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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- رجزخوانی الجبیر برای قطر

رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار به هزینه های هنگفتی که کشورش برای 

پیشبرد اهداف خود در غرب آسیا صرف کرده است اشاره کرد و گفت این کشورهای 

ثروتمند منطقه هستند که باید هزینه این فعالیتها را بپردازند. دونالد ترامپ همچنین از 

خروج نیروهای آمریکایی از سوریه سخن گفته بود و کشورش با 4 کشور مصر، عربستان، 

امارات متحده عربی و قطر نیز رایزنی کرده تا نیروهای عربی جایگزین نیروهای آمریکا 

در سوریه شوند.در این حال عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی درخواست ترامپ را متوجه 

قطر کرد و گفت این کشور باید هزینه های فعالیتها در سوریه را بپردازد. اینکه چرا عادل 

الجبیر تنها به قطر اشاره کرده و مصر، امارات و کشور خود را استثنا کرده به دالیل زیر 

قابل بازگویی است:

کشور عربستان و امارات در جنگ با یمن درگیر هستند و با وجود صرف هزینه 

های زیاد هنوز قادر نشده اند به اهداف خود دست یابند. بنابراین تحمیل هزینه هایی دیگر 

برای آنها معقول نیست.

عربستان با سوء استفاده از موقعیتی که برای قطر پس از قطع رابطه کشورهای عربی 

با آن پیش آمده، میخواهد از فشاری که بر این کشور وارد آمده استفاده کند و هزینه های 

جنگ در سوریه را به قطر تحمیل کند.
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مصر نیز خود در صحرای سینا و در مرزهای لیبی با گروههای تروریستی درگیر 

است و همچنین این کشور در مسئله سوریه با عربستان قدری اختالف دارد، به همین دلیل 

و نیز روابط نزدیکتر این دو کشور، الجبیر مصر را نیز از پرداخت هزینه جنگ در سوریه 

مستثنا کرد.
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2- آیا بن سلمان سرانجام ترور می شود؟

آن چه در ساعات ابتدایی روز یکشنبه در ریاض اتفاق افتاد، هم چنان محل بحث 

است و با وجود این که پلیس ریاض هم روایت خود از این ماجرا را بیان کرده، اما باید 

گفت این روایت هم در کنار سایر روایت ها قرار گرفته و حائز قطعیت نیست. لذا هم چنان 

نمی توان گفت آن واقعه، یک عملیات سازمان یافته علیه جناح حاکم بوده است یا واکنش 

علیه یک پهپاد اسباب بازی! اگرچه نشانه ها برای ادعای نخست، معنادارتر است.

اما به صورت تحلیلی آن چه قابل بیان است این که؛

اصالحاتی که از سوی بن سلمان در حال اجراست، قطعا مخالفانی در عربستان دارد. 

اگرچه ولیعهد می کوشد این مخالفت ها را کاهش دهد، اما بعید است بتواند آن ها را به صفر 

برساند. 

قدرت یابی رو به افزایش و تثبیت این قدرت از سوی بن سلمان، باعث می شود تا 

جناح های دیگر در خاندان آل سعود که گمان می کردند در نخستین انتقال قدرت از پدر به 

پسر )برخالف برادر به برادر( سهمی خواهند داشت، اکنون ناراضی باشند. 

معنادار،  کنش های  به  منجر  شد،  ذکر  که  مخالفتی  دو  هر  عربستان،  تاریخ  در 

ساختارشکن و خشن شده است. چه آن جا که جهیمان العتیبی در کنار کعبه فریاد سر داد 

و چه آن جا ملک فیصل ترور شد. لذا امکان مواجهه ی سخت رقبا و مخالفان بن سلمان با 

او وجود دارد.



اندیشکده راهبردی تبیین

11

این تحلیل که عاقبت بن سلمان را کشته شدن از طریق ترور می داند و بعضا در ایران 

نیز طرح می شود، ارزشمند است و می توان برای آن زمینه هایی یافت اگرچه قطعیتی در کار 

نیست. آن چه اما کمتر در این قسم تحلیل ها گفته می شود، هوشمندی بن سلمان است. او 

بنا را برای پادشاهی طوالنی مدت بسته و منسجم حرکت می کند. همین، حذف او را برای 

رقبایش سخت تر می سازد.
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3- شرق فرات، مهره ی بازی آمریکا در سوریه

»دانا کوک« سخنگوی پنتاگون اخیرا در یک کنفرانس خبری گفته است: »ما 

کماکان متعهدیم به کار با نیروهای دموکراتیک سوریه؛ نیروهایی که ثابت کرده اند که 

قابل اتکاءترین شرکای ما در مبارزه با داعش هستند؛ هدف ما این است که این نیروها 

بعنوان یک حکومت محلی در مناطق آزاد شده ریشه بدوانند.«

تجزیه کشورها، معموال عالوه بر دینامیک های هویتی، بعضا نیازمند مواضع طبیعی 

بر روی زمین نیز می باشد. به همین دلیل رود فرات که عمال سوریه را به دو قسمت تقسیم 

کرده، می تواند بحث تجزیه را جدی تر از قبل سازد. اگرچه اراده  ی بازیگران برای تجزیه 

سوریه، محل بحث است اما این به معنای حذف این گزینه از آینده سوریه نیست. اخیرا نیز 

یک مقام عالی رتبه روسیه با اشاره به مبهم بودن آینده سوریه، گفته است که نمی داند در 

آینده یکپارچگی این کشور حفظ می شود یا نه.

سوریه  دموکراتیک  نیروهای  آمریکا،  کمک های  بدون  که  است  این  واقعیت 

نمی توانستند شرق فرات را از چنگال داعش خارج سازند. طبیعی است که آمریکا از این 

کمک ها، در پی هدفی مهم بوده است. اگر یک نکته وجود داشته باشد که اظهارات ترامپ 

برای خروج آمریکا از سوریه را قابل تردید سازد، همین هدف است.

اصلی ترین مهره ی آمریکا در صحنه میدانی و سیاسی سوریه برای چانه زنی جهت 

طراحی آینده این کشور، شرق فرات است. واشنگتن با این مهره بازی خواهد کرد. 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- نهمین گزارش برجامی وزارت امور خارجه و کارشکنی های آمریکا

مطابق با تبصره ی یک قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران 

در اجرای برجام«، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه 

یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، گزارش دهد.

نهمین گزارش وزارت امور خارجه، مورخ 26 فروردین ماه سال جاری به کمیسیون 

مذکور تقدیم شد.

تحلیل و ارزیابی:

مهم ترین نکات مطرح شده در گزارش را می توان ذیل دو دسته ی کلی قرار داد:

انجام تعهدات از سوی ایران

کارشکنی و عدم انجام تعهدات از سوی ایاالت متحده بوده است.

پیش ازاین، اندیشکده ی راهبردی تبیین، در قالب یک مقاله به بررسی گزارش های 

دوره ای وزارت امور خارجه پرداخته است.)1( بررسی گزارش های وزارت امور خارجه 

گویای آن است که ایاالت متحده، از زمان اجرای برجام اصلی ترین مانع اجرای موفقیت آمیز 

آن بوده است.
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در این زمینه، یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف برجام، نگارش متن آن به گونه ای 

است که امکان نقض عهد طرف مقابل را بدون امکان پیگیری مؤثر از سوی ایران، فراهم 

کرده است.

دلیل این موضوع را می توان –همان گونه که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره 

داشتند- عجله برای به سرانجام رساندن کار و اصالت قائل شدن برای حصول توافق، بدون 

توجه به کیفیت آن دانست.

تداوم بیش از دو سال نقض برجام از سوی ایاالت متحده، نشان دهنده ی آن است که 

سازوکار درونی برجام، توان پاسخگویی کارآمد به نقض عهد طرف مقابل را ندارد. 

بر  اعمال محدودیت های گسترده  نتیجه ی نقض عهدهای مکرر، علی رغم  لذا در 

فعالیت های هسته ای در حوزه های صنعتی و علمی،منافع برجام حتی در حداقلی ترین سطوح 

نیز عاید ایران نشده است.

http://tabyincenter.ir/22421)1(

تحلیل مرتبط:

https://t.me/Tabyincenter/13592
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5- کره شمالی؛ »گذار از بازدارندگی به کنترل تسلیحات«

آخرین آزمایش موشکی کره شمالی به 8 آذرماه گذشته بازمی گردد که موشک  

»هواسانگ-15« را با موفقیت به نمایش گذاشت. این موشک 72 ُتنی قادر است تا مسافتی 

به اندازه 4500 کیلومتر را طی کند و به همین دلیل در رده موشک های بالستیک بین قاره ای 

)ICBM( دسته بندی می شود. 

توان »هواسانگ-15« برای حمل کالهک اتمی یک ُتنی، موجب ارتقاء چشمگیر 

سطح #بازدارندگی هسته ای کره شمالی شده است. بعد از آخرین آزمایش موشکی بود که 

کره شمالی اعالم کرد »به تمام خاک ایاالت متحده دسترسی دارد.«

اخیراً  برخی با استناد به این که کره شمالی آزمایش های مربوط به تسلیحات هسته 

ای خود را تعلیق و یک مرکز مرتبط با فعالیت های هسته ای در شمال این کشور را تعطیل 

کرده است، اقدامات صورت گرفته را در راستای تصمیم کره شمالی برای عقب نشینی و 

مذاکره با غرب تحلیل کرده اند. اما حقیقت راهبرد کره شمالی چیست؟

تحلیل و ارزیابی

حقیقت راهبرد کره شمالی چیست؟

تحلیل رفتار کره شمالی نشان می دهد این کشور به دنبال ایجاد »رژیم امنیت« برای 

خود است. رژیم امنیت از دو جزء »بازدارندگی« و »کنترل تسلیحات« تشکیل  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.
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اکنون مقامات پیونگ یانگ در تالش برای ساختن جزء دوم رژیم امنیت خود از 

طریق کنترل تسلیحات هستند. در فرایند کنترل تسلیحات، دو طرف به صورت گام به گام و 

بعضًا با نظارت متقابل، به کاهش تسلیحات خود به سطحی معین اقدام می کنند. 

از کشورهای  بسیاری  مانند  امنیت  ایجاد رژیم  به وسیله  تا  کره شمالی می خواهد 

برخوردار از سالح هسته ای، محیطی امن و مصون از تهدیدهای بی اندازه کشوری مانند 

ایاالت متحده آمریکا برای خود ایجاد کند.

لذا انتظار می رود در هر مذاکره احتمالی کره شمالی بر حق دفاع و بازدارندگی خود 

در برابر حضور فزاینده و تهاجمی آمریکا در آن منطقه بعنوان یک خط قرمز تاکید کند.
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6- رزمایش سپر خلیج ]فارس[؛ همکاری های نظامی پاکستان و عربستان

طی هفته ی گذشته، شاهد خاقان عباسی )نخست وزیر پاکستان(، به همراه رئیس 

ستاد کل ارتش و وزیر دفاع این کشور، با سفر به عربستان با مقامات عربستانی دیدار و از 

رزمایش مشترک چندجانبه ی سپر خلیج فارس بازدید نمودند.

تحلیل و ارزیابی:

روابط عربستان و پاکستان، در زمان دولت جیمی کارتر در ایاالت متحده، به دلیل 

نیازهای مالی شدید پاکستان در آن برهه، ارتقای قابل توجهی پیدا کرد و از آن زمان 

تاکنون، نیاز مالی اصلی ترین عنصر و دلیل تمایل برای ارتقای روابط با عربستان از سوی 

پاکستان بوده است.

عربستان همچنین میزبان تعداد قابل توجهی از اتباع پاکستانی است که در آن کشور 

مشغول به کارند.

از سوی دیگر، عربستان یکی از سرمایه گذاران مهم و مؤثر در حوزه های دینی 

سلفیت در پاکستان بوده و تالش بسیاری در راستای گسترش وهابیت در پاکستان از سوی 

آن کشور صورت پذیرفته است.

بااین حال، اصلی ترین جذابیت پاکستان را برای عربستان، توان نظامی آن کشور 

شکل می دهد. پاکستان تنها کشور اسالمی صاحب تسلیحات هسته ای بوده و از توان و 

تعداد قابل توجهی نیروی نظامی برخوردار است. در برهه هایی، برخی گزارش ها گویای 

سرمایه گذاری عربستان در صنایع هسته ای پاکستان بوده است.
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عالوه براین، عربستان از ابتدای شکل دهی به ائتالف نظامی منطقه ای با محوریت 

خود، خواهان عضویت و جلب همکاری پاکستان در آن بوده که تاکنون، این امر از سوی 

آن کشور با کیفیت مدنظر عربستان محقق نشده است.






