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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- گسترش اختالفات در معارضین سوری

با شروع پیشروی ارتش سوریه به جبهه های شمال این کشور، گروه های معارض 

سوری با هم متحد شدند تا مانع آن در جنوب ادلب شوند. مهم ترین این گروه ها شامل 

»حرکة  نورالدین الزنکی« و »تحریرالشام« می شد اما این اتحاد طولی نکشید که چند روز 

پیش از هم گسست به نحوی که »حرکة نورالدین الزنکی« و »احرار الشام« با اسم »جبهة 

تحریر سوریا« با یکدیگر متحد شدند و در نهایت به تحریرالشام نیز حمله کردند.

تحلیل و ارزیابی 

1. پیوند ابتدایی »حرکة نورالدین الزنکی« با تحریرالشام یک حرکت تاکتیکی در 

مقابل ارتش سوریه بود. زیرا ایدئولوژی گروه نورالدین الزنکی به تفکر داعش نزدیکتر 

و از ابتدا با تحریرالشام)جبهةالنصرة( تفاوت داشت. لذا با بروز کوچکترین اختالف این 

اتحاد به دشمنی تبدیل شد.

2. تحریرالشام  دیگر گروه ها را به علت سیطره نظامی اش بر استان ادلب مجبور به 

اطاعت از خود می کرد. نفوذ گروه احرارالشام نیز به همین دلیل در استان ادلب کاهش 

یافت. بر این اساس این گروه، به منطقه »الغاب« در غرب حماه رفت تا نفوذ نظامی خود 

را در این منطقه اعمال و با حرکة نورالدین الزنکی علیه تحریرالشام ائتالف کند.
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3. علت دیگری که جرقه ی اختالف را روشن کرد، اتهام تحریرالشام به گروه های 

مذکور مبنی بر ترور »ابو ایمن المصری« مسئول امنیتی تحریرالشام بود. ابوایمن المصری 

آموزش امنیتی این گروه و نیز وظیفه ی انتقال اعضای گروه را به کشورهای دیگر بدون 

دردسر و با جعل مدرک بر عهده داشته است.
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2- طارق صالح و سقوط حیس در یمن 

پس از سقوط حیس تصاویر حضور طارق صالح در کنار حسن الطاهر _فرماندار 

الحدیده و منصوب عبدربه هادی منتشر شد که بازتاب گسترده ای در رسانه های نیروهای 

او  از  آینده  در  می تواند  که  وجوددارد  نکاتی  طارق صالح  در خصوص  داشت.  ائتالف 

شخصیتی پرنفوذتر بسازد؛

1. طارق صالح برادرزاده علی صالح است که در شعله ور کردن فتنه صنعا که منجر 

به کشته شدن عمویش شد دست داشت. او یکی از فرماندهان صاحب نفوذ در گارد ریاست 

جمهوری یمن بود و فرمانده عملیات حیس به حساب می آید. گمانه زنی ها بر آن است که 

عربستان و امارات درباره او دیدگاه مثبتی دارند.

2. حضور او در کنار الطاهر به نوعی نشان پذیرش او از سوی حزب حامی عبدربه 

هادی دارد و این پیام را به نظامیان وابسته به علی صالح مخابره می کند که در صورت جدا 

شدن از نیروهای مقاومت، مورد پذیرش دولت مستعفی قرار خواهند گرفت. 

3. در بیانیه ای که قبل از حمله به حیس از سوی طارق صادر شد، از ارتش یمن برای 

مبارزه با انصاراهلل دعوت شده بود و یکی از دالیل سقوط حیس پیوستن نیروهای نظامی به 

طارق عنوان شده است. 
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3- عراق؛ آزموده را آزمودن خطاست!

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق، در مصاحبه با شبکه دویچه وله اظهار داشت که او 

نمی خواهد اشتباه رخ داده در سال 2011 را تکرار کند، زیرا عقب نشینی نیروهای آمریکایی 

موجب شد تروریست ها در عراق نفوذ کنند و این امر زمینه ی نفوذ داعش در این کشور را 

فراهم کرد. العبادی گفته است نیروهای ائتالف مسئولیت آموزش لجستیکی و اطالعاتی را 

بر عهده خواهند گرفت. این نکته حائز اهمیت است که آموزش نیروهای ائتالف در عراق 

به پیشنهاد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است.

نگاهی به ایده ی آمریکا در عراق

نگاهی به تاریخ چگونگی نفوذ داعش در عراق و سقوط شهرهای این کشور نشان 

می دهد که اتفاقا برخی ایده های کارشناسان آمریکایی شدیدا در نفوذ داعش و فروپاشی 

ارتش عراق نقش جدی داشته است. 

پس  عراق  موقت  ائتالف  حکومت  وقت  رئیس  و  آمریکایی  دیپلمات  پل برمر 

ماه 1383،  تیر  فرمان شماره 100 در  با صدور  این کشور،  به  متحده  ایاالت  از حمله ی 

»کمیسیون عالی میهنی بعثی زدایی« را منحل کرد. این تصمیم پل برمر موجب شد فرماندهان 

بعثی دوباره به سرویس های امنیتی، وزارت دفاع و کشور بازگردند. آمریکایی ها با هدف 

کاهش نارضایتی اهل سنت بازگرداندن بعثی ها را آغاز کردند. این روند ادامه یافت تا بهمن 

1392 حدود 23 درصد از افسران عالیرتبه و 31 درصد از دیگر افسران سابقه عضویت در 

حزب بعث را دشتند.
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بازگشت دوباره بعث به مراکز مهم عراق به دستور آمریکایی ها و ارتباط این 

حزب با هسته های داعش و این موضوع که بیش از نصف افسران ارتش را بعثی ها تشکیل 

می دادند، سقوط یک شبه موصل به دست داعش را از یک مسئله پیچیده و عجیب به یک 

پدیده قابل درک تقلیل داد. 
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4- غوطه شرقی؛ از رقابت برای »کاخ« تا تالش برای زنده ماندن!

سه کشور ترکیه، روسیه و ایران، ناظران و تضمین کنندگان آتش بس در مناطق 

چهارگانه کاهش تنش هستند. این چهار منطقه عبارتند از؛ شمال )ادلب، بخش هایی از 

حماه و حمص(، جنوب )قنیطره و درعا(، غرب سوریه و غوطه شرقی دمشق. طبق موارد 

توافق شده، مبارزه ارتش سوریه با داعش و القاعده )جبهه النصره( مجاز اما مبارزه با سایر 

گروه هایی که در این مناطق هستند، ممنوع اعالم شده مگر این که طرف مقابل، توافق را 

نقض کند.

داستان غوطه شرقی که این  روزها دوباره در بحران سوریه داغ شده است، به نقض 

حاال  و  کرده اند  نقض  را  آتش بس  آن ها  می گردد.  باز  آن  در  حاضر  گروه های  توافق 

ارتش سوریه بر اساس همان توافق صورت گرفته، به مصاف شان رفته است. حضور سهیل 

حسن، یکی از فرماندهان موفق ارتش سوریه در غوطه شرقی، این تلقی درست را برای 

تروریست ها ایجاد کرده که این بار بناست کار غوطه یکسره شود.

زمانی میان گروه های تروریستی حاضر در غوطه شرقی، نزاع بر سر این بودکه کدام 

یک بیشتر به دمشق نزدیک تر است و مناطق بیشتری را در این منطقه در اختیار دارد تا 

در صورت سقوط اسد، سریع تر خود را به کاخ ریاست جمهوری برساند! حاال اما به نظر 

می رسد رقابت بر سر بیشتر زنده ماندن است! بازیگران چون آمریکا، آلمان و فرانسه هم 

به دنبال زنده نگه داشتن آن ها هستند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

5- سرایت دیپلماسی »الشه ای« از هیلی به نتانیاهو

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هنگام سخنرانی در اجالس امنیتی مونیخ با 

نشان دادن تکه ای آهن، ادعا کرد که یک تکه از الشه پهباد ساخت ایران است. این کار 

وی تقلیدی از اقدام نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل است که دی ماه گذشته ضمن 

کنفرانس خبری در پایگاه آناکوستیا ــ بولینگ تکه آهن مشابهی نشان داده و ادعا کرد 

یک تکه از الشه موشک ساخت ایران است

تحلیل و ارزیابی

1. اقدام مشابه هیلی و نتانیاهو در نمایش یک تکه آهن و نسبت دادن آن به توان 

تسلیحاتی و نظامی ایران، بیش و پیش از هر چیز نشانه عجز و ناتوانی جبهه غرب در مقابله 

با توان مقاومت اسالمی با محوریت جمهوری اسالمی ایران است که باعث شده است اعتبار 

عملی سازی اراده آن ها در منطقه مضمحل شود

2. به نمایش درآوردن الشه ی آهنی در محافل دیپلماتیک، نشان از توسل ناشیانه 

مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اجماع سازی علیه ایران است. هدف آن ها از این 

اقدام تصویر چهره ای تهدیدآمیز از ایران در منطقه و جهان است

3. دیپلماسی الشه ای مناسب ترین عنوانی است که می توان برای اقدام نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بکار برد. توسل به این گونه اقدامات 
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و  مقامات  توسط  آن ها  استهزاء  باعث  ایران شود،  تخریب چهره  موجب  آنکه  از  بیش 

رسانه های سایر کشورها شده است
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