اندیشکدهراهبردیتبیین

مجموعهگزارشهایهفتگی

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

شماره 75

وبگاه اندیشکده www.Tabyincenter.ir :

نشانی  :تهران ،اقدسیه ،خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن ،پالک  ،32واحد 11


کد پستی 1957664731 :

تلفن 26153329 :

نمابر 26153239 :

اندیشکده راهبردی تبیین

فهرست
ی
خالصهمدیریت 

مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطق ه
 -1راهپیمایی بازگشت در غزه ،مانور سکوت در ایرا ن

6
8
8

 -2دستاوردهای تسلیم شدن تروریستها در مناطق قلمون شرقی

10

 -3رژیم صهیونیستی در سوریه؛ ضربات سریع در فرصت محدو د

11

ی
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارج 
« -4بیم» و «امید»های اتحاد دو کر ه

13
13
5

ِ
تحوالت منطقهی غرب آسیا ،حوزهی دیپلماسی و سیاست خارجی  /شماره 75
بررسی و تحلیل مهمترین

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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اندیشکده راهبردی تبیین

عناوین مورد بررسی در این شماره:
مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه

راهپیمایی بازگشت در غزه ،مانور سکوت در ایران
دستاوردهای تسلیم شدن تروریستها در مناطق قلمون شرقی
رژیم صهیونیستی در سوریه؛ ضربات سریع در فرصت محدود
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

«بیم» و «امید»های اتحاد دو کره
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1راهپیمایی بازگشت در غزه ،مانور سکوت در ایران
دیروز ،پنجمین جمعهای بو د که ساکنان غزه به راهپیمایی در مرز با سرزمینهای
اشغالی اقدام کردند .این راهپمیایی مانند چهار جمعه گذشته با شهادت چند نفر و مجروح
شدن دهها تن همراه بود.
راهپیمایی حق بازگشت طی این یک ماه و اندی ،توانسته دستاوردهای معنادار زیر
را به ارمغان آورد؛
برجستهسازی مساله فلسطین در رسانهها و افکار عمومی
اثبات خوی وحشیگری و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی (هدف قرار دادن افراد
غیرمسلحی که وارد سرزمینهای اشغالی نشده و همچنان در محاصرهاند)
برانگیختن اعتراض برخی نهادها و شخصیتهای مطرح به رژیم صهیونیستی
به نمایش گذاشتن درماندگی این رژیم در مواجهه با مردم غزه و ایجاد چالش امنیتی
برای آن
این کنش و ابتکار مدنی در حالی در باریکهی تحت محاصرهی غزه صورت
میگیرد که «معامله قرن» بر سر زبانهاست ،بیتالمقدس بهعنوان پایتخت آمریکا در
رژیم صهیونیستی معرفی شده ،همگرایی برخی دولتهای عرب با این رژیم هر روز بیشتر
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از گذشته میشود و ...

اندیشکده راهبردی تبیین

فارغ از مواضع و جهتگیریهایی که در سطح رسمی از سوی ایران طرح میشود،
به نظر میرسد ضروری باشد نهادهای مردمنهاد و تشکلهای دانشجویی برای بیان حمایت
خود از راهپیمایی غزه ،اقدام درخوری انجام دهند .تاکنون صدای رسایی از ایران در
حمایت از این راهپیمایی شنیده نشده و این در حالی است که این کنش مدنی مردم غزه،
برای تداوم بیشتر ،به حمایتهای گستردهتر در ایران و سایر کشورهای جهان اسالم نیاز
دارد.
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 -2دستاوردهای تسلیم شدن تروریستها در مناطق قلمون شرقی
با فتح برخی شهرهای منطقه قلمون شرقی ،دولت سوریه با میانجیگری روسیه
با مسلحین به توافق رسید تا از شهرهای «الرحیبة»« ،جیرود»« ،المنصورة»« ،الناصریة»
«العطنة» و  ...خارج شوند و به ادلب یا جرابلس ـ در شمال سوریه ـ منتقل شوند .با انجام
این توافقنامه ،منطقه قلمون شرقی در شمال شرق دمشق از بخش زیادی از تروریستها
خالی خواهد شد که دستاوردهای زیر را در پی خواهد داشت:
به دلیل وجود ارتفاعات در قلمون و واقع شدن این منطقه بین کشور سوریه و لبنان،
هر نیرویی که بر آن مسلط شود امکان رصد تحرکات حومه آن تا دمشق را خواهد داشت.
بنابراین با تخلیه تروریستها از این منطقه امنیت دمشق افزایش خواهد یافت.
قلمون در مسیر خطوط مواصالتی بین دمشق و بنادر سوریه (غرب سوریه) قرار
گرفته است .با این توضیح تامین تجهیزات از بنادر طرطوس و الذقیه آسانتر خواهد شد.
راه مواصالتی دمشق و منطقهی «بادیة السوریه» نیز از قلمون میگذرد و اشراف بر آن به
معنای تامین امنیت خط بیروت ،دمشق ،بغداد است.
پیروزی در قلمون موجب افزایش روحیه ارتش سوریه و تالش برای تکمیل خروج
تروریستها از مناطقی مانند یرموک و غیره خواهد شد .همچنین شکستهای پیاپی
تروریستها موجب شدهاست توافقهای انتقال از مناطق مهم به مناطق دورتر مانند ادلب
و جرابلس را آسانتر بپذیرند.
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 -3رژیم صهیونیستی در سوریه؛ ضربات سریع در فرصت محدود
بررسی روندهای جاری در سوریه نشاندهنده سرعت یافتن شکست و انتقال
تروریستها از مناطق نزدیک دمشق به مناطق شمالی است .این روندها به طور مشخص در
غوطهی شرقی ،قلمون شرقی و اکنون در یرموک در حال جریان است .این افزایش سرعت
روند به نفع جبهه مقاومت موجب نگرانی رژیم صهیونیستی شدهاست تا اوال حمالت خود
علیه سوریه را افزایش دهد و همچنین در ادبیاتش ضد جبهه مقاومت تغییر چشمگیری
مشاهده شود.
با توجه به شرایط منطقه میتوان دریافت که برخی مسائل مهم در جهان اسالم این
فرصت را برای رژیم صهیونیستی مهیا کرده است .این مسائل شامل نزدیک بودن انتخابات
لبنان ،انتخابات عراق ،موعد اعالم تصمیم ترامپ برای خروج یا بقا در برجام و نزدیک
شدن به موعد انتقال سفارت به قدس میشود.
نزدیکی انتخابات لبنان ،حزباهلل را برای فعالیت منطقهای علیه رژیم صهیونیستی
در سوریه محدود میکند .موعد اعالم تصمیم ترامپ با در نظر گرفتن برخی شرایط داخلی
ایران ،تا کنون ایران را از پاسخ درخور ضد رژیم اشغالگر قدس بازداشته است .عالوه بر
این ،معادالت میدانی سوریه به سود محور مقاومت در جریان است و هر عامل مداخله گری
در این عرصه به گونه ای که این معادالت را تحت تاثیر قرار دهد ،خوشایند مقاومت
نیست.
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به نظر میرسد رژیم صهیونیستی اکنون با فهم شرایط منطقهای ،در تالش است تا از
این فرصت محدود نهایت استفاده را ببرد تا ضربات بیشتری به محور مقاومت وارد سازد.
پاسخ مقاومت اما اگرچه قطعی است اما نه در زمینی که دیگران برایش طراحی کردهاند.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
« -4بیم» و «امید»های اتحاد دو کره
هفته گذشته دیدار رهبران کره شمالی و کره جنوبی در منطقه غیرنظامی کائسئونگ
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تحوالت شبهجزیره کره را رقم زد .این دیدار و اقدامات
قبلی طرفین« ،امیدهایی» را برای تنشزدایی در این منطقه ایجاد کرده است .درعینحال
بیمهایی نیز وجود دارند که «عوامل بیرونی» بر فرایند صلح دو کره سایه انداخته و چهبسا
آن را به شکست بکشاند.
تحلیل و ارزیابی
کره شمالی در حالی به فرایند گفتگو و تنشزدایی با کره جنوبی وارد شده است که
مدتی قبل با آزمایش موشک «هواسانگ –  »15با برد نزدیک به  4500کیلومتر به سطح
نسبت ًا باالیی از «بازدارندگی» در مقابل ایاالتمتحده آمریکا دست یافته است.
یکی از اصلیترین دالیلی که کره شمالی در توجیه ارتقاء سطح نظامی خود ارائه
میکند ،حضور نظامی گسترده آمریکا در شبهجزیره کره در قالب مانورهای مشترک
نظامی با کره جنوبی و ژاپن و استقرار سامانههای موشکی «تاد» در کره جنوبی است.
لذا طبیعی است که یکی از خواستههای – معقول و منطقی – کره شمالی در جریان
مذاکرات با کره جنوبی ،آمریکا و چین ،کاهش حضور و نهایت ًا خروج نظامی ایاالتمتحده
از شبهجزیره کره باشد.
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س از اقدامات اعتمادساز کره شمالی برای آغاز مذاکرات مقدماتی با
تنها دو روز پ 
کره جنوبی ،آمریکا تجهیزات جدید سامانهی ضدموشکی تاد را روانهی مرز دو کره کرد
که موجب خشم مردم کرهی جنوبی و اعتراض آنها به این اقدام شد.
اقدامات تنشزای ایاالتمتحده در شبهجزیره کره برای استقرار سامانههای نظامی
خود ،در جهتی مغایر با فرایند ایجادشده برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در شبهجزیره کره
قرار دارند .این اقدامات میتوانند روند مذاکرات صلح کره را ُ
«کند» و یا حتی «متوقف»
کند.
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