همراه می شود!

باب کورکر و بن کاردین از کمیته روابط خارجی سنا، وظیفه اصلی تغییر قانون 

INARA را بر عهده دارند؛ همان قانون که 2015 کنگره تصویب کرد و در سنا تنها 

تام کاتن مخالف آن بود. بن کاردین در آخرین مصاحبه اش گفته »امید داشتیم ترامپ با 

طرحی به میدان بیاید که اروپا را همراه کند. اما این طرح حمایتی نخواهد داشت«. 

مختصات نقطه گریزی که ترامپ تعیین کرده، هویدا شده اما یک گروه بزرگ 

با چشمان  نباید فرض گرفت ترامِپ تاجر، قماری  تمایلی به نزدیکی آن ندارد: اروپا! 

بسته انجام داده. ترامپ این روزها تنها نیست و تیم نتانیاهو و پیاده نظام محمد بن سلمان 
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با محوریت جرد کوشنر یاران ذخیره ای هستند که در وقت اضافه گل طالیی! می زنند. 

120 روز آینده را باید با چشمانی باز طی کرد تا شبکه امنیتی یاران ترامپ، چون گذشته، 

اقداماتی میکونوس مانند را به جمهوری اسالمی ایران منتسب نکنند. چرا که ترامپ یک 

مسیر همراهی اروپا را تروریست خواندن ایران می داند و حتما برایش سند سازی خواهد 

کرد. هشداری که تا 120 روز بعد باید جدی اش گرفت

پیوند اظهارات:
Goo.gl/ujE28U. 
Goo.gl/RD9atv. 
Goo.gl/nhGeBj. 
Goo.gl/GghAEs. 
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