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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- سخنان سید مقاومت؛ تغییر محاسبات دشمن صهیونیستی

سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت 

شهید بدرالدین، برخی جزئیات حمله ی موشکی به جوالن که در پاسخ به هجمه های رژیم 

صهیونیستی به پایگاه البعث رخ داد را فاش کرد. اما آنچه بیشتر توجه را به خود جلب 

کرد این بود که پاسخ مقاومت در صورت حمله ی بعدی رژیم صهیونیستی به سوریه قلب 

سرزمین های اشغالی را هدف قرار خواهد داد.

تحلیل

1. در هفته های اخیر به دلیل شرایط منطقه ای از جمله انتخابات لبنان، انتخابات عراق، 

تعیین تکلیف خروج یا عدم خروج مریکا از برجام حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه به 

طور چشمگیری افزایش یافت، اما با پایان یافتن شرایط یاد شده، جبهه مقاومت حمالت 

رژیم اشغالگر قدس را پاسخ داد. این اقدام بدین معنا است که جبهه مقاومت تصمیمی جدی 

برای پاسخ دادن تجاوزات رژیم صهیونیستی گرفته است.

2. وعده سید حسن نصراهلل مبنی بر پاسخ دادن در قلب سرزمین های اشغالی سطحی 

از بازدارندگی را ایجاد خواهد کرد. این در شرایطی است که رژیم صهیونیستی در داخل 

نیز با راهپیمایی بازگشت فلسطینیان و ناامنی های ناشی از انتقال سفارت آمریکا به قدس 

درگیر است و طبیعتا جنگیدن در دو جبهه  برای آنان دشوارتر خواهد بود. شرایط مذکور 

موجب خواهد شد صهیونیست ها محاسبات خود را نسبت به حمله  به سوریه تغییر دهند.



اندیشکده راهبردی تبیین

9

3. نکته ی دیگر این است که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در سوریه آزادی عمل 

خود را از دست خواهد داد و این به معنای شکست نسبی آنان در جبهه ی هوایی سوریه 

خواهد بود.
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2- تاملی بر مشارکت 44 درصدی مردم عراق در انتخابات

کمساریای عالی انتخابات عراق خبر داد که سطح مشارکت در این انتخابات 44 

درصد بوده است. علت مشارکت زیر 50 درصدی در عراق را می توان اینگونه تحلیل کرد 

که با رفع تهدید داعش از عراق، مطالبه ی عمومی مردمی به دو مقوله ی فساد و کارآمدی 

افزایش یافته است اما به دلیل اینکه بسیاری از مردم عراق اعتماد خود را نسبت به پاکدستی 

مسئوالن از دست داده اند در انتخابات شرکت نکردند، حتی لیست مقتدی صدر نیز که در 

جایگاه اول قرار گرفت با شعار کارآمدی، ضدیت با فساد و عدم فرقه گرایی وارد انتخابات 

شد و مورد اقبال قرار گرفت. البته عالوه بر این، صدر توانست بدنه اجتماعی منسجم تر از 

دیگران نگه دارد. برخی هم کاهش مشارکت مردمی را معلول انتشار اخباری مبنی بر تهدید 

داعش در ایجاد ناامنی در مراکز اخذ رای دانسته اند.

درصد پایین مشارکت مردم در انتخابات، عراق را با خطراتی مواجه خواهد کرد. 

از جمله ی این خطرات سوء استفاده داعش از بی اعتمادی و ناامیدی مردم و تالش برای 

به ویژه  از سوی دیگر سرخوردگی اجتماعی  بود.  این کشور خواهد  بازسازی خود در 

در میان جوانان عراقی و پس از ناآرامی های پی در پی در نتیجه ی حمله ی آمریکا و نیز 

تحرکات داعش، این کشور را در بلند مدت خالی از نیروی انسانی باانگیزه وکارآمد خواهد 

کرد. مسئوالن عراقی باید عمیقا به این مساله بیاندیشند.
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3- انتخابات پارلمانی عراق؛ برداشت اول

از 50 درصد  مشارکت کمتر  برگزار شد که  حالی  در  عراق  پارلمانی  انتخابات 

واجدین رای در آن، موجی از تعجب را رقم زده است. این مشارکت پائین که برخالف 

انتخابات سال 2005 بود، نیازمند تحلیل بسیار است. اگر مردم از سیاست مداران خود ناامید 

شده باشند، عراق روزهای سختی را برای پیشرفت در پیش خواهد داشت.

بحث تقلب در انتخابات اگرچه جدی و تعیین کننده نیست اما به نظر می رسد برخی 

جریان ها اصرار دارند آن را برجسته سازند. چهار گروه کردی در اقلیم کردستان، گفته اند 

نتایج انتخابات را نمی پذیرند چرا که مدعی تقلب و هک سیستم الکترونیکی اخذ و شمارش 

آراء شده اند. چنین زمزمه هایی در گروه های غیرکردی نیز شنیده می شود. العبادی ضمن 

تشکر از نیروهای امنیتی، از کمیساریای عالی انتخابات خواسته تا شکایت ها را اخذ و برای 

هرچه شفاف تر ساختن فرایندهای شمارش آراء و اعالم نتایج بکوشد. 

نتایج اولیه ای که اعالم شده هم چنان قابل اتکا نیست اگرچه می توان مبتنی بر آن، به 

برآوردی از وضعیت گروه ها دست یافت. ائتالف دولت قانون احتماال کمتر از انتظارات 

ظاهر شده است. به نظر می رسد بخشی از سبد رای نوری المالکی از آن ائتالف فتح به 

رهبری هادی العامری شده است. نکته قابل تامل اما جایگاه ائتالف سائرون به رهبری 

مقتدی صدر است. او با سیاست ورزی خاص خود، احتماال موفقیت معناداری کسب کرده. 

اما  با پیش بینی ها، همچنان در صدر است. حکمت به رهبری حکیم  العبادی نیز مطابق 

باوجود تبلیغات میدانی گسترده، توفیقی نداشته است. در مجموع، رویش این انتخابات فتح 

است و حشد الشعبی.
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4- لبنان، عراق، تونس؛ آری ملت ها به مجاهدان و اسالم گرایان

اردیبهشت 97 را باید ماه انتخابات در منطقه نامید. سه انتخابات متفاوت در لبنان، 

عراق و تونس برگزار شد که عالوه بر دستاوردهای سیاسی، به صورت نمادین از یک 

رویکرد معنادار میان بخشی از ملت های این سه کشور خبر داد.

انتخابات تونس؛ حزب اسالم گرای النهضه تونس در انتخابات محلی شهرداری ها در 

این کشور موفق شد تا بیشتر از گروه های رقیب، رای مردم را از آن خود کند. البته حزب 

سکوالر ندای تونس با اختالف کمی از النهضه در رتبه دوم قرار دارد و همین امر ممکن 

است منجر به جابجایی این دو در اعالم نهایی نتایج شود. اما نکته قابل تامل این است که 

النهضه با وجود برخی چرخش های اصولی و تاکتیکی از سوی راشد الغنوشی، هم چنان در 

برخی اصول هم چون ضدیت با رژیم صهیونیستی ثابت  قدم بوده و مورد اقبال بخشی از مردم 

تونس است.

انتخابات لبنان؛ پیروزی حزب اهلل و امل و متحدان شان در انتخابات پارلمانی لبنان، 

این تحلیل که بحران سوریه اثر سوء بر جایگاه اجتماعی حزب اهلل در لبنان داشته را تضعیف 

کرد. سیاست ورزی هوشمندانه و ترمیم و ارتقاء وجهه ی ملی حزب اهلل اکنون باعث شده تا 

این جنبش به همراه متحدان اصلی و سنتی خود، اصلی ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل 

داده و به همراه جریان میشل عون، بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را از آن کند.

انتخابات عراق؛ نتیجه قطعی انتخابات عراق هرچه باشد، شگفتی ساز آن ائتالف الفتح 

به رهبری هادی العامری است. فتح، امتداد حشد الشعبی است در صحنه سیاسی عراق که 
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الزامات و ضوابط قانونی برای ورود به انتخابات را رعایت کرده، هوشمندانه سیاست ورزی 

کرده و اکنون موجب فخر محور مقاومت و خشم و نفرت آمریکا و عربستان شده است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

5- پیامدهای استعفای رئیس بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی

سه روز پس از خروج آمریکا از برجام، »تِرو وا ریوراناتا« معاون مدیرکل آژانس 

اشاعه  منع  معاهده  به  کشورها  پایبندی  راستی آزمایی  مسئول  و  اتمی  انرژی  بین المللی 

که  احتماالتی  از  فارغ  داد.  استعفا  خود  سمت  از  ناگهانی  به صورت  هسته ای  تسلیحات 

می تواند در مورد اجبار این مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارد، استعفای وی در 

این برهه آثار و تبعات مهمی را در پی دارد.

تحلیل و ارزیابی

1. اولین نکته مهم در مورد استعفای رئیس بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی، 

برهه ای است که در آن اتفاق افتاده است. ایاالت متحده آمریکا در حالی از برجام خارج 

شده است و ایران را به نقض این توافق متهم می کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی 

حداقل یازده نوبت پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی را مورد تائید قرار داده است.

2. قرابت زمانی استعفای معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و مسئول 

راستی آزمایی پایبندی کشورها به معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای با خروج آمریکا 

از برجام، شائبه فشار و اجبار آمریکایی ها این مقام آژانس برای استعفا با هدف به چالش 

کشیدن گزارش های آژانس در مورد ایران را تقویت می کند.
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3. فشار آمریکایی ها برای استعفای مقامات نهادهای بین المللی مسئله ای سابقه دار 

است. سال 2002 میالدی نیز جان بولتون سفیر و نماینده دائم وقت آمریکا در سازمان ملل، 

رئیس سازمان منع سالح های شیمیایی که در حال مذاکره با دولت عراق بر سر سالح های 

شیمایی این کشور بود را با تهدید مجبور به استعفا کرده بود.

4. اجبار استعفای رئیس سازمان منع سالح های شیمیایی در آن برهه زمینه پرونده سازی 

آمریکا علیه عراق و حمله به این کشور را فراهم کرد. لذا احتمال این وجود دارد استعفای 

رئیس بخش بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی با اجبار و با هدف زمینه سازی برای 

پرونده سازی علیه ایران صورت گرفته باشد.
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6- اروپا برای حفظ برجام چه تضمین هایی باید بدهد؟

بعد از خروج جنجالی آمریکا از برجام، بازیگران کلیدی اروپا )انگلستان، آلمان و 

فرانسه( خواستار حفظ توافق هسته ای و پایبندی جمهوری اسالمی ایران به تعهدات برجامی 

شدند. از طرفی دیگر خروج آمریکا تردیدهایی را در مورد تأمین منافع برجامی ایران ایجاد 

و ادامه حضور در توافق هسته ای را با ابهام مواجه کرده است.

و  اروپایی ها  مواضع  و  رفتار  به  منطقی  به صورت  برجام  در  ایران  حضور  ادامه 

مهم ترین  اما  دارد.  بستگی  می کنند  ارائه  برجامی  منافع  حفظ  برای  که  تضمین هایی 

تضمین هایی که اروپایی ها باید ارائه دهند شامل چه مواردی می شوند؟

تحلیل و ارزیابی

1. حوزه اقتصاد به صورت کلی و بخش های انرژی و تبادالت مالی و بانکی به صورت 

ویژه مهم ترین حوزه هایی به شمار می آیند که باید اروپایی ها تضمین هایی عینی و عملی 

جهت حفظ منافع ایران ارائه دهند.

2. حوزه نفت مهم ترین مسئله بخش انرژی است. الزم است تا اروپایی ها به صورت 

عملی تضمین کنند: - مشکلی بر سر راه فروش نفت ایران به وجود نیاید؛ - ایران بتواند 

پول نفت فروخته شده را به داخل منتقل کند؛ - محدودیتی برای خرید تجهیزات استخراج 

نفت ایجاد نشود و - مانعی برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و انرژی ایران وجود 

نداشته باشد.
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بزرگ  بانک های  که  کند  تضمین  اروپا  است  الزم  بانکی  و  پولی  بخش  در   .3

اروپایی مانعی بر سر راه نقل و انتقاالت پولی ایجاد نکرده و اعتبار الزم برای معامالت و 

خریدهای بین المللی ایران را فراهم کنند.

4. هرگونه ادامه برجام بدون اخذ تضمین هایی در دو بخش پیش گفته، امکان انتفاع 

ایران از برجام در حداقلی ترین سطوح ممکن را نیز از بین می برد و از توافق هسته ای چیزی 

نمی ماند غیر از محدودیت های بی سابقه ای که بر فعالیت های هسته ای ایران اعمال شده 

است.
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7- بازیابی و بازسازی تحریم های ایران؛ راهکنش جدید تحریمی آمریکا

با خروج ایاالت متحده از برجام، رئیس جمهور آن کشور اعالم کرد تحریم ها علیه 

ایران باز خواهد گشت و عالوه بر آن، شدیدترین تحریم های تاریخ نیز علیه این کشور 

اعمال خواهد شد.

همچنین، ساعاتی پس از خروج آمریکا، وزارت خزانه داری آن کشور با انتشار 

یک سند توضیحی به سواالتی پیرامون بازگشت تحریم های ایران پاسخ داد و فرایند آن 

را تشریح کرد.

تحلیل و ارزیابی

علی رغم تعهد رسمی آمریکا طبق برجام برای تعلیق و لغو تحریم های هسته ای علیه 

ایران، هفته پیش رئیس جمهور این کشور دستور خروج از توافق هسته ای و بازگشت 

تحریم ها را صادر کرد.

این کشور در  نظر می رسد راهبرد تحریمی  به  برجام  از  متحده  ایاالت  با خروج 

دوره ی پس از خروج، از دو جزء اصلی تشکیل شود:

1. بازیابی تحریم های پیشین: در این حوزه، ایاالت متحده همان گونه که اعالم کرده 

است، در بازه های زمانی حداکثر 90 و 180 روزه، تحریم هایی را که به موجب برجام روی 

کاغذ لغو و تعلیق شده بودند، باز خواهد گرداند و ازآن پس هر بنگاه و کشوری که در 

قرار خواهد  ثانویه  تحریم های  بپردازد، تحت  به همکاری  ایران  با  اعالم شده،  حوزه های 

گرفت.
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این بخش،  تحریم های جدید: در  اعمال  و  با وضع  تحریم ها  بازسازی ساختار   .2

ایاالت متحده نه تنها افراد و شرکت های جدیدی را به فهرست تحریم های پیشین خواهد 

افزود، بلکه تحریم هایی شدیدتر بر بخش هایی که از پیش تحریم بوده اند نیز وضع خواهد 

نمود. همچنین ممکن است ایران در حوزه هایی جدید نیز مورد تحریم قرار گیرد.
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8- دالیل تغییر رویکرد آمریکا در قبال چین 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده، در توییتی اعالم کرد در حال همکاری با 

رئیس جمهور چین است تا هرچه سریع تر، شرکت مخابراتی ZTE چین را به بازار برگرداند.

این موضع، درحالی که شرکت مذکور به تازگی تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته 

بود، نشان از تغییر رویکردی دارد که ایاالت متحده در قبال چین در پیش گرفته است.

تحلیل و ارزیابی

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده، آن کشور به مرور وارد 

جنگی تجاری با چین شد. ترامپ به این بهانه که آمریکا با کسری تراز تجاری در برابر 

چین مواجه است، خواستار اعمال تعرفه بر بخش قابل توجهی از واردات از چین شد.

چین نیز در مقابل، تعرفه هایی را بر واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا وضع 

کرد که منجر به کاهش قیمت شدید این محصوالت در بازار آمریکا و ضرر و زیان 

گسترده ی بخش کشاورزی در آن کشور شد.

حداقل چهار دلیل عمده برای عقب نشینی آمریکا در برابر چین وجود دارد:

1. هراس از مقابله به مثل چین در حوزه های دیگر اقتصادی

2. فشار بر دولت از سوی بخش های متضرر اقتصادی در داخل ایاالت متحده

3. نیاز آمریکا به همکاری چین در پرونده ی کره ی شمالی
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4. نیاز آمریکا به همکاری چین در بازگرداندن و اعمال تحریم های جدید علیه ایران

موارد مذکور، نشان دهنده ی آن است که اصلی ترین دلیل تغییر رویکرد آمریکا در 

برابر چین، نه مذاکره، که قدرت درونی چین در برابر ایاالت متحده است. آمریکا به خوبی 

می داند که در یک درگیری تجاری و اقتصادی با چین، عماًل نمی تواند پیروز میدان باشد و 

متحمل ضررهای فراوان خواهد شد.
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