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مقدمه

کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی 
گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل،  کند در  تبیین تالش 
گزارش بر  کار  اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
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.

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

محمد بن سلمان؛ رمز عملیات آغاز سناریو جدید منطقه ای آمریکای ترامپ  «
است؟

روابط خارجی حماس؛ فرصت ها و تهدیدات  «

روز قدس، نیاز به آسیب شناسی و مرور ماهیت آن پس از 4 دهه «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی: «

حمایت از پناهندگان؛ معیاری برای تشخصی مدعیان راستین حقوق بشر  «

نقض برجام و گزینه های موجود برای مقابله  «

گرفتن درگیری با داعش در فیلیپین؛ تهدیدی جدید در جنوب شرق  « شدت 
آسیا
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- محمد بن سلمان؛ رمز عملیات آغاز سناریو جدید منطقه ای 
آمریکای ترامپ است؟

که به دلیل ساختارشکنی ملک  31 خرداد 1396)21 ژوئن 2017(؛ روزی است 
سلمان )همانند بسیاری دیگر از دستوراتش( در تاریخ سیاسی سعودی ها و منطقه ماندگار 
گران پیش بینی  که پیش از این هم از سوی تحلیل  شد. ملک سلمان در تصمیمی 

می شد، پسرش محمد را جانشین محمد بن نایف در ولیعهدی کرد.

ملک سلمان در حکمی ضمن تغییر قانون و افزودن آنکه پادشاه سعودی به جز پسر 
عبدالعزیز می تواند از سوی پسران یکی از فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل 
سعود هم انتخاب شود، محمد بن نایف را از سمت ولیعهدی عزل و پسر 31 ساله خود را 

به پادشاهی نزدیک تر کرد.

تحلیل و ارزیابی:

شیوه کنار زدن بن نایف و اخباری که در خصوص بیعت وی با بن سلمان منتشر 
می شود، نشان دهنده آن است که گویا جنگ قدرت در سعودی قرار است بدون کمترین 
تنشی پایان یابد. بی شک یکی از اصلی ترین احتماالتی که می توان در خصوص پذیرش و 

عدم مقاومت بن نایف در کنار رفتن از قدرت داد، نقش آفرینی آمریکایی ها است.

پیش از این به نظر می رسید طیف امنیتی و اطالعاتی حاکمیت آمریکا، بن نایف 
را برای آینده سعودی مناسب تر از بن سلمان می داند. به طور نمونه می توان به اعطای 
https://t.me/( .عالی ترین نشان اطالعاتی آمریکا از سوی پومپئو به بن نایف اشاره کرد

)9258/Tabyincenter
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حمایت های  و  ترامپ  اخیر  سفر  آمریکایی ها،  با  سلمان  بن  اخیر  دیدارهای  اما 
رسانه های و شخصیت های آمریکایی از بن سلمان، نشان از چراغ سبز آمریکایی ها برای 
کرده بود  به قدرت رسیدن بن سلمان بود. پیش از این نشریه میدل ایست آی فاش 
که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی برنامه ویژه ای برای به پادشاهی رساندن محمد بن 
سلمان تا پایان سال دارد و مدعی شده بود محمد بن زاید به بن سلمان نصیحت کرده 
گر می خواهد از حمایت واشنگتن برای رسیدن به حکومت برخوردار شود باید روابط  که ا

) 10884/https://t.me/Tabyincenter (!محکمی با رژیم صهیونیستی برقرار کند

به نظر می رسد با چراغ سبز آمریکایی ها به پایان جنگ قدرت محمدین در سعودی 
به سود بن سلمان، جنگ طلبی، تنش با ایران و تشدید فشار بر مقاومت توأم با نزدیکی 

با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای عربی، سناریو آمریکا در سال های پیش روست.

درصورتی که محمد بن زائد هم در امارات به قدرت دست یابد و  جوانان تازه به قدرت 
رسیده امارات و سعودی بتوانند قطر را هم از موضع کنونی خارج نمایند، آمریکایی ها برای 
جنگ افروزی در منطقه و پیش برد سیاست های خویش با مدیریت تل آویو بسیار جسور 

و جدی تر خواهند شد.
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2- روابط خارجی حماس؛ فرصت ها و تهدیدات
که هنیه و رهبران سیاسی  گروه رهبری سیاسی حماس، طبیعی است  با تغییر 
جدید  حماس برای برون رفت از وضعیت فعلی این جنبش و مشکالت نوار غزه به دنبال 
تغییراتی باشند. در هفته گذشته این گمانه زنی ها باألخص حول روابط حماس با بازیگران 

گرفته است.  خارجی بسیار باال

طاهر النونو مدیر دفتر رسانه ای اسماعیل هنیه در تماسی تلفنی با شبکه »المیادین« 
که با این جنبش رابطه دارند مانند ایران،  کرد حماس روابطش را با کشورهایی  اعالم 
لبنان، قطر و ترکیه افزایش خواهد داد. و یا خلیل الحیه نائب رئیس  دفتر سیاسی حماس 
در سخنانی ضمن تالش برای بهبود روابط با مصر و ایران، از دیدار و توافقی با محمد 
کاهش محاصره غزه ) با توجه به نزدیکی دحالن به مصر و امارات( و  دحالن برای 

کید کرد. تضعیف محمود عباس خبر داد. الحیه بر سفر هنیه به تهران هم تأ

اما بخشی دیگر از گمانه زنی ها از سوی رسانه های مخالف حماس منتشر شد. به طور 
مثال با آغاز سفر یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه به مصر، رسانه های 
صهیونیستی مقصد اصلی سنوار را تهران اعالم کردند، اما پس از چند روز استقرار سنوار 
و انجام دیدارهایی در قاهره  وی به غزه بازگشت. خبر روزنامه العرب چاپ لندن را هم 
می توان از این طیف دانست. این روزنامه در خبری مدعی شد اعضای دفتر سیاسی 
حماس از دوحه به تهران منتقل خواهند شد؛ خبری که فورًا از سوی حماس تکذیب شد.   
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تحلیل و ارزیابی

به طور خالصه می توان نگاه و برداشت ها از روابط حماس با کشورهای منطقه ای را 
دو دسته ساده سازی کرد: 

گروه نخست بهبود و افزایش سطح روابط حماس با ترکیه، قطر و دیگر کشورهای 
عربی ای که با رژیم صهیونیستی دارای روابط امنیتی- سیاسی و ...هستند را یک اشتباه 

راهبردی از سوی این جنبش می دانند. 

این طیف معتقد است این روابط ولو برای رفع نیازهای دولت داری حماس در نوار 
غزه و با هدف مبارزه با رژیم صهیونیستی هم باشد، اما به مرورزمان منجر به استحاله این 
جنبش و دریافت ضرباتی بر اثر سازش ها و فشارهای این کشورهای برای کاهش تنش 

با تل آویو خواهد شد. 

در این نگاه و تحلیل، تداوم ارتباط حماس با قطر، مصر و ترکیه در پایان به تداوم 
فاصله این جنبش از ایران و راه مقاومت منجر خواهد شد.

گروه دوم نگاهی متفاوت از قسم اول به روابط حماس با دیگر بازیگران دارد. در این 
نگاه روابط حماس با دیگر کشورهای باألخص مصر،ترکیه و قطر را اقدامی نه تنها مفید 

بلکه ناشی از ضرورت مبارزه با رژیم و استفاده از مزیت هر کدام در این مسیر می داند. 

موقعیت جغرافیایی مصر، توان مالی و رسانه ای قطری ها، توان دیپلماسی و وجهه 
کنار حمایت های  و نفوذ ترکیه در میان جریان اخوان مسلمین همگی مزیت هایی در 

نظامی و آموزش های جمهوری اسالمی ایران در مسیر مبارزه است. 
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در این نگاه، ضمن پذیرش بسیاری از پیامدهای امنیتی و حتی سیاسی برای 
مقاومت در روابط حماس با کشورهای عربی نزدیک به رژیم، اما این ضرر را در مقایسه با 
نیازهای دیگر مسیر مقاومت و حیات حماس برای تداوم مبارزه توجیه پذیر و الزم می داند. 

جمع بندی:

به نظر می رسد مسیر استدالل و به تبع آن نتیجه گیری هر دو نگاه خالی از صحت 
گر برداشت نخست یعنی عدم  که ا نیست، اما آنچه باید به آن توجه داشت آن است 
عقالنی بودن روابط حماس با بسیاری از کشور منطقه ای را قبول داشته باشیم، آنگاه 
سؤال اصلی آن است که آیا عدم تأمین دیگر نیازهای مالی، رسانه ای و سیاسی حماس 
و نوار غزه، آنان را به مسیر سازش و نابودی سوق نخواهد داد؟ به نظر نگارنده راه حل در 
پذیرش نگاه دوم و تالش برای کم کردن آسیب های آن است نه اینکه به حماس برای 

برقراری روابط با ترکیه، مصر، دحالن ، قطر و ....خورده بگیریم و آن ها را از خود برانیم. 
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3- روز قدس، نیاز به آسیب شناسی و مرور ماهیت آن پس از 4 دهه
امام خمینی )ره( در اولین ماه رمضان پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در اقدامی 

مبتکرانه، آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نام گذاری نمودند

پیام و سخنان امام در خصوص روز قدس نشان می دهد که تصمیم امام ناشی از 
نگاه ایشان به جایگاه مبارزه با رژیم صهیونیستی در پازل کالن سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی است. شاید جمالت ابتدایی پیام امام برای روز قدس به خوبی ماهیت نگاه امام 
را نشان دهد: »روز قدس یك روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس 
داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت هایی است که در 

زیر فشار ظلم  آمریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست.«

تحلیل و ارزیابی

اهمیت ماهیت روز قدس و امیدواری صهیونیست ها به صلح عربی

اکنون بیش از هر وقت صهیونیست ها به تغییر نگاه و راهبرد اعراب و هم پیمانی با 
آنان امیدوارتر شده اند.

 سخنان مسئولین صهیونیستی در اجالس چند روز اخیر هرتزلیا به خوبی این امید را 
به رخ کشید. مسئله ای که این قدر عیان شده است که کسی از سخنان عادل الجبیر علیه 
گر بخواهد ماهیت و کار ویژه خود را انجام دهد،  حماس متعجب نمی شود. روز قدس ا
باید با صدای رسا به رسوایی منافقین مسئله فلسطین بپردازد. امری که الزمه آن تبیین 
چیستی مشکل دشمن اصلی و سازنده جنگ و نزاع های بیهوده درونی جهان اسالم است

امام خمینی در آستانه روز قدس در سال 58 فرمودند: »...روزی  است  که بین 
که  منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد در روز قدس، ملت ها باید به حکومت هایی 
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خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصي و 
چه رژیم هایی ...متعهد هستند و موافق با اسالم و مخالف با دشمنان اسالم که در رأس 
آن ها امریکا و اسرائیل است. روز قدس روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و 

باطل است.«

آسیب شناسی و تبیین ماهیت روز قدس

یکی از کلیدواژه هایی که برای انجام رسالت روز قدس بسیار حیاتی است، وحدت 
اسالمی در کنار تبیین این روز در جهان اسالم و داخل ایران است.

 امروزه با گذشت نزدیک به 4 دهه از برگزاری روز قدس باید نگاهی به گذشته داشت 
و با آسیب شناسی دقیق، چرایی عدم گستردگی و پویایی این روز در دیگر جوامع اسالمی و 

یا حتی حامیان فلسطین و مقاومت مورد پرسش قرار بگیرد.

الزم است به روز قدس نه از دریچه ایران و نگاه ایرانی، بلکه از دریچه جهان اسالم 
به آن نگریسته شود تا بتوان کارکرد و تأثیرگذاری آن را بیش از پیش افزایش داد. توجه به 

دیپلماسی عمومی نه رسمی و دولتی، شاید بتوان اولین قدم در این راه دانست.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- حمایت از پناهندگان؛ معیاری برای تشخصی مدعیان راستین 
حقوق بشر

طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 که اخیرًا بر روی خروجی 
پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران قرارگرفته است، جمهوری اسالمی ایران میزبان حدود 
یک میلیون و 584 هزار مهاجر افغانستانی است که حدود یک سوم آن ها ساکن پایتخت 

هستند.

مسئله حمایت پناهندگان و آوارگان یکی از مسائل مهم حقوق بشری است و 
که سازمان ملل  در مجامع بین الملل از ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است، تا جایی 
متحد در سال 1950 میالدی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 

)UNHCR(  را تأسیس کرد.

تحلیل و ارزیابی:

دبیر کل سازمان ملل دیروز به مناسبت روز جهانی پناهندگان طی مصاحبه ای به 
ابعاد مهمی از مسئله پناهندگان و برخورد کشورهای مختلف با آن پرداخته است. طبق 
گفته های دبیر کل سازمان ملل، حمایت از پناهندگان یک موضوع سخاوتمندانه نیست، 

بلکه از تعهدات مهم کشورها طبق حقوق بین الملل محسوب می شود.

که تمایل چندانی برای پذیرش  که در جهان امروز وجود دارد این است  واقعیتی 
پناهندگان و آوارگان جنگ زده از سوی کشورها مشاهده نمی شود. آندره گوترش، دبیر 
کل سازمان ملل با اشاره به این مسئله که امروزه اظهارات بسیاری را در مورد همبستگی 
جهانی و حمایت از پناهندگان می شنویم اما هم زمان شاهد بسته شدن هرچه بیشتر مرزها 
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روی پناهندگان هستیم، تلویحًا به انتقاد از کشورهایی پرداخته است که سیاست هایی 
برای عدم پذیرش و اخراج پناهندگان و آوارگان اتخاذ کرده اند.

که اقدامات ضد پناه جویان و  گفته است  کل سازمان ملل با لحنی صریح تر  دبیر 
آوارگان بیشتر از سوی کشورهای توسعه یافته مشاهده شده است. اشاره دبیر کل سازمان 
گذشته سیاست های بسیار  که طی دو سال  کشورهای اروپایی است  ملل متحد به 
سخت گیرانه ای را علیه پناهندگان در پیش گرفته اند تا جایی که بسیاری از آن ها جان 
خود را در اثر این سیاست ها ازدست داده اند. اتحادیه اروپا در سیاست های ضد پناهندگان 
و آوارگان خود تا آنجا مصمم بود که درازای پذیرش آوارگان سوری در ترکیه به این کشور 

قول مساعدت برای عضویت در اتحادیه را داد.

که  کشورهایی  چگونه  که  است  این  می شود  مطرح  که  سؤالی  تفاسیر  این  با 
باسیاست های سخت و سنگدالنه ضد پناهندگان جنگ زده باعث آوارگی و تلف شدن  
تعداد زیادی از آن ها شده و موجب شکل گیری فجایع انسانی بسیاری هستند، داعیه 
که  کشوری  دفاع از حقوق بشر دارند؟ و جالب اینکه جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
میزبان یک میلیون و 584هزار مهاجر افغانستانی است که یک سوم آن ها در مهم ترین 

قسمت کشور ساکن هستند، مورد شدیدترین حمالت حقوق بشری قرار می گیرد.

نتیجه: موضوع پناهندگان و آوارگان مانند بسیاری از موضوعات دیگر نشان دهنده 
کردار غربی ها و اروپایی های مدعی  گفتار و  وجود استانداردهای دوگانه و متعارض در 
که تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شد مؤید  حقوق بشر است. تناقض های موجود 
این گزاره هستند که کشورهای غربی تنها برای اعمال فشار جهت نیل به مقاصد سیاسی 
متوسل به حقوق بشر می شوند، وگرنه در عمل ارزش چندانی برای حقوق واقعی بشر 

قائل نیستند.
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5- نقض برجام و گزینه های موجود برای مقابله
که مسئوالن جمهوری اسالمی  نقض های مکرر برجام این سؤال را ایجاد می کند 
ایران چگونه می توانند با این بدعهدی صریح و البته پیش بینی شده آمریکایی ها مقابله 

کنند؟ 

وضع  در  آمریکایی ها  می دهد  نشان  برجام  از  بعد  وقایع  که  است  آن  واقعیت 
تحریم های جدید و بدعهدی نسبت به تعهداتشان بسیار جدی و مصمم هستند. نمونه 
اخیر آن وضع تحریم های S722 در مجلس سنا است. این واقعیت ایجاب می کند تا 
مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران نیز راهبرد مصمم و قاطعی در برابر نقض عهدهای 

مکرر اتخاذ کنند. چیزی که تا به امروز در عرصه عمل مشاهده نشده است.

با توجه به صورت مسئله »نقض های مکرر برجام« توسط آمریکایی ها چهار گزینه 
کلی پیش روی مسئوالن دولت ایران قرار دارد:

عمل به متن قانون: مجلس شورای اسالمی دربند سوم مصوبه خود تحت عنوان 
»طرح اقدام متناسب دولت در اجرای برجام« صراحتًا دولت جمهوری اسالمی ایران را 
موظف کرده است تا در صورت هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل، اقدامات الزم در قالب 
قطع همکاری های داوطلبانه )در حوزه هسته ای( و توسعه سریع فعالیت های هسته ای 

را جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد.

اتخاذ موضع دیپلماتیک در نکوهش این اقدام آمریکا: دومین سناریو توسل به 
اتخاذ مواضع دیپلماتیک و تا حدودی اعتراضی نسبت به اقدام سنای آمریکا است. این 
گزینه به تنهایی علی رغم ظاهر انتقادی آن نمی تواند منجر به احقاق حقوق ملت ایران 
شود، دلیل اصلی آن هم این است که طرح تحریمی جدید سنای آمریکا یک اقدام عملی 
محسوب می شود. موضع دیپلماتیک لفظی برای مقابله با اقدام عملی تناسب ندارد و 

باید حتمًا با اقدام عملی همراه شود.
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سند  یک  برجام  بین المللی:  حقوقی  مجاری  طریق  از  ایران  اعتراض  پیگیری 
که مانند سایر اسناد  بین المللی سازوکار رسیدگی به شکایات  حقوقی- سیاسی است 
کرده است. برجام و پیوست های آن چهار مرجع را  و اعتراضات ذینفعان را پیش بینی 
به عنوان نهادهای حل کننده اختالفات تعیین کرده که این نهادها زیر نظر مرجعی به نام 
کمیسیون مشترک فعالیت می کنند. شورای امنیت یکی از نهادهایی است که کمسیون 
مشترک برجام می تواند اختالف ایجادشده را به آن ارجاع دهد. بدیهی است که با توجه 
به مواضع خصمانه شورای امنیت نسبت به ایران ورود این نهاد به نفع ایران نخواهد 

بود.

ادامه روند فعلی نسبت به نقض مکرر روح و جسم برجام: چهارمین سناریو ادامه 
روند فعلی و عدم واکنش در برابر نقض مکرر تحریم ها توسط آمریکا است. این روند در 
بهترین حالت از خوش بینی نسبت به آمریکایی ها نشأت می گیرد که تجربه نشان داده 
است فرصت بی بدیلی را در اختیار آمریکا برای بسط دشمنی و اقدامات خصمانه خود 

علیه ایران فراهم می کند.

نتیجه: تقریبًا مسلم است که تحریم های آمریکا نقض برجام محسوب می شود. 
نامه وزیر امور خارجه ایران خطاب به طرف اروپایی نیز مؤید این مسئله است. لذا الزم و 
ضروری است تا نهادهای ذی ربط ازجمله کمسیون نظارت بر برجام اقدامات محسوس و 
ملموسی را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکایی ها انجام دهند که می تواند ترکیبی 

از اقدامات عملی و مواضع دیپلماتیک باشد.
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6- شدت گرفتن درگیری با داعش در فیلیپین؛ تهدیدی جدید در 
جنوب شرق آسیا

آغاز  آسیا  شرق  جنوب  در  را  پررنگ تری  فعالیت  داعش  گذشته،  ماه های  طی 
کرده و حدود یک ماه پیش، یکی از شهرهای جنوبی فیلیپین به نام مراوی، به دست 

تروریست های این گروه اشغال شد و پرچم های سیاه آن، در این شهر به اهتزاز درآمد.

از آن زمان درگیری ها در فیلیپین شدت یافته و رودریگو دوترته )رئیس جمهور 
فیلیپین( در استان میندانائو که محل اصلی درگیری هاست، حکومت نظامی اعالم کرده 
است. ارتش این کشور نیز اعالم کرده که قصد دارد تا پایان ماه رمضان، مناطق جنوبی 

فیلیپین را از تروریست ها پاک سازی کند.

تحلیل و ارزیابی:

پیش از داعش، القاعده نیروی فعال تری در جنوب شرقی آسیا به حساب می آمد 
که پیرو تبلیغات و فعالیت های رسانه ای داعش، میزان جذب اعضای این گروه در آن 

منطقه افرایش یافته است.

این گروه اعضای خود را از بیشتر از میان اتباع کشورهای مسمان نشین آن منطقه 
)اندونزی، مالزی و فیلیپین( جذب می کند. هرچند که در میان کشته شدگان این گروه، 

اجسادی از اتباع یمن و مالزی نیز مشاهده  شده اند.

بااینکه تصرف شهر مراوی و تشکیل والیت داعش در آن منطقه پایدار نخواهد بود و 
طی هفته های آتی این شهر باز پس گرفته خواهد شد، اما باید توجه داشت که:
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افزایش فعالیت این گروه تروریستی، زنگ خطری برای کشورهای جنوب شرقی 
آسیا، علی الخصوص کشورهایی با جمعیت باالی مسلمان خواهد بود.

وقوع  احتمال  شود،  تضعیف  نظامی  منسجم  ساختار  لحاظ  به  داعش  هرچه 
حمالت تروریستی در قالب عملیات گرگ های تنها در جنوب شرق آسیا افزایش خواهد 
یافت. )گرگ تنها تروریستی است که بدون دریافت دستور از فرماندهی گروه و به صورت 

خودجوش و با هر امکاناتی، دست به عملیات تروریستی می زند.(

گروه های تروریستی در جنوب شرق آسیا، توجیه را  همچنین، افزایش فعالیت 
برای افزایش حضور نظامی آمریکا در آن منطقه )به بهانه ی به خطر افتادن منافع 
ایاالت متحده و امنیت پایگاه های آمریکا( فراهم می کند. ایاالت متحده در حال حاضر نیز 
به همین بهانه و بدون درخواست دولت فیلیپین، نیروهای خود را در این ماجرا وارد کرده 

که با اعتراض رئیس جمهور این کشور نیز مواجه شده است.
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