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

مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه:
چرا «درعا» حساسیت آمریکا و روسیه را برانگیخته است؟
وقتی الجزیره هم به حماس حمله میکند!
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان؛ مقصر اصلی ،دولت یا طالبان؟
دونالد ترامپ و نیاز به مسئلهسازی در سیاست خارجی
دیدار کیم جونگ اون و ترامپ؛ بازی برگزاری یا عدم برگزاری
رویکرد هند در قبال بازاعمال تحریمهای ایران چه خواهد بود؟
تائید پایبندی ایران به برجام از سوی مدیرکل آژانس؛ یک بار دیگر
متمم بودجهی دفاعی ایاالتمتحده و قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1چرا «درعا» حساسیت آمریکا و روسیه را برانگیخته است؟
در روزهای گذشته ارتش سوریه با پخش اعالمیههایی بر منطقهی درعا در جنوب
سوریه از معارضین خواست تا سالح خود را زمین بگذارند و در ازای آن تمام خدمات
دولت را دریافت کنند یا ناگزیر باید بجنگند .در پی انتشار این اعالمیه ها ،نائورت
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،دولت سوریه را از افزایش تنش در این منطقه تحذیر داد
و از روسیه خواست تا توان خود را برای کاهش تنش در این منطقه به کارگیرد .در مقابل
نیز سخنگوی پایگاه حمیمیم گفت که قرارداد کاهش تنش در این منطقه با وجود نیروهای
منتسب به داعش و جبهةالنصرة پایان یافته است.

تحلیل
درعا و قنیطره از دو جهت دارای اهمیت است؛ اوال درعا به علت نزدیکی به دمشق
یکی از تهدیدات معارضین برای پایتخت این کشور محسوب میشود و به همین دلیل برای
دولت سوریه اهمیت دارد .ثانیا دولت سوریه قصد دارد پس از سیطره بر مرزهای شرقی
خود با عراق و نیز مرزهای غربی با لبنان ،بر مرزهای جنوبی و گذرگاه حیاتی «نصیب»
سیطره یابد و ضمن امن سازی مرزهای جنوب ،راه را برای برقراری روابط تجاری آسان
کند.
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از سویی هممرز بودن درعا با دو همپیمان منطقهای آمریکا یعنی اردن و رژیم
صهیونیستی و نیز افزایش احتمال بسط ید ایران در این منطقه در صورتی که ارتش سوریه
بر آن سیطره یابد ،آمریکا را وادار به واکنش کردهاست.
به نظر میرسد با پاکسازی کامل دمشق و غوطه شرقی و غربی از تروریستها،
تصمیم اتاق عملیات متحدین مبنی بر پاکسازی درعا کامال جدی باشد؛ همچنان که اخبار از
نقش نیروهای تایگر فورس در این عملیات حکایت دارد که دال بر جدیت تصمیمگیران
است.
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 -2وقتی الجزیره هم به حماس حمله میکند!
امروز برای چندین ساعت ،تیتر یک وبگاه الجزیره عربی به مطلبی اختصاص یافت
که یحیی السنوار رئیس حماس در غزه را مورد حمله قرار داده بود .از نگاه الجزیره ،جرم
السنوار ،عالی معرفی کردن روابط با حزباهلل و ایران در مصاحبه با المیادین و اذعان به
حمایتهای ایران از این جنبش است .الجزیره به مواضع دو تن از حامیان حماس نیز
اشاره کرده که سخنان السنوار را محکوم کردهاند .عزام التمیمی از فعاالن حامی حماس در
لندن که ریاست یک مرکز پژوهشی را برعهده دارد از رهبران حماس خواسته تا حضور
رسانهای السنوار را ممنوع کنند .یاسر الزعاتره ،نویسنده شهیر الجزیره که مواضعش در
ضدیت با ایران و دولت سوریه زبانزد است هم در این خصوص گفته به رغم درک شرایط
حماس و محاصره نوار غزه ،سخنان السنوار کمترین حد حکمت را هم دارا نبود!
گزارش الجزیره ،به دنبال نفی حمایتهای ایران از حماس نیست .همه میدانند که
مهمترین حامی تسلیحاتی و نظامی حماس ایران است .این ،سیاست جمهوری اسالمی ایران
است که رهبر معظم انقالب اسالمی با صدایی رسا مطرح کردند .مشکل الجزیره و دولت
قطر ،صرفا اذعان حماس به این کمکها است که میتواند موجب گرمتر شدن روابط شود.
نیازهای حماس از یکسو و سیاست مدبرانهی نظام در مواجهه با اشتباهات این
جنبش در بحران سوریه ،نتیجهبخش بوده است و اکنون حماس عمیقا خود را نزدیک به
ایران میداند .عصبانیت الجزیره از اذعان السنوار به کمکهای دریافتی از ایران ،بسیار
معنادار است .قطر و ترکیه و حتی در برههای عربستان ،نتوانستند شکافهای ایجاد شده
میان ایران و حماس را بیشتر و عمیقتر سازند و این را شکست بزرگ تلقی میکنند .ایران
10
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و حماس ،باید از روابط گرم کنونی ،محافظت نمایند .درک شرایط یکدیگر ،مقدمهی
حتمی این محافظت است.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
ـی،
ـر اصلـ
ـتان؛ مقصـ
ـدر در افغانسـ
ـواد مخـ
ـد مـ
ـش تولیـ
 -3افزایـ
ـان؟
ـا طالبـ
ـت یـ
دولـ

طبق آخرین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ،تولید مواد مخدر
در افغانستان در سال گذشتهی میالدی به باالترین حد خود رسیده است.
همچنین طبق گزارش بازرس ویژهی ایاالتمتحده برای بازسازی افغانستان
( ،)SIGARبیشترین میزان مواد مخدر در مناطقی تولید شدهاند که نه تحت تسلط طالبان،
بلکه تحت کنترل دولتاند.
تحلیل و ارزیابی
 .1یکی از بزرگترین معضالت امنیت داخلی افغانستان ،تولید مواد مخدر در این
کشور است که بعدی بینالمللی نیز به خود گرفته است .حدود  80درصد از هروئین
مصرفی در کل اتحادیهی اروپا ،در افغانستان تولید میشود.
 .2دادههای مختلف نشاندهندهی آن است که تولید مواد مخدر در آن کشور،
از زمان اشغال نظامی توسط ایاالتمتحده روندی افزایشی داشته است .حملهی آمریکا
به افغانستان نهتنها ناامنی را در افغانستان کاهش نداده است ،بلکه روزبهروز بر یکی از
بزرگترین معضالت امنیتی آن افزوده است.
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 .3همچنین برخی گزارشها ،گویای نقش مستقیم نیروهای نظامی و اطالعاتی
ایاالتمتحده در افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر است.
 .4افزایش درآمد از این طریق ،میتواند منبعی غیرقابلرهگیری را در اختیار سازمان
سیا جهت انجام فعالیتهای مخرب خود قرار دهد .این مسئله با در نظر گرفتن سابقهی این
سازمان در استفاده از منابع مالی غیرقانونی ،چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد.
 .5همچنین با توجه به افزایش حضور داعش در افغانستان ،این منابع میتواند صرف
تأمین هزینههای این گروه تروریستی شود.
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 -4دونالد ترامپ و نیاز به مسئلهسازی در سیاست خارجی
رفتارهای اخیر دونالد ترامپ و ماجراجوییهای وی در رابطه با کشورهایی مانند
ایران ،چین ،کره شمالی ،روسیه و حتی کشورهای اروپایی بیش از آنکه ارتباطی با منافع
ایاالتمتحده داشته باشد ،ریشه در مسائلی دارند که رئیسجمهور آمریکا در فضای داخلی
پیگیری میکند .به عبارتی دیگر ترامپ بهترین و مطمئنترین مسیر تحقق اهدافی که در
داخل آمریکا پیگیری میکند را در «مسئلهسازی در سیاست خارجی» این کشور یافته
است.
تحلیل و ارزیابی
 .1اولین مسئلهای که ترامپ امیدوار است تا با جنجال در سیاست خارجی آن را
تحتالشعاع قرار دهد« ،پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال »2016
است .در این پرونده نزدیکترین افراد به ترامپ مانند «جرد کوشنر» و «مایکل فلین» در
ایام انتخابات ،مورد اتهام ارتباط با مقامات روس قرار دارند .عالوه بر این پلیس اف بی آی
در ادامه تحقیقات خود در مورد این پرونده ،دفتر «مایکل کوهن» وکیل شخصی ترامپ
را مورد بازرسی قرار داد که با واکنش شدید ترامپ مواجه شد.
 .2مسئله دوم «انتخابات میاندورهای کنگره» است که 15آبان سال جاری برگزار
خواهد شد .ترامپ میخواهد با مانورهای متعدد در سیاست خارجی و موفق نشان دادن
خود ،جایگاه جمهوری خواهان طرفدار خود را در این انتخابات که همه  ۴۳۵کرسی مجلس
نمایندگان و  ۳۴کرسی از  ۱۰۰کرسی مجلس سنا برگزیده خواهند شد تقویت کند.
14
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 .3مسئله سوم ،انتخابات ریاست جمهوری سال  2020است که ترامپ بهصورت
طبیعی جدیترین نامزد آن به شمار میآید .مسئلهسازی در سیاست خارجی و وانمود کردن
به اینکه رئیسجمهور سخت تالش میکند تا این مسائل را حل کند ،به ترامپ این امکان
را میدهد تا حداقل از ریزش سبد رأی خود در انتخابات گذشته جلوگیری کند ،اگرچه
چیزی به آن نیفزاید.
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 -5دیدار کیم جونگ اون و ترامپ؛ بازی برگزاری یا عدم برگزاری
علی رغم لغو دیدار از پیش برنامه ریزی شده ی سران کره ی شمالی و ایاالت متحده
از سوی ترامپ ،طرفین همچنان بر احتمال برگزاری بهموقع دیدار مذکور تأکید داشته و
روز گذشته نیز هیئتی از ایاالتمتحده با طرف کرهای خود به مذاکره نشستند.
با آنکه برگزاری یا عدم برگزاری دیدار دوجانبه خود مسئله ی مهمی است ،اما
مهمتر از آن ،علت چنین رفتارهایی است.
تحلیل و ارزیابی
 .1پس از سالها ،برای اولین بار بر سر دیدار در سطح سران به توافق رسیدهاند.
بااینحال ،به نظر میرسد موضوع چندان هم ساده نیست و چشمانداز واضحی از آیندهی
گفتگوها وجود ندارد.
 .2باآنکه در تمایل آمریکا جهت توافق با کرهی شمالی تردیدی وجود ندارد،
بااینحال ،به نظر میرسد دونالد ترامپ که کرهی شمالی را محتاج توافق میبیند ،در حال
انجام نوعی بازی روانی پیش از مذاکره ،با دو هدف زیر است:
 سنجش میزان ارادهی کرهی شمالی جهت برگزاری نشست و انجام مذاکره -فراهم کردن نوعی موضع برتر در مذاکره
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 .3در این میان ،بزرگترین ابهام را نوع رفتار رهبر کرهی شمالی به وجود میآورد.
هرچند آزادی چند زندانی و تخریب یک سایت هستهای نیمه مخروبه ،امتیاز بزرگی
محسوب نمیشود ،اما اعطای همین امتیازات نیز در مقابل طرف غیرقابلاعتمادی مانند
ایاالتمتحده ،آنهم پیش از آغاز مذاکرات ،تأملبرانگیز است.
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 -6رویکرد هند در قبال بازاعمال تحریمهای ایران چه خواهد بود؟
خروج ایاالتمتحده از برجام ،تحریمهای یکجانبهی این کشور را علیه ایران طی
بازههای زمانی سه و ششماهه بازخواهد گرداند .وزیر امور خارجهی هند در قبال اعمال
مجدد تحریمها ،اعالم کرده است که این کشور تنها تحریمهای سازمان ملل را اجرا خواهد
کرد ،نه تحریمهای یکجانبهی کشورها را.
اما بهواقع رویکرد این کشور در قبال تحریمهای آمریکا چه خواهد بود؟
تحلیل و ارزیابی
 .1هند پس از انجام اصالحات اقتصادی گسترده در دههی  ،1990رویکرد خود به
مسائل سیاست خارجی را نیز عمیق ًا تغییر داد و منافع اقتصادی ،عم ً
ال جایگاه برتر را در
میان دیگر اولویتهای خارجی این کشور ،کسب کرد.
 .2از آن زمان به بعد ،تقریب ًا تمام کنشهای سیاست خارجی این کشور ،باید در
همین چارچوب مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
 .3در تعامل با ایران ،هند با دودسته از تحریمها مواجه خواهد شد:
 دستهی اول ،تحریمهای تجاری مربوط به حوزههایی هستند که در زمرهی نیازهایاین کشور به شمار میروند که حیاتیترین آن ،انرژی و بهصورت خاص ،نفت است .هند
در این حوزه بهاحتمالزیاد حد باالیی از خودمختاری را برای خود حفظ خواهد کرد هرچند
که تحریمهای نفتی بر میزان خرید آن کشور بیاثر نخواهد بود.
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 دستهی دوم تحریمها ،مربوط به حوزهی مالی است .این حوزه که سرمایهگذاریو انتقال درآمدهای نفتی ایران را شامل میشود ،از آسیبپذیری بیشتری نسبت به دستهی
اول برخوردار بوده و بهاحتمالزیاد روابط دوجانبه را متأثر خواهد نمود.
 .4همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که هند تا جایی همکاری با ایران را
ادامه خواهد داد که به قیمت هزینههای گزاف در روابط آن کشور با ایاالتمتحده تمام
نشود.
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 -7تائید پایبندی ایران به برجام از سوی مدیرکل آژانس؛ یک بار دیگر
یوکیو آمانو (مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی) در گزارش به شورای حکام
آژانس ،بر تداوم بازرسیها از ایران تأکید و بار دیگر پایبندی این کشور را به تعهدات
هستهایاش تائید کرد.
تحلیل و ارزیابی
 .1آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل و
اصلیترین مرجع بینالمللی مرتبط با مسائل هستهای است .این آژانس نقش اصلی را در
امنیتی شدن پروندهی ایران از سال  1384به بعد ایفا نمود و طبق برجام ،در حال حاضر
مرجع تائید پایبندی ایران به تعهدات هستهای این کشور است.
 .2علیرغم آنکه آژانس در برهههایی بسیار متأثر از کشورهای غربی با برنامهی
هستهای ایران برخورد کرده ،بااینحال ،از زمان اجرای برجام ،در تمام گزارشهای این
نهاد بینالمللی ،پایبندی ایران به تعهدات هستهایاش تأیید شده است.
 .3نباید فراموش کرد که مطابق برجام ،شدیدترین نظارتها و بازرسیهای هستهای
طول تاریخ ،بر برنامهی هستهای ایران اعمال شده است .در حال حاضر ،نیمی از کل
عکسهایی که دوربینهای آژانس از سراسر جهان مخابره میکنند ،متعلق به تأسیسات
هستهای ایران است.
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 .4برجام بهحدی در رژیم کنترل و بازرسی هستهای حائز اهمیت است که به گمان
برخی کارشناسان ،در صورت فروپاشی ،اساس رژیم خلع سالح هستهای میتواند به خطر
بیافتد.
 .5یکی از اصلیترین تالشهای آمریکا برای بهانه سازی جهت خروج از برجام،
فشار بر آژانس جهت درخواست بازرسیهای نامتعارف بوده است.
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ـی
ـدرت بازدارندگـ
ـده و قـ
ـی ایاالتمتحـ
ـم بودجـهی دفاعـ
 -8متمـ
جمهــوری اســامی ایران
هفتهی گذشته ،اعضای کنگرهی ایاالتمتحده ،متممی را به الیحهی دفاعی این
کشور افزودند که در آن صراحت ًا ذکر شده بود هیچ قانونی به رئیسجمهور ایاالتمتحده
اجازهی اقدام نظامی علیه ایران را نمیدهد.
بانیان این قانون نیز بهطور صریح اعالم کردند کنگره و مردم ایاالتمتحده ،خواهان
جنگ با ایران نیستند.
تحلیل و ارزیابی
مطابق قانون اختیارات جنگی مصوب  ،1973اعالم جنگ تنها در اختیار کنگرهی
ایاالتمتحده قرار داشته و رئیسجمهور آمریکا حق بهراهاندازی جنگ خودسرانه را ندارد.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که با وجود این قانون ،چرا کنگرهی
ایاالتمتحده یک بار دیگر هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را از سوی رئیسجمهور آن
کشور ممنوع کرده است؟
در پاسخ ،سه احتمال را باید مدنظر قرار داد:
 .1قانون مذکور ،برای اعالم جنگ تمامعیاری است که بیش از  60روز به طول
بیانجامد .حالآنکه با متمم بودجهی دفاعی ،کنگره هرگونه اقدام نظامی را علیه ایران منع
کرده است .کنگرهی آمریکا بهخوبی از قدرت بازدارندهی دفاعی جمهوری اسالمی آگاه
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 .2کنگرهی آمریکا در حال تالش برای احیای حق اختصاصی اعالم جنگ است.
این مسئله زمانی جدیتر به نظر میرسد که به یاد بیاوریم ترامپ جهت بمباران برخی
اهداف در سوریه ،مجوز کنگره را نگرفت.
 .3همچنین این احتمال وجود دارد که حرکت مذکور ،قطعهای در پازل بزرگنمایی
تهدید جنگ علیه ایران باشد .در این حالت ،آمریکا سعی دارد با بزرگنمایی تهدید ترامپ
بهعنوان مرد دیوانه ،مواضع وی را علیه ایران جدیتر نشان دهد.
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