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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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عناوین مورد بررسی در این شماره:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

بازی خطرناک اردوغان در سوریه 

جنوب یمن و بازی جدید عربستان 

نشست »بخشندگان« راهی برای موازنه در عراق 

عفرین بهانه است!

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

المپیک سئول و تالش آمریکا جهت عدم کاهش تنش در شبه جزیره ی کره 

نفوذ فزاینده ی روسیه و چین در آمریکای التین و نگرانی ایاالت متحده 

سند »بازبینی وضعیت هسته ای« دولت آمریکا و نقض تعهدات بین المللی این کشور 

تغییر در راهبرد هسته ای آمریکا؛ اهداف و پیامدها 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- بازی خطرناک اردوغان در سوریه

خبر کمک کردن گروه هایی از جبهةالنصرة به نظامیان ترکیه در حمله به عفرین 

نشان از هماهنگی بین سران جبهة النصره و ترکیه دارد. این موضوع باعث شد که مقامات 

رسمی وزارت خارجه ایران موضع شدیدتری نسبت به عملیات »شاخه ی زیتون« اتخاذ 

کنند و ترکیه را از استمرار حمالت برحذر بدارند. 

این جاه طلبی آنکارا در شمال سوریه برای او خطرات جبران ناپذیری را به دنبال 

خواهد داشت زیرا؛ اوال ایران و روسیه با گروه های تروریستی در شمال سوریه در حال 

بین  درگیری  امکان  گروه ها،  این  از  ترکیه  حمایت  ادامه  در صورت  و  هستند  مبارزه 

متحدین و ترکیه افزایش خواهد یافت. همچنین در روند مذاکرات آستانه با کارشکنی های 

ترکیه خلل وارد خواهد شد.

از طرفی هم اردوغان اعالم کرده که آمریکا باید شهر منبج را ترک کند چرا که 

ترکیه می خواهد آنجا را به صاحبان اصلی اش بازگرداند. این مسئله باعث باال رفتن سطح 

تنش بین ترکیه و آمریکا شده است. اگر اردوغان در این زمینه نیز بی مهابا حرکت کند، 

باید هزینه ی سنگینی را در عرصه ی بین الملل برای درگیری با نیروهای آمریکایی و نیز 

نیروهای تحت حمایت آن پرداخت کند. 
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2- جنوب یمن و بازی جدید عربستان

و  دغر  بن  دولت  میان  اختالفات  می گذراند.  را  پرالتهابی  روزهای  یمن،  جنوب 

گروه های جنوب یمن باعث شده است تا او از ریاض هشدار کودتا علیه دولت مستعفی 

بدهد و نیروهای شورای انتقالی جنوب و حراک جنوب را به تالش برای براندازی دولت 

عبد ربه هادی متهم سازد. در این میان نکات زیر قابل توجه است؛

به  را  هادی  ربه  عبد  یمن  جنوب  در  العاده  فوق  وضعیت  اعالم  با  حراکی ها   .1

براندازی تهدید کردند و دولت مورد حمایت ریاض را فاسد خواندند.

2. حضور نظامیان مورد حمایت امارات در عدن فضای این شهر را ملتهب کرده 

است. 

3. عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در سخنانی خواستار خروج 

نظامیان یمن شمالی از جنوب شد و بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم جنوب را خواستار شد. 

4. در کنار این موضوعات حضور نظامی عربستان در استان المهره باعث شده است 

تا پیش از پایان بحران، میان ریاض و ابوظبی رقابتی برای تقسیم غنائم شکل بگیرد

بر  را  اقدامات حراکی ها و سکوت عربستان، گمانه ها  از  امارات  5. حمایت های 

موافقت عربستان برای شکل دادن به یک جریان سوم در جنوب یمن از حزب مؤتمر 

افزایش داده است. 

این موضوع نشان می دهد که میان عربستان و امارات نیز توافقی پنهانی در این باره 

صورت گرفته است.
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3- نشست »بخشندگان« راهی برای موازنه در عراق

دولت کویت اعالم کرد میزبانی نشست »بخشندگان« برای بازسازی عراق را بر 

عهده گرفته است. مشارکت دولت ها در بازسازی عراق محور نشست »بخشندگان« است. 

این نشست از چند جهت برای کشورمان حائز اهمیت است:

1.برخی دولت های عربی عنوان کرده اند که یکی از بندهای بیانیه ی این نشست باید 

بازگشت عراق به آغوش کشورهای عربی باشد، لذا این دولت ها قصد دارند از بازسازی، 

پلی برای افزایش نقش خود در کشور ثروتمند عراق و کاهش قدرت ایران در این کشور 

بسازند.

2. با توجه به اینکه استان های آسیب دیده ی عراق بیشتر از اقشار سنی مذهب هستند، 

اضافه ی  به  این موضوع  بیشتر خواهد شد.  بازسازی  برای  توان عربستان و هم پیمانانش 

اینکه حیدرالعبادی فرصت کمی برای اثبات توانایی خود برای بازسازی تا انتخابات آتی 

عراق دارد، خواهد توانست روند نفوذ عربستان در این کشور را افزایش دهد مضافا اینکه 

عربستان کمک خود را مشروط به نظارت بر نحوه ی هزینه کرد آن کرده است.

3. مهم ترین کشوری که در رهایی عراق از داعش اقدام کرد، ایران است. حال 

مسئولین کشورمان باید توجه کنند که نقش آفرینی صحیح در عرصه ی بازسازی هم نفوذ 

مثبت ایران در عراق را حفظ خواهد کرد و هم دست برهم زنندگان امنیت منطقه را از عراق 

کوتاه خواهد کرد و نیز منافع اقتصادی زیادی برای ایران در پی خواهد داشت.
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4- عفرین بهانه است!

از ابتدای بحران سوریه تا کنون، ترکیه دو بار به صورت رسمی به خاک سوریه 

تجاوز کرده است. هدف اعالنی حمله در هر دو تجاوز، اگرچه غیرواقعی نیست اما هدف 

اصلی هم نبوده است

تجاوز نخست ترکیه زمانی آغاز شد که کردها قصد عبور از فرات و تحکیم حضور 

در جرابلس را داشتند. ترکیه با هدف اعالنی مبارزه با داعش، به سرعت وارد عمل شد و حد 

فاصل اعزاز تا جرابلس را اشغال کرد. اصلی ترین بازیگر مقابل ترکیه، داعش بود و آنکارا 

مدام تاکید می کرد که هدفش مبارزه با داعش است. مقامات ترکیه حتی از آزادسازی 

رقه هم سخن می گفتند تا به مشروعیت ظاهری تجاوز نظامی به سوریه بیفزایند. هدف 

اصلی البته کردها بودند. ترکیه نمی خواست نوار شمالی، یکپارچه تحت نفوذکردها باشد و 

کانتون عفرین و کانتون های شرق فرات متصل شود

تجاوز دوم اما با صراحت، هدفش را مقابله با کردها اعالم کرد. برخالف تجاوز 

نخست که کردها سیبل بودند اما هدف اعالنی مبارزه با داعش بود، این بار کردها هدف 

اعالنی اند و هدف واقعی چیز دیگری است. ترکیه گفته که کردها در عفرین، امنیت 

ملی اش را به خطر انداخته اند. این، درست است اما علت اصلی نیست. علت و هدف اصلی، 

افزایش حوزه ی نفوذ و تضمین بقای تروریست هایی است که اکنون در ادلب اند و ممکن 

است به دلیل سیاست های سوریه، ایران و روسیه، فردا نباشند. این ها، مهره های بازی ترکیه 

در شطرنج سوریه اند و آنکارا نمی تواند نسبت به حیات آن ها، بی تفاوت باشد
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

5- المپیــک ســئول و تــالش آمریــکا جهــت عــدم کاهــش تنــش 

ــره ــبه جزیره ی ک در ش

با نزدیک شدن به زمان برگزاری بازی های المپیک کره ی جنوبی و احتمال کاهش 

تنش دو کره، ایاالت متحده تحرکاتی چندوجهی را با هدف عدم کاهش تنش آغاز کرده 

است.

گسترش  درباره ی  ژاپن  نخست وزیر  با  گفتگو  در  ترامپ  دونالد  راستا،  این  در 

سامانه های دفاع موشکی مذاکره کرد و مایک پنس )معاون رئیس جمهور آمریکا( یکی 

از محورهای سفر منطقه ای خود به آسیا را تالش برای افزایش فشار بر کره ی شمالی قرار 

داده است.

تحلیل و ارزیابی:

1. طی سال های اخیر، ایاالت متحده با استفاده از فضای تنش آلود در شبه جزیره ی 

کره و حتی دامن زدن به آن، سعی داشته توجیه الزم را برای تداوم و افزایش حضور خود 

در حوزه های حیاتی چین، فراهم کند.

2. در واقع، کاهش تنش به حدی که معضل امنیت را برای کشورهای این منطقه 

برطرف نماید، عماًل بهانه را برای حضور آمریکا، از این کشور می گیرد.
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3. در پی تالش کره ی شمالی جهت کاهش تنش طی یک ماه و نیم اخیر، مقامات 

آمریکایی دور جدیدی از اقدامات را برای جلوگیری از تحقق این امر، آغاز کرده اند. عالوه 

بر مطلوبیت وجود حد معینی از تنش در شبه جزیره، به نظر می رسد ایاالت متحده هر گفتگو 

و مذاکره ای را که خود، محور آن نباشد، عماًل نمی پذیرد و آن را تضعیف می کند.
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6- نفوذ فزاینده ی روسیه و چین در آمریکای التین و نگرانی ایاالت متحده

رکس تیلرسون )وزیر خارجه ی آمریکا( پیش از سفر منطقه ای خود به کشورهای 

آمریکای التین، از نفوذ روسیه و چین در این منطقه اظهار نگرانی و چین را به تالش برای 

وابسته کردن این کشورها به خود و روسیه را به فروش تسلیحات به کشورهای »غیر 

دوست« متهم کرد.

تحلیل و ارزیابی:

نگرانی ایاالت متحده از نفوذ چین و روسیه در آمریکای التین، به حدی است که 

به صورت جدی در راهبرد امنیت ملی ایاالت متحده منعکس شده و به صورت ضمنی، یکی از 

اولویت های سیاسی برای آمریکا، منزوی کردن کشورهایی قرارگرفته که روابط نسبتًا 

خوبی با این دوکشور دارند.

دالیل:

اصلی ترین دالیل افزایش نفوذ روسیه و چین در این منطقه را می توان موارد زیر 

دانست:

1. فشارهای ایاالت متحده و تحریم هایی که بعضًا علیه برخی از این کشورها وضع 

شده است؛

2. مشکالت اقتصادی و کاهش قیمت نفت )علی الخصوص در مورد ونزوئال(؛
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3. تالش آمریکا برای تغییررژیم و اشاعه ی ارزش های آمریکایی در این کشورها؛

4. اهمیت این منطقه برای روسیه جهت افزایش حوزه ی نفوذ ژئوپلتیک خود؛

5. مقابله به مثل روسیه با آمریکا )در مقابل مسائلی نظیر اوکراین و گرجستان(؛

6. تمایل چین جهت افزودن این کشورها به طرح کمربند-جاده.

دالیل مذکور )مشتمل بر جاذبه های چین و روسیه برای کشورهای منطقه و دافعه ی 

ایاالت متحده(، باعث شده دو کشو روسیه و چین طی دهه ی اخیر از نفوذی فزاینده در 

حیاط خلوت آمریکا برخوردار شوند. به نظر نمی رسد ایاالت متحده بتواند این وضعیت را در 

کوتاه مدت به نفع خود تغییر دهد.
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ــکا و نقــض  7- ســند »بازبینــی وضعیــت هســته ای« دولــت آمری

ــور ــن کش ــی ای ــدات بین الملل تعه

دولت ایاالت متحده آمریکا در سند بازبینی وضعیت هسته ای این کشور که در سوم 

فوریه منتشر شد، نقشی برجسته برای تسلیحات هسته ای این کشور در نظر گرفته و ایجاد 

تحول و بازسازی های گسترده در این حوزه را موردتوجه قرار داده است. مفاد این سند 

که جهت گیری کلی دولت آمریکا را نشان می دهد، در تناقض آشکار با تعهدات دو و 

چندجانبه این کشور قرار دارد.

تحلیل و ارزیابی

اعالم  هسته ای  وضعیت  بازبینی  سند  در  آمریکا  دولت  که  کلی  1. جهت گیری 

کرده است، بازسازی و ارتقاء زیرساخت های مرتبط با تسلیحات اتمی این کشور و تولید 

کالهک جدید اتمی بعد از 34 سال است. این جهت گیری در تناقض آشکار با ماده 6 پیمان 

عدم اشاعه تسلیحات هسته ای قرار دارد که اعالم می کند:

»تمام هم پیمانان متعهد می شوند، مذاکرات به منظور توقف مسابقه سالح های هسته ای 

و خلع سالح هسته ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سالح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر 

را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند.«

آغاز  در جهت  گامی  درحالی که  آمریکا  دولت  سند،  در  اعالم شده  راهبرد  طبق 

برنامه ریزی  خود  اتمی  تسلیحاتی  توان  افزایش  برای  برنمی دارد،  سالح  خلع  مذاکرات 

بلندمدت انجام می دهد.
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2. همچنین پیش بینی سند بازبینی وضعیت هسته ای آمریکا برای توسعه موشک های 

میان برد با قابلیت حمل کالهک هسته ای، پیمان منع موشک های هسته ای میان برد* بین 

این کشور و شوروی)سابق( را که در سال 1987 امضا شده است، نقض می کند.

بازبینی راهبرد هسته ای و توسعه زیرساخت های هسته ای خود،  اقدام آمریکا در 

امنیت  و  افتادن صلح  به خطر  را مسئول  این کشور  بین المللی،  تعهدات  نقض  بر  عالوه 

بین المللی می کند.
*Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF)
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8- تغییر در راهبرد هسته ای آمریکا؛ اهداف و پیامدها

دونالد ترامپ در سند »بازبینی وضعیت هسته ای« که روسای جمهور آمریکا برای 

مشخص کردن جایگاه سالح های هسته ای در راهبرد امنیت ملی این کشور ارائه می کنند، 

خواستار برنامه ریزی برای ساخت نسل جدیدی از سالح های هسته ای شده است که یک 

تغییر محسوس در راهبرد هسته ای این کشور محسوب می شود.

تحلیل و ارزیابی

1. درحالی که آمریکا از زمان جنگ سرد و در توافق با روسیه، ساخت سالح های 

هسته ای را متوقف کرده بود، در سند جدید بازبینی وضعیت هسته ای، ساخت دو سالح را 

پیش بینی کرده است. که در تناقض با تعهدات دوجانبه و چندجانبه )به ویژه NPT( این 

کشور برای عدم اشاعه، محدودسازی و خلع سالح هسته ای قرار دارد.

2. بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، دولت ایاالت متحده روش خاصی را مبتنی 

بر »تبلیغ روی نابودی دشمنان« اتخاذ کرده است. برجسته سازی نقش سالح های هسته ای 

هسته ای،  زیرساخت های  به روزرسانی  برای  دالر  تریلیون  اختصاص 1.2  سند جدید،  در 

ساخت کالهک اتمی جدید بعد از 34سال و اعالم راهبرد جنگ هسته ای محدود در این 

چارچوب قرار دارند.

3. شکل گیری توجه عمومی مجدد به سالح های هسته ای و احیای رقابت های دوران 

البته خطرناک ترین پیامدهای اقدام دولت آمریکا است که  جنگ سرد، از مهم ترین و 

آشکارا صلح و امنیت بین المللی را با خطر مواجه می کند. به این دلیل اقدام دولت آمریکا، 
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از مواردی است که ایجاب می کند شورای امنیت سازمان ملل حسب وظیفه ذاتی خود به 

مسئله ورود کند.
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