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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

العبادی برنده رقابت بازیگران خارجی در عراق؟

تیلرسون و قطر، پمپئو و ایران 

نان گران؛ شب های اعتراض در اردن 

شاخه ی زیتون در حال ثمر دادن؛ »منبج« گام بعدی است 

تالش اردوغان برای رهایی تروریست ها از غوطه

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

دونالد ترامپ؛ این بار در قامت تاجر امنیت!

تجاوز به سفارت ایران و وظایف دولت انگلیس 

والدیمیر پوتین: دنیای بدون روسیه را می خواهیم چه کار!؟

غافلگیری و شتاب زدگی آمریکایی ها، کره شمالی را از پیشنهاد برای مذاکره پشیمان 

خواهد کرد؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- العبادی برنده رقابت بازیگران خارجی در عراق؟

با  تبدیل شده است. عربستان  برای سرمایه گذاری  به عرصه ای   عراق پسا داعش 

اهدای یک ورزشگاه و اختصاص 1.5 ملیارد دالر، قطر را هم تحریک کرد تا در عراق سه 

ورزشگاه بسازد. ترکیه 5 ملیارد دالر و ایاالت متحده آمریکا نیز حجم باالیی از سرمایه را 

به عراق اختصاص داده اند. این نوع رقابت در عراق به نوع سیاست ورزی العبادی بازمیگردد.

حیدرالعبادی سعی کرده است از تمام بازیگرانی که تمایل دارند در عراق نقش آفرینی 

کنند استفاده کند. نخست وزیر عراق با اتخاذ مواضعی دوگانه و تحریک منافع کشورهای 

مختلف در عراق، اوال رقابتی برای سرمایه گذاری بیشتر ایجاد کرده است و ثانیا سعی کرده 

توازن نقش آفرینی آنان در عراق را کنترل کند. 

به طور کلی سه محور در عراق در حال رقابت هستند. محور آمریکا و عربستان و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس)به جز قطر(، محور ایران، محور قطر و ترکیه سه ضلع از 

مثلثی هستند که العبادی میان آنها رقابت ایجاد کرده است. 

ایران برای اینکه نفوذ خود را همچنان در عراق حفظ کند و با حجم باالی صادرات 

خود به این کشور به اقصاد خود کمک کند، مایل به سرمایه گذاری در این کشور است. 

آمریکا و عربستان نیز برای اینکه دست ایران را از بغداد کوتاه و نظم منطقه ای خود را 

در غرب آسیا حاکم کنند شدیدا در عرصه های اقتصادی و نظامی با ایران رقابت می کنند. 
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ترکیه و قطر هم برای موازنه با عربستان و کاهش فشاری که به تبع محاصره و بحران قطر 

و عربستان به وجود آمد مایل به جلب عراق به سوی خود هستند. العبادی به زعم خود 

تاکنون توانسته منافع کشورش را با ایجاد رقابت و توازن تامین کند.
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2- تیلرسون و قطر، پمپئو و ایران

برکناری عجیب تیلرسون از منصب وزارت خارجه آمریکا و معرفی پمپئو، رئیس 

سازمان سیا به عنوان وزیر جدید امور خارجه، یکی از مهم ترین خبرهای دیروز در عرصه 

بین الملل بود. اگرچه رویکرد منطقه ای ترامپ با این تغییر، تحول اساسی را تجربه نمی کند 

اما به نظر می رسد بر شدت این رویکرد افزوده خواهد شد.

طی روزهای اخیر، خبری منتشر شد مبنی بر این که امارات از نفوذ خود در کاخ 

سفید بهره می برد تا زمینه ی عزل تیلرسون را فراهم سازد. گفته شد که یک تاجر نزدیک 

به امارات، پیگیر چنین ماموریتی است. این شخص اما در مواجهه با این خبر، بدون تائید یا 

رد آن، گفت که قطری ها ایمیل او را هک کرده اند!

فارغ از این که چنین خبری صحت دارد یا نه، باید گفت که تغییر تیلرسون عمیقا به 

زیان قطر تمام می شود. تیلرسون کسی بود که در اوج بحران در روابط قطر با چهار کشور 

عربی، از منظر اعالنی، موضعی متفاوت از ترامپی اتخاذ کرد که تمام قد در صف عربستان 

ایستاده بود. حتی اگر این موضع گیری متفاوت، نمایشی بوده باشد تا زمینه  را برای مهار 

هوشمندانه قطر و ممانعت از همگرایی بیشتر او به تهران فراهم ساخته و دوحه را وادار به 

خریدهای تسلیحاتی میلیاردی از آمریکا سازد، باز هم چنین امری خوشایند قطر بود چرا 

که فضا را برای مانور او فراهم می ساخت.

اکنون اما پمپئو برای وزارت خارجه آمریکا معرفی شده است. او مشخصا بسیار 

ضد ایرانی تر از تیلرسون است. همین امر احتماال برای قطر گران تمام خواهد شد. دوحه 
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به خوبی می داند که پمپئو در مواجهه با ایران، انسجام بخشی به متحدان آمریکا در منطقه را 

با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد، به خصوص در شرایطی که امکان خروج آمریکا از 

برجام هم وجود داشته و ضرورت همراهی متحدان واشنگتن برای مقابله با ایران، برای کاخ 

سفید بیشتر از هر زمان دیگری است. لذا یکی از مواردی که پمپئو پیگیری خواهد کرد، 

پایان دادن به بحران در روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و قطر می داند 

که پمپئو حتی در قامت یک میانجی، در صف ریاض خواهد ایستاد نه دوحه.
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3- نان گران؛ شب های اعتراض در اردن

دوشنبه 18 دی ماه، دولت اردن به صورت رسمی اعالم کرد که یارانه نان برای 

گروه های مختلف مردمی، حذف و قیمت نان از ابتدای ماه آینده به دو برابر افزایش خواهد 

یافت. وزیر صنعت و تجارت اردن گفته است که 67 درصد از نان اردن به غیراردنی ها 

)سوریه، فلسطین، مصر، یمن و عراق( می رسد که جمعیت آن ها تا پایان سال 2015 به 

9.5 میلیون نفر می رسیده است. دولت اردن ساالنه حدود 200 میلیون دالر به عنوان یارانه 

نان هزینه می کند. اردن اکنون با کسری بودجه ی بیش از یک میلیارد دالری مواجه است.

افزایش قیمت نان موجب شد تا چندی پیش موجی از رفتارهای طنزآمیز از سوی 

اردنی ها در شبکه های اجتماعی ایجاد شود. این که نان، بخشی از مهریه عروس می شود 

یا پیام هایی با محوریت نان اما شبیه به خرید و فروش اتومبیل و آپاتمان، بخشی از این 

شوخی ها هستند.

به کف  مجازی  فضای  از  اعتراض ها  نان،  گرانی  از  هفته  چندین  گذشت  با  اما 

خیابان ها رسیده است. به عنوان مثال مردم استان »البلقاء« اردن حدود چهل شب متوالی 

است که با برگزاری تظاهرات، اعتراض خود را به تصمیمات دولت درباره گرانی برخی 

کاالهای اساسی از جمله نان اعالم می کنند.

نکته قابل تامل در این اعتراضات، محدود ماندن درخواست ها به کابینه اردن است. 

به بیان دیگر کمتر اعتراضی به پادشاه این کشور صورت می گیرد و مردم صرفا خواستار 

تشکیل دولت نجات ملی برای اجرای اصالحات و مجازات فاسدان هستند. لذا نخست وزیر 

در سیبل اعتراض ها قرار دارد نه پادشاه.
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اردن یکی از کلیدی ترین هم پیمان های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است 

که هرگونه بی ثباتی تعیین کننده در آن، منافع این دو را عمیقا به خطر می اندازد. شب های 

اعتراض در اردن هنوز به مرحله ی حساس نرسیده که اگر برسد، حتما حامیان خارجی 

پادشاه وارد کار خواهند شد.
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4- شاخه ی زیتون در حال ثمر دادن؛ »منبج« گام بعدی است

پایانی خود نزدیک شده است و اکنون  به مراحل  عملیات شاخه ی زیتون ترکیه 

نیروهای تحت حمایت ترکیه فاصله ی زیادی با قلب شهر عفرین ندارند. در چنین شرایطی 

اوال تحلیل نوع رویکرد جنگی کردها و ترکیه و نیز راهی که ترکیه در پیش خواهد 

گرفت قابل تحلیل است.

1. با توجه به اینکه شهر عفرین مرکز حضور یگان های مدافع خلق و نیز محل 

پرجمعیت غیرنظامیان در شمال غرب سوریه است، ترکیه برای کاهش فشار خارجی در 

پی کشته شدن شهروندان راهبردی اتخاذ خواهد کرد که شمار کمتری از غیرنظامیان کشته 

شوند. بنابراین احتماال مرحله ی پایانی عملیات شاخه ی زیتون قدری طوالنی تر خواهد شد.

2. از طرفی عفرین مرکز تجمع تجهیزات، سالح ها، تونل ها و خندق های یگان های 

مدافع خلق است و به همین دلیل اهمیت حفظ شهر و تلفات گرفتن از ترک ها، کردها را 

به سوی جنگ چریکی در عفرین پیش خواهد برد.

3. در صورت تسلط ترکیه بر عفرین، به نظر می آید مرحله ی بعدی عملیات ترکیه، 

تسلط بر شهر منبج باشد که از لحاظ جغرافیایی نزدیکتر و از لحاظ نظامی تسلط بر آن 

آسان تر است. محدودیت ترکیه در منبج این است که نیروهای آمریکایی در آن حضور 

دارند و ترکیه مایل نیست با نیروهای آمریکایی درگیر شود، لذا ترکیه گام های ابتدایی 

برای حل این مشکل را از راه گفتگو با آمریکا را آغاز کرده است، امری که تیلرسون نیز 

در سفر اخیرش به آنکارا به آن اشاره کرد.
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5- تالش اردوغان برای رهایی تروریست ها از غوطه

با پیشروی ارتش سوریه در غوطه ی شرقی و استیصال گروه های تروریستی برای 

مقابله با ارتش سوریه و متحدانش، این گروه ها از دولت ترکیه درخواست کمک کرده اند 

تا شرایط را برای آنان تغییر دهد. ترکیه با برقرار کردن تماس های تلفنی با رؤسای جمهور 

ایران و روسیه اولین گام خود را برای حل این مسئله برداشته است.طبق گفته وزیر خارجه 

قزاقستان این تماس های تلفنی مقدمه ای برای نشست آستانه در 16 مارس خواهد بود. در 

این تماس تلفنی ایران شرط کرده است که گروه های تروریستی باید از غوطه شرقی انتقال 

یابند.

اگر این شرط محقق شود، آنگاه امنیت حدود 5 ملیون شهروند که در دمشق و 

اطراف آن زندگی می کنند، تامین و ابزار فشار بر دمشق رفع خواهد شد و عمال ایران و 

روسیه به یکی از اهداف اصلی خود )بقای بشار( دست خواهند یافت.

احتمال اینکه در نشست آستانه گزینه ی انتقال اهالی تحت محاصره ی تروریست ها 

در فوعه و کفریا از سوی ایران مطرح شود وجود دارد. اگر ساکنان این روستا منتقل شوند 

در صورتی که محور مقاومت در جبهه ی شمالی سوریه عملیات هایی انجام دهد، معارضین 

نخواهند توانست از اهالی آنجا به عنوان اهرم مذاکره یا سپر جنگی استفاده کند. لذا عملیات 

با سهولت و آرامش خاطر بیشتری انجام خواهد شد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

6- دونالد ترامپ؛ این بار در قامت تاجر امنیت!

رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا این روزها در قامت تمام قد یک تاجر ظاهر شده 

است. ماجرای تعرفه های جنجالی او بر واردات استیل اروپا تمام نشده، رو به افزایش بهای 

امنیت صادراتی به اروپایی ها آورده است.

ترامپ اخیراً در جلسه دولت آمریکا گفته است: »دوستان و دشمنانی داریم که طی 

سالیان گذشته، به شدت از ما در زمینه های تجاری و نظامی سوءاستفاده کرده اند.«

تحلیل و ارزیابی

کلیدی  کشورهای  مشارکت  سهم  به  برجسته ای  به صورت  ترامپ  اظهارنظر   .1

اروپایی به ویژه آلمان در بودجه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اشاره دارد. 

2. بنا به گفته مقامات آمریکایی درحالی که ایاالت متحده 4.2 درصد از تولید ناخالص 

داخلی را به ناتو اختصاص داده است، کشوری مانند آلمان تنها یک درصد از تولید ناخالص 

داخلی  خود را صرف بودجه ناتو می کند.

تاجر  ویژه ای که یک  مشارکت، حساسیت های  سهم  نامتوازن  تخصیص  این   .3

می تواند داشته باشد را در ترامپ برانگیخته است. نگاه ترامپ نشان می دهد او امنیت را 

به مثابه یک کاالی صادراتی می بیند که آمریکا آن را به اروپایی ها ارزان می فروشد و باید 

در قیمت آن تجدیدنظر شود.
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4. فشار آمریکا برای افزایش سهم کشورهای کلیدی اروپایی در تأمین بودجه ناتو 

در کنار مشاجرات تجاری اخیر می تواند موجب کاهش چشمگیر میزان همگرایی در دو 

سوی آتالنتیک شود.
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7- تجاوز به سفارت ایران و وظایف دولت انگلیس

در روز 18 اسفندماه سال جاری، عده ای از عناصر وابسته به فرقه ای افراطی با حمله 

به سفارت ایران در لندن، پرچم جمهوری اسالمی ایران را پایین کشیدند و برای مدتی، 

باعث اخالل در روال عادی سفارت شدند.

باتوجه به اعالم قبلی این فرقه ی انحرافی مبنی بر تجمع در برابر سفارت، پیش بینی 

چنین واقعه ای دور از انتظار نبوده است.

تحلیل و ارزیابی:

سیاسی،»کشور  روابط  به  راجع  وین  کنوانسیون 1961  ماده 22   2 بند  مطابق   .1

پذیرنده وظیفه ی خاص دارد کلیه ی تدابیر الزم را به منظور این که اماکن مأموریت، مورد 

تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید.«

2. به وضوح مشخص است که دولت انگلستان )به هردلیلی( از اتخاذ تدابیر کافی 

جهت جلوگیری از این رویداد، امتناع ورزیده است.

3. حمله به سفارت ایران در لندن، پیش ازاین نیز رخ داده است؛ در سال 1980، 

عده ای مسلح به سفارت هجوم برده و پرسنل دیپلماتیک را برای مدتی گروگان گرفتند.
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واکنش و پیگیری:

وزارت امور خارجه می تواند عالوه بر احضار سفیر انگلیس، با استفاده از روش های 

سیاسی و حقوقی زیر، این حادثه را پیگیری نماید:

اقامه ی دعوای بین المللی به دلیل اهمال دولت انگلیس در انجام وظایف؛

اقامه ی دعوا علیه مجرمان در دادگاه های داخلی انگلستان و پیگیری مجازات آنان؛

تهدید به کاهش سطح روابط دیپلماتیک )درصورت عدم پیگیری مناسب از سوی 

انگلیس(.
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8- والدیمیر پوتین: دنیای بدون روسیه را می خواهیم چه کار!؟

رئیس جمهور روسیه طی یک سخنرانی مجدداً شرایطی را که این کشور اقدام به 

استفاده از تسلیحات هسته ای می کند را ترسیم کرد.

تحلیل و ارزیابی

1. سخنرانی پوتین نشان می دهد برخالف ایاالت متحده آمریکا که راهکنش استفاده 

از سالح هسته ای در حمایت از متحدان و در درگیری هایی به صورت محدود را در دکترین 

هسته ای خود پیش بینی کرده است، روسیه تغییری در دکترین استفاده از سالح های هسته ای 

خود ایجاد نکرده است.

2. رئیس جمهور روسیه اعالم کرده است روسیه تنها زمانی دست به استفاده از سالح 

هسته ای خواهد زد که سامانه های این کشور نه تنها پرتاب موشک، بلکه مسیر آن ها و زمان 

اصابت آن ها به سرزمین روسیه را ثبت کنند. این سخن تأکیدی بر دکترین سابق روسیه 

است که طبق آن این کشور از سالح های هسته ای، تنها به عنوان پاسخ استفاده خواهد کرد.

3. پوتین در جهت اعتباربخشی به قدرت بازدارندگی هسته ای کشورش، استفاده 

روسیه از سالح هسته ای در پاسخ به هرگونه حمله هسته ای را غیرقابل تردید معرفی کرده 

است. با توجه به نقش اساسی عمل متقابل و تالفی جویانه)1( در بازدارندگی، پیام پوتین را 

باید به معنی پرداخت بهای سنگین توسط طرف مقابل در صورت اقدام به حمله هسته ای 

دانست.
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4. رئیس جمهور روسیه برای اینکه تمام تردیدها در مورد پاسخ هسته ای این کشور 

به حمله هسته ای را از بین ببرد گفت: » می خواهم یک سؤال بپرسم: دنیای بدون روسیه را 

می خواهیم چه کار؟«
(1) Retaliation
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ــمالی را از  ــره ش ــا، ک ــتاب زدگی آمریکایی ه ــری و ش 9- غافلگی

پیشــنهاد بــرای مذاکــره پشــیمان خواهــد کــرد؟

30 آذرماه بود که نشریه »فارن افرز« در یکی از مقاالت خود، نقشه راه مذاکره 

دولت آمریکا با کره شمالی را ترسیم و توصیه هایی را برای موفقیت در مذاکرات ارائه 

کرد. ازجمله مهم ترین توصیه ها این بود که دولت آمریکا خود را برای »مذاکره بدون 

پیش شرط با کره شمالی« و دادن امتیازهایی ازجمله »توقف رزمایش های نظامی مشترک 

با کره جنوبی و ژاپن« در شبه جزیره کره آماده کند. 

تحلیل و ارزیابی

1. بعد از نشر علنی دعوت رهبر کره شمالی از رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره 

و  غافلگیری  نوعی  از  نشان  آمریکا  دولت  سوی  از  اعالم شده  مواضع  بررسی  مستقیم، 

شتاب زدگی در واکنش به این دعوت دارد.

2. سخنگوی کاخ سفید مذاکره با کره شمالی را منوط به انجام اقدامات ملموس از 

سوی این کشور دانست که به معنی گذاشتن پیش شرط برای مذاکره است. 

3. دونالد ترامپ نیز روز جمعه در تماس تلفنی با نخست وزیر ژاپن بر حفظ فشار 

حداکثری بر کره شمالی تأکید کرد که یکی از وجوه آن می تواند ادامه رزمایش های 

نظامی مشترک باشد.
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4. دو اقدامی که تا به امروز دولت آمریکا از خود بروز داده است، نشانه هایی از 

غافلگیری، شتاب زدگی و عدم توجه به توصیه های محافل فکری این کشور دارد و می تواند 

کره شمالی را از پیشنهاد مذاکره مستقیم پشیمان کند. 

تحلیل مرتبط:
کره شمالی؛ »گذار از بازدارندگی به کنترل تسلیحات«

🆔 https://t.me/Tabyincenter/14116
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