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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

عربستان هستهای؛ بهان ه جدید ترامپ برای اصالح برجام؟
کارکردهای سیطره ی ترکیه بر نوار مرزی عفرین
اهداف بحرین از تکرار اتهام زنیها به ایران
مصر و عربستان؛ تحکیم روابط ،حفظ اختالفات
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

سیاست امنیت ملی قدرتهای کالن هستهای و عبور از راهبرد کنترل تسلیحات
چین و لغو محدودیت دو دورهای ریاست جمهوری
سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران؛ سفری با دستور کاری مهم ،در زمانی مهم
کره شمالی؛ «گذار از بازدارندگی به کنترل تسلیحات»
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1عربستان هستهای؛ بهان ه جدید ترامپ برای اصالح برجام؟
مذاکرات عربستان با طرفهای آمریکایی در لندن برای بهرهمندی از انرژی
هستهای ،میتواند به یکی از دستاویزهای ترامپ برای افزایش فشار بر ایران بدل شود.
مقامات ریاض با استناد به مفادی از برجام که به ایران امکان افزایش اورانیوم غنیشده
و افزایش تعداد سانتریفیوژها در  10و  15سال آینده را میدهد ،خواستار کسب مجوز
ی از سوی
غنیسازی و فرآوری اورانیوم ،در قبال انتخاب شرکتها و فناوریهای آمریکای 
عربستان شدهاند.
پیش از این نیز عادل الجبیر در کنفرانس امنیتی مونیخ ،درخواست اصالح برجام
را طرح کرده و گفت« :ریاض تنها در صورتی خود را پایبند به محدودیتهای هستهای
میداند که برجام اصالح و این توافقنامه مورد تجدیدنظر واقع شود و یا حق غنیسازی برای
عربستان نیز محفوظ باشد ».معنای این جمله الجبیر آن است که اگر برجام اصالح نشود،
عربستان محدودیتی برای برنامهی هستهایاش نخواهد پذیرفت.
این درخواست در حالی از سوی عربستان طرح شده که ترامپ وعده خروج از
برجام در صورت اصالح نشدن آن را داده است .به نظر میرسد این خواسته عربستان،
ابزاری برای ترامپ خواهد شد تا به بهانهی مقابله با ایجاد و تشدید رقابتهای هستهای در
خلیج فارس ،متحدان اروپایی خود را برای اصالح برجام ،همراه سازد.
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 -2کارکردهای سیطره ی ترکیه بر نوار مرزی عفرین
عملیات شاخهی زیتون که با هدف اعالمی تامین امنیت مرزهای ترکیه از تهدید
کردها آغاز شد ،اکنون به بخشی از اهداف خود دست یافته است .مرزهای مشترک ترکیه
ِ
سوری متحد با ترکیه به صورت کامل از
با کانتون کردی عفرین به وسیلهی معارضین
کردها جدا شده است .این پدیده کارکردهای دیگری را نیز برای ترکیه فراهم میکند.
 .1با وجود اختالفهای به وجود آمده میان گروههای معارض در ادلب (جبهة
تحریر سوریا و جبهةالنصرة) و نیز پیشرویهای ارتش سوریه در جبهات ادلب ،جبهةالنصرة
که همکاریهای زیادی با ترکیه داشته ،تحت فشار قرار گرفته است .حال ترکیه برای
انتقال سالح به جبهةالنصرة و معارضین بسیار راحتتر عمل خواهد کرد.
 .2از سوی دیگر اگر شرایط به گونهای پیش رود که جبهةالنصرة نتواند در ادلب
مقاومت کند ،خواهد توانست برای بقای خود از کریدوری که پیرامون کانتون عفرین
تشکیل شده و شمال ادلب را به مناطق تحت سیطره معارضین در اعزار و الباب متصل
میکند ،سربازان و تجهیزات خود را منتقل کند .با این توضیح تهدید جبهةالنصرة برای
مدت طوالنیتری باقی خواهد ماند.
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 -3اهداف بحرین از تکرار اتهام زنیها به ایران
وزارت کشور بحرین در بیانیهای از دستگیری 116تروریست خبرداد و مدعی شد
که 48تن از آنها توسط ایران آموزش دیدهاند .بیش از آنکه به صحت و سقم این خبر
پرداخته شود باید به اهدافی که در پس این بیانیه وجود دارد ،بپردازیم.
منامه از ابتدای شکلگیریهای انقالب مردمی و سرکوب انقالبیون آنانرا نیروهای
نفوذی ایران مینامد و با این اقدام ،سرکوب مردم را مشروع نشان می دهد .از این منظر،
درخواستهای مردم برای اصالح ساختار حکومتی کم رنگ میشود ،رهبران قیام مزدور
ایران نامیده میشوند و راه برای هرگونه اقدامی علیه آنان باز میشود.
بحرین سعی دارد با گسترش ایرانهراسی در منطقه ،ذیل سیاست های عربستان علیه
ایران قرار گرفته و حرکت کند .با این کار ،هم به پیشبرد طرح عربستان کمک می کند
و هم زمینه حمایت بیشتر عربستان از خود را فراهم می سازد.
از سوی دیگر نقض فاحش حقوق بشر در ماههای گذشته باعث شده تا برخی
مقامات اروپایی و سازمان ملل نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند .منامه نیز با پیش
کشیدن نام ایران در دستگیریهای انجام شده در تالش است تا در این راستا فرافکنی کند.
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 -4مصر و عربستان؛ تحکیم روابط ،حفظ اختالفات
محمد بن سلمان اولین سفر خود را در کسوت ولیعهدی به مصر انجام داد .این سفر
از جنبههای مختلفی دارای اهمیت است .اما شاید تالش محمد بن سلمان برای تغییر در
معادالت منطقهای از اهداف مهم این سفر به شماررود.
مصر به طور سنتی از دیدگاه طیف گستردهای از عربگرایان ،پرچمدار هویت
عربی است و قاهره هنوز نیز به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در جهان عرب بهشمار
میرود .از این منظر تالش بن سلمان برای حضور قاهره در کنار ریاض ،میتواند در راستای
همراه كردن كشورهاي عرب منطقه تحت رهبري سعودي تفسیر شود.
از سوی دیگر همراهی مصر با برنامههای بن سلمان ،نقش ولیعهد عربستان را در
سیاست خارجی این کشور پررنگتر میکند و همین موضوع میتواند بن سلمان را در
کسوت یک شخص تأثیرگذارتر در جهان عرب نشان دهد .بن سلمان برای بازنمایی
چهرهای مقتدر و مدبر از خود ،به همراهی مصر نیازمند است.
السیسی به خوبی میداند که قرار گرفتن در سایه بن سلمان ،ریاض را در رهبری
جهان عرب کمک خواهد کرد .این ،خوشایند مصر نیست .لذا به نظر میرسد السیسی ضمن
حفظ موضع اختالفی با عربستان در برخی پروندههای منطقهای ،در پی تحکیم روابط با
ریاض است .زمین بازی السیسی در منطقه اگرچه با زمین بازی عربستان ،اشتراکاتی دارد
اما یکسان نیست.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -5سیاســت امنیــت ملــی قدرتهــای کالن هســتهای و عبــور از
ـلیحات
ـرل تسـ
ـرد کنتـ
راهبـ
بعد از سالهای متمادی که سطح برخورداری از سالحهای راهبردی هستهای توسط
روسیه و آمریکا ،بازدارندگی تقریب ًا باثباتی را در روابط آنها حاکم کرده بود ،اخیرا ً
اقدامات و اظهارات طرفین جرقههای آغاز دور جدیدی از رقابتهای تسلیحاتی هستهای
را فعال کرده است.
تحلیل و ارزیابی
 .1سند بازبینی وضعیت هستهای ایاالتمتحده آمریکا در بهمنماه گذشته منتشر و
در آن پیشبینی شد که این کشور حدودا ً 1.2تریلیون دالر در زیرساختهای تسلیحات
هستهای سرمایهگذاری کرده و کالهک اتمی جدیدی بعد از  34سال خواهد ساخت.
 .2اعالم این برنامه به همراه رونمایی از راهبرد استفاده محدود و تاکتیکی از
تسلیحات اتمی ،یک پیام بسیار مهم برای روسها ارسال کرد؛ «دولت ایاالتمتحده نهتنها
دیگر متعهد به راهبرد کنترل تسلیحات نیست ،بلکه در استفاده از تسلیحات هستهای خود
را محدود به دفع تهدیدات صرف هستهای نمیکند».
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 .3در مقابل این اقدامات ،والدیمیر پوتین دیروز طی سخنانی بابیان اینکه «روسیه
تسلیحات راهبردی بینظیری دارد و موشکهای قاره پیمایش از سد هرگونه سامانه دفاعی
عبور میکنند» ،اعالم کرد« :دکترین نظامی روسیه اجازه میدهد که در دفاع از خود یا
"متحدانش" در برابر حمالت اتمی یا غیر اتمی از سالح هستهای استفاده کند»
 .4قرار دادن تهدیدهای لفظی تنش آلود دو قدرت کالن هستهای و برنامه آنها
برای ارتقاء سطح کیفی و کمی سالحهای هستهای خود ،در کنار قاعده قدیمی سیاست
بینالملل ،که «"تنش" منجر به"تولید سالح" میشود و تولید سالح منجر به"تولید سالح
متقابل"» ،عبور از راهبرد کنترل تسلیحات و آغاز دور جدیدی از رقابتهای تسلیحاتی را
تداعی میکند.
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 -6چین و لغو محدودیت دو دورهای ریاست جمهوری
هفتهی گذشته ،کمیتهی مرکزی حزب کمونیست چین ،بستهای را جهت الحاق به
قانون اساسی این کشور پیشنهاد داد که طبق آن ،محدودیت دو دورهای ریاستجمهوری
لغو میشود.
این پیشنهاد که با واکنشهای بسیاری در داخل و خارج از چین روبرو شده ،درواقع
به معنای حذف محدودیت برای ریاستجمهوری طوالنیمدت شی جینپینگ خواهدبود.
تحلیل و ارزیابی:
پساز واردشدن نام شی در اساسنامهی حزب کمونیست چین (در نوزدهمین
کنگرهی این حزب) ،وی عم ً
ال به قدرتمندترین شخصیت این کشور پس از مائو تبدیل شد.
بااینوجود ،پیشنهاد متهورانهی این حزب جهت رفع محدودیت دو دورهای ریاست
جمهوری ،میتواند پیامدهایی برای این کشور در ابعاد داخلی و خارجی به دنبال داشته باشد
که برخیاز مهمترین آنها در ادامه میآید:
پیامدها:
 .1در بعد داخلی ،افزایش دورهی ریاستجمهوری شی میتواند به بستهتر شدن
فضای سیاسی داخلی در این کشور بیانجامد و انتقادات بسیاری را متوجه دولت و حزب
کمونیست چین نموده و از محبوبیت آن بکاهد.
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 .2از سوی دیگر ،با توجه به کارنامهی نسبت ًا موفق شی در بحث مبارزه با فساد ،با
تمدید ریاستجمهوری وی این روند تقویتشده و میتواند نتایج مثبتی برای چین به همراه
داشته باشد.
 .3در بعد بینالمللی ،این مسئله میتواند حداقل به دو دلیل ،به افزایش تقابل چین با
ایاالت متحده منجرشود:
 تقویت سرمایهگذاری چین در بخش نظامی و پروژههای عظیم اقتصادی (کهایاالتمتحده آنها را تهدید میپندارد)؛
 -افزایش تقابل با الگوی نظام سیاسی این کشور.
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ـتور
ـا دسـ
ـفری بـ
ـران؛ سـ
ـه ایـ
ـه بـ
ـه فرانسـ
ـر خارجـ
ـفر وزیـ
 -7سـ
ـم
ـی مهـ
ـم ،در زمانـ
کاری مهـ
سفر «ژان ایو لودریان» ،وزیر خارجه فرانسه که دیشب وارد تهران شده است در دو
بعد «دستور کار» و «مقطع زمانی» سفری مهم و حساس تلقی میشود .بنا بر اعالم وزارت
خارجه فرانسه ،لودریان در این سفر بهصورت جدی پیرامون موضوع موشکهای بالستیک
با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد.
تحلیل و ارزیابی
 .1سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران در مقطع زمانی انجام شده است که از طرف
آمریکا به اروپا ضرباالجل  120روزهای برای اقدام در جهت اصالح اشکاالت موردنظر
این کشور در برجام داده شده است .هرچند اروپاییها مایل به مذاکره مجدد و تغییر در
برجام نیستند اما در «اعمال محدودیت بر توان دفاعی موشکی ایران» ،با آمریکاییها
اشتراک نظر دارند.
 .2اروپاییها میخواهند نشان دهند که تالش میکنند تا در ازای مجاب کردن ایران
برای پذیرش محدودیت در مورد برد و ارتقاء توان تکنولوژی موشکی ،آمریکاییها را
راضی کنند تا از اصرار برای تغییر در برجام صرفنظر کنند.
 .3لذا «ژان ایو لودریان» به نمایندگی از اروپاییها در قامت پلیس خوب به تهران
سفر کرده است تا ایران را از پلیس بد (آمریکا) بترساند و مجاب کند تا مذاکره و
محدودیت توان دفاعی موشکی خود را بپذیرد .ازاینرو روند شکلگیری معادالت آینده به
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پاسخی بستگی دارد که وزیر اروپایی از مقامات ایران دریافت میکند.
مقاله مرتبط:
نقش اروپاییها در محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران
.http://Tabyincenter.ir/22252

تحلیل مرتبط:
احتماالت رفتار اروپا در قبال اولتیماتوم  120روزه آمریکا
.https://t.me/Tabyincenter/13515

راهکنش(تاکتیک) اروپا و آمریکا در مقابله با توان دفاعی موشکی ایران
.https://t.me/Tabyincenter/12770

17

ِ
تحوالت منطقهی غرب آسیا ،حوزهی دیپلماسی و سیاست خارجی  /شماره 70
بررسی و تحلیل مهمترین

 -8کره شمالی؛ «گذار از بازدارندگی به کنترل تسلیحات»
آخرین آزمایش موشکی کره شمالی به  8آذرماه گذشته بازمیگردد که موشک
«هواسانگ »15-را با موفقیت به نمایش گذاشت .این موشک  72تُنی قادر است تا مسافتی
بهاندازه  4500کیلومتر را طی کند و به همین دلیل در رده موشکهای بالستیک بینقارهای
( )ICBMدستهبندی میشود.
توان «هواسانگ »15-برای حمل کالهک اتمی یک تُنی ،موجب ارتقاء چشمگیر
سطح #بازدارندگی هستهای کره شمالی شده است .بعد از آخرین آزمایش موشکی بود که
کره شمالی اعالم کرد «به تمام خاک ایاالتمتحده دسترسی دارد».
اما این هفته بعد از حضور هیئت عالیرتبه  10نفره کره جنوبی به ریاست مشاور
امنیت ملی این کشور در کره شمالی ،دولت کره جنوبی اعالم کرد که رهبر کره شمالی
در جلسه مشترکشان از «آمادگی این کشور برای مذاکره بر سر تسلیحات هستهایاش با
آمریکا» سخن گفته است.

تحلیل و ارزیابی
راهبرد کره شمالی چیست؟
 .1تحلیل رفتار کره شمالی نشان میدهد این کشور به دنبال ایجاد «رژیم امنیت»
برای خود است .رژیم امنیت از دو جزء «بازدارندگی» و «کنترل تسلیحات» تشکیل
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می شود .جزء اول ناظر بر تالش یک کشور برای ارتقاء سطح نظامی خود تا رسیدن به
بازدارندگی است که برای کره شمالی ،هواسانگ 15-آن را محقق کرده است.
 .2اکنون مقامات پیونگیانگ در تالش برای ساختن جزء دوم رژیم امنیت خود از
طریق کنترل تسلیحات هستند .در فرایند کنترل تسلیحات ،دو طرف بهصورت گامبهگام و
بعض ًا با نظارت متقابل ،به کاهش تسلیحات خود به سطحی معین اقدام میکنند.
 .3کره شمالی میخواهد تا بهوسیله ایجاد رژیم امنیت مانند بسیاری از کشورهای
برخوردار از سالح هستهای ،محیطی امن و مصون از تهدیدهای بیاندازه کشوری مانند
ایاالتمتحده آمریکا برای خود ایجاد کند.
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