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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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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه

احتمال تقسیم کار آمریکا و صهیونیستها در حمله به سوریه
واکنش احتمالی آمریکا به عملیات شیمیایی در سوریه
بازی شیمیایی در دومای سوریه
رابطهی ایستادگی و مقاومت با عزت و اقتدار
قضیه فلسطین؛ همچنان در صدر
خطای نابخشودنی سران عرب
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1احتمال تقسیم کار آمریکا و صهیونیستها در حمله به سوریه
زمزمهی حملهی آمریکا به سوریه از دو روز پیش آغاز شد ،در این اثنا رژیم
صهیونیستی حملهای هوایی از آسمان لبنان به پایگاه  T4سوریه انجام داد .جلسهی دیشب
شورای امنیت نیز در زمینه اتهام به دولت سوریه مبنی بر استفاده از سالحهای شیمیایی و
لزوم واکنش به آن گذشت.
همزمانی حمله رژیم صهیونیستی و ادعاهای واهی آمریکا ،این احتمال را تقویت
میکند که یک تقسیم کار میان رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده انجام گرفته و آمریکا
با محول کردن حملهی سوریه به صهیونیستها خواسته واکنش دولتهای سوریه ،ایران و
روسیه را ارزیابی کند تا در صورت عدم آمادگی و پاسخدهی ،حملهی گستردهتر خود به
مراکز حساس و راهبردی سوریه را آغاز کند ،همچنانکه اخبار حاکی از استقرار یک ناو
آمریکایی در نزدیکی پایگاه طرطوس سوریه است .بر این اساس اگر پاسخگویی مناسب
و سریع از سوی متحدین انجام نشود ،احتمال حمله آمریکا افزایش مییابد.
اما اینکه چرا رژیم صهیونیستی و آمریکا اکنون مسئله حمله شیمیایی را مطرح
کردهاند پاسخ واضح است .با خالی شدن دوما از تروریستهای جیشاالسالم و انتقال آنها
به جرابلس (در شمال سوریه) عمال استفاده از این گروه که مورد حمایت متحد منطقهای
آمریکا یعنی عربستان هستند ،ناممکن خواهد شد .به عبارت دیگر ،ابزار فشار آمریکا،
عربستان و رژیم صهیونیستی بر دولت سوریه در نزدیکی دمشق و نا امن کردن آن از
8

دست آنان خارج خواهد شد.
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 -2واکنش احتمالی آمریکا به عملیات شیمیایی در سوریه
با افزایش تعداد کشتههای «بازی شیمیایی» در دوما در غوطه شرقی دمشق ،طبق
انتظار ،آمریکا به شدت سوریه و سپس روسیه را متهم کرد .اما برخالف وزارت خارجه
آمریکا که خواستار واکنش فوری جامعه بینالملل شده است ،برخی تحلیلگران آمریکایی
از امکان واکنش نظامی آمریکا سخن میگویند .آیا آمریکا به سوریه حمله میکند؟ دو
سناریو در زیر بررسی میشود در حالی که سناریوهای دیگر نیز محتمل است.
 .1سناریوی نخست

در فروردینماه  ،96ترامپ در واکنش به آنچه حمله شیمیایی ارتش سوریه به خان
شیخون مینامید ،دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات را داد .پس اکنون ،امکان
اینکه ترامپ دوباره در پی واکنش نظامی باشد ،وجود دارد .چه بسا عدم واکنش ترامپ
در قبال ماجرایی که تعداد کشتههایش از خانشیخون بیشتر است ،نوعی انفعال تلقی شود،
حتی اگر اقدام غیرنظامی دیگری هم انجام دهد.
تیم ترامپ در شرایط کنونی ،تندروتر از سال قبل شده است .پمپئو بهزودی وزیر
خارجه میشود و بولتون هم مشاور امنیت ملی ترامپ شده است .مشخصا بولتون ،به
راهکارهای سخت بیشتر اصرار دارد.
ن دو نکته و با این پیشفرض که ترامپ مخالف حملهی گسترده است و
بر اساس ای 
با توجه به معادالت میدانی و سیاسی صحنهی سوریه ،به نظر میرسد احتمال واکنش نظامی
مستقیم آمریکا وجود دارد اما سطح آن ،در صورت وقوع نمیتواند فراتر از حمله نقطهای
(مانند سال گذشته) باشد.
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 .2سناریوی دوم

اما احتمال دیگر ،با محوریت آینده جیش االسالم طرح میشود .واقعیت این است
که حمله نظامی آمریکا به سوریه اگر نتواند سرنوشت جیش االسالم را تغییر دهد ،چندان
منافعی برای عربستان نخواهد داشت .لذا با احتساب وابستگی جیش االسالمِ تحت محاصره
در دوما به عربستان و امکان البی ریاض برای واکنشی درخور از سوی واشنگتن ،یک
گزینهی محتمل میتواند این باشد؛ آمریکا به همراه متحدانش فشاری سخت بر روسیه و
سوریه وارد آورند تا شرایط برای خروج جیش االسالم از دوما فراهم شود .البته اکنون هم
این شرایط فراهم است اما مقصد ،مطلوب تمامی رهبران جیش االسالم نیست .مقصد کنونی
جرابلس و یا ادلب است .طبیعی است که عربستان از انتقال گروهی وابسته به خود به مناطق
تحت نفوذ ترکیه رضایت نداشته باشد .لذا این امکان وجود دارد که با اعمال نفوذ عربستان
و تهدیدات آمریکا ،انتقال اعضای جیش االسالم از دوما به منطقهای در جبهه جنوب – درعا
عملیاتی شود که ترکیه نفوذی در آنجا ندارد .منطقه دیگر ،میتوان التنف در مرز عراق،
سوریه و اردن باشد که یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در آنجا مستقر است.
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 -3بازی شیمیایی در دومای سوریه
آنگونه که برخی رسانهها از جمله رویترز گزارش دادهاند ،دیروز حملهای
شیمیایی در شهر دوما در غوطه شرقی دمشق صورت گرفته است .در عملیات آزادسازی
غوطه شرقی که اسفندماه آغاز شد ،جز شهر دوما ،سایر مناطق از اشغال تروریستها خارج
شد .چندین روز است که مذاکراتی برای خروج گروه تروریستی جیش االسالم آغاز شده
اما به دلیل اختالفنظر نیروهای این گروه برای خروج از دوما ،هنوز این شهر خالی از
تروریستها نشده است.
در حالی که ارتش سوریه در عملیات آزادسازی غوطه شرقی ،موفقیتهای بزرگی
بهدست آورده و تروریستهای دوما نیز در نهایت ناچار به تسلیم هستند ،عقالنی نیست
که سوریه این پیروزی بزرگ را با استفاده از سالح شیمیایی تحت الشعاع قرار داده و زمینه
فشار خارجی بر خود را افزایش دهد .لذا اتهامزنی تروریستها به ارتش سوریه ،اهداف
دیگری دارد .ضمن اینکه سوریه سالح شیمیایی خود را در سال  2013و تحت نظارت و
تائید سازمان ملل نابود کرده است.
به نظر میرسد این بازی شیمیایی با اهداف زیر طراحی شده است؛
برانگیختن افکار عمومی؛ تعداد باالی کشتهها در این چارچوب قابل توجه است.
ایجاد بهانه برای واکنش نظامی غرب؛ سال گذشته دقیقا در همین روزها ،ترامپ
دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات در سوریه را صادر کرد .ترامپ معتقد بود
ارتش سوریه در خان شیخون در استان ادلب ،از سالح شیمیایی استفاده کرده است.
11
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نجاتیافتن از بنبست دوما؛ جیش االسالم در صورت خروج از دوما ،گزینههای
زیادی ندارد و عمده گزینهها هم مناطق تحت نفوذ ترکیه است .لذا افزایش فشار بر دولت
سوریه و متحدانش برای پایان متفاوت محاصره دوما ،به نظر هدفی مهم است .از سوی
دیگر ،با توجه به اینکه اصلیترین مهره عربستان در میدان سوریه ،جیش االسالم است،
امکان فشار و نفوذ ریاض بر غربیها جهت تشدید فشارها بر سوریه در چارچوب این بازی
شیمیایی وجود دارد.
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 -4رابطهی ایستادگی و مقاومت با عزت و اقتدار
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامهی رئیس دفتر سیاسی حماس ،بازگشت به
عزت و اقتدار برای امت اسالمی را منحصرا در گرو ایستادگی در برابر استکبار و نقشههای
خباثتآمیز آن دانستند و در این راستا مسئلهی فلسطین را در راس همهی مسائل بینالملل
اسالمی شمردند.
رهبر معظم انقالب قبال در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رابطهی عزت و ایستادگی
را اینگونه تبیین کردند که اگر ملتها ویژگیهایی چون ایستادگی و استقامت ،مبارزه و
بصیرت را در خود زنده نگهدارند قطعا به پیروزی خواهند رسید.
از سوی دیگر ایشان در دیدار با وزیر اوقاف سوریه علت ذلت ملل مسلمان را ذلت
رهبران آنان عنوان کرده بودند .ایشان پایبندی رهبران به ایستادگی ،هویت و اسالم را از
شروط عزیز شدن ملل اسالمی دانستند.
حال با توجه به اینکه مسئله فلسطین به عنوان اصلیترین مسئله جبههی استکبار در
مقابله با جهان اسالم قلمداد میشود ،اگر در مقابل این جبهه مقاومت و ایستادگی شود
عزت مسلمین تامین خواهد شد .عالوه بر این ،مسئله ی فلسطین یک موضوع جمعی است
که به همه مسلمین ارتباط دارد و یاری همه آنان را می طلبد بر این اساس امتهای اسالمی
همه باید اراده ،همت و استقامت را در خود بپرورانند تا عزت و اقتدار را به دست آورند.
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 -5قضیه فلسطین؛ همچنان در صدر
«مسألهی فلسطین در رأس همهی مسائل بینالملل اسالمی در مقابل استکبار است»؛
این ،بخشی از نامهی رهبر معظم انقالب اسالمی به اسماعیل هینه ،رئیس دفتر سیاسی حماس
است .پیش از این نیز ،ایشان در سال  85فرموده بودند« :قضیهی فلسطین کلید رمزآلود
گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسالمی است و همهی دنیای اسالم باید مسألهی
فلسطین را مسألهی خود بدانند ».اما چرا مسالهی فلسطین ،اصلیترین مساله جهان اسالم
است؟ دالیل متعددی برای این امر میتوان ذکر کرد اما به نظر میرسد فهم جایگاه مساله
فلسطین در نبرد تمدنی اسالم و غرب ،مهمترین و گستردهترین دلیل برای در صدر بودن
و در صدر ماندن این مساله در جهان اسالم است.
تمدن غرب با همهی اعضاء و ابزارهایش در مسیر حمایتهای گوناگون از کلیت
رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و این در حالی است که جبهه اسالم در این موضوع،
عملکرد واحدی ندارد .هرگونه عقبنشینی از مسال ه فلسطین و شکست در آن ،به منزله
شکست جبهه اسالم ناب از تمدن غرب تلقی شده و بر سیطره غرب و متحدانش بر جهان
اسالم خواهد افزود به گونهای که معادالت امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به ویژه
در منطقه غرب آسیا به سود مستکبرین تغییر خواهد کرد .لذا فهم مساله فلسطین از منظر
هویتی و تمدنی ،کمک شایانی به چرایی در صدر بودن آن در میان مسائل جهان اسالم
خواهد کرد.

14

اندیشکده راهبردی تبیین

 -6خطای نابخشودنی سران عرب
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به رئیس دفتر سیاسی حماس ،به خیانت برخی
سران عرب که با حرکت به سمت مذاکره با رژیم فریبکار و دروغگوی صهیونیست
پیروزی ملت فلسطین را به تاخیر میاندازند اشاره و این راهبرد را خطایی نابخشودنی بزرگ
عنوان کردند.
عادلالجبیر وزیر خارجه سعودی در گفتگو با رسانههای عربی گفته بود«:به محض
دستیابی به یک راهکار دایمی برای منازعه اسرائیلی فلسطینی ،کلیه کشورهای عربی و
اسالمی ،اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت».
روند عادیسازی و علنی شدن روابط برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان
سعودی با رژیم صهیونیستی با ولیعهد شدن محمد بن سلمان سرعت یافت .هرچند این
روابط قبال به صورت پنهانی وجود داشت اما اکنون محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با
دیدار با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و جلب نظر آنان برای رابطه با رژیم اشغالگر
قدس و اخیرا سفر به آمریکا و اذعان به اینکه اسرائیلیها حق دارند سرزمین خودشان را
داشته باشند ،این روابط را علنی کرد.
روند عادیسازی با هدف آمادهسازی افکار عمومی و کاهش تنش در سطح امت
اسالمی ،فشار و ضدیت با جبهه مقاومت به ویژه ایران ،زمینهسازی برای تغییر قدرت در
عربستان سعودی ،تامین منافع سران وابستهی کشورهای عربی و  ...انجام میشود.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -7جنگ تجاری آمریکا با چین؛ نتایج و پیامدها
در پی اعالم تصمیم ایاالتمتحده جهت اعمال تعرفه بر  50میلیارد دالر از کاالهای
چینی ،چین نیز اعالم کرد دست به تالفی خواهد زد
واکنش مجدد ایاالتمتحده و درگیریهای لفظی میان مقامهای طرفین ،نشانگر آغاز
نوعی جنگ تجاری میان دو کشور است که میتواند نتایج و پیامدهایی را برای دو کشور
و همچنین در عرصهی بینالمللی به دنبال داشته باشد.
تحلیل و ارزیابی:
جنگ تجاری در سادهترین شکل آن ،به معنای اعمال تعرفه بر کاالهای وارداتی از
سوی حداقل دو کشور است که به دالیل و بهانههای مختلفی انجام میشود.
رئیسجمهور ایاالتمتحده پیشازاین نیز قصد خود را جهت تالفی آنچه بیعدالتی
تجاری میخواند ،اعالم کرده بود.
بااینحال ،رئیسجمهور آمریکا باید پاسخگوی نارضایتیهای صادرکنندگان ،که
روزبهروز در حال افزایش است ،باشد؛ درحالیکه شی جینپینگ در حوزهی داخلی با چنین
مسئلهای مواجه نیست .لذا ،میتوان گفت چین از توان مقاومت بیشتری در این جنگ
برخوردار است.
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پیامدها:
برخی از مهمترین پیامدهای این جنگ تجاری برای دو کشور عباتند از:
متاثرشدن مذاکرات احتمالی آمریکا و کرهی شمالی؛
سختگیری چین نسبت به کمپانیهای آمریکایی فعال در اینکشور (مانند اپل) ،که
میتواند به بسیاری از آنها آسیب بزند؛
افزایش نارضایتی داخلی از دولت ترامپ ،با توجه به افزایش قیمت بسیاری از
کاالها.

تحلیل مرتبط:
.https://t.me/Tabyincenter/13809
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 -8آمریکا؛ همچنان در پی ناامن سازی فضای تجارت با ایران
سیگال مندلکر (معاون وزارت خزانهداری ایاالتمتحده در امور تروریسم و اطالعات
تجاری) طی سخنانی در لندن ،بار دیگر بنگاههای تجاری و اقتصادی را از تجارت با ایران
یا هرگونه سرمایهگذاری در این کشور ،بر حذر داشت.
تحلیل و ارزیابی
مطابق بندهای  28 ،26و  29برجام ،ایاالتمتحده موظف است:
نهایت تالش خود را برای پیشگیری از ایجاد تداخل در انتفاع ایران از لغو تحریمها
به عمل آورد،
از ارتکاب هر اقدام مغایر با روح ،نص و هدف برجام خودداری نماید؛
از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادیسازی
تجارت و روابط اقتصادی با ایران خودداری کند.
لذا ،با توجه به بندهای مذکور ،ایاالتمتحده صراحت ًا و مکررا ً مرتکب نقض برجام
شده است.
مطابق بند  ،36ایران حق دارد این نقض را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام
پیگیری کرده و در نهایت در صورت عدم حل این موضوع از سوی طرف مقابل ،آن را
مبنایی جهت توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خویش تلقی نماید.
18
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استفادهی ایران از اهرم توقف اجرای جزئی یا کلی تعهدات ،میتواند نوعی
بازدارندگی نسبی در قبال نقضهای مکرر از سوی طرف مقابل ایجاد نماید.
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