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پیشگفتار
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده 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 
گزارش هفتگی اندیشکده  بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و تحوالت، مقصود دیگر 

راهبردی تبیین است.

عناوین:
مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

حماس و تحوالت قطر

دفتر حماس پس از تنش های دوحه؟

تروریسم  خارجی  حامیان  »تحریم  طرح  نویس  پیش  اصلی  هدف  قطر؛  و  ایران 
فلسطینی«)H. R. 2712( در کنگره آمریکا

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

عضویت دائم هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای

سفر غیرمنتظره ی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- حماس و تحوالت قطر

در تنش ها و فشارهای اخیر برخی کشورهای عربی به رهبری سعودی ها علیه قطر، حماس 
و اخوان المسلمین یکی از موضوعات و خواسته های مطرح شده بوده است. اظهارات عادل 
الجبیر نخستین موضع رسمی علیه حماس در پرونده قطر بود: »صبر ما به سر آمده است و قطر 
باید حمایت از گروه هایی مانند حماس و اخوان را متوقف کند.« پس از سخنان عادل الجبیر؛ وزیر 
امور خارجه امارات با حمله مجدد به کشور قطر، آن را به حمایت از تندروی و تروریسم متهم کرد و 

مدعی شد که »حضور رهبران جنبش حماس در قطر مشکلی برای منطقه است.«

تحلیل و ارزیابی

نوع نگاه و نگرش به تحوالت قطر، اهمیت سخنان مطرح شده در خصوص حماس را 
مشخص خواهد کرد. یکی از سناریوهایی که می توان در خصوص تحوالت اخیر محتمل دانست 
آن است که این تحوالت یک سناریو عربی-عبری برای تحقق صلح اعراب با رژیم صهیونیستی و 

تشدید فشارها بر محور مقاومت است.

سفر ترامپ به منطقه و موضع گیری های گوناگون بازیگران منطقه ای، نشان دهنده یک 
تحول بسیار مهم در سیاست منطقه ای آمریکا در غرب آسیا است. اصلی ترین ویژگی این تحول 
نگریسته شدن به منطقه از دریچه تل آویو و باألخص از زاویه تفکر صهیونیست های تندرو است.

)19478/http://www.tabyincenter.ir :برای مطالعه بیشتر ر.ک(

یکی از سیاست های منطقه ای رژیم صهیونیستی تداوم فرآیند عادی سازی روابط با اعراب 
است. در این خصوص اظهارات و دیدارهای علنی در طی سال های گذشته به خوبی عیان کننده 
این سیاست بوده است. شاید بتوان گفت در برهه ای که به بهانه دشمن مشترک )ایران( میان 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی نزدیکی و هم پیمانی در حال تحقق است، قطر با عین داشتن 

روابطی با تل آویو اما با تمام توان در این پازل حضور نداشته است.
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با پذیرش سناریوی باال می توان »اتهام رابطه با اخوان المسلمین، همکاری با ایران و حمایت 
از حماس« یکی از کلیدواژه های تحوالت اخیر به منظور تغییر رفتار قطر دانست؛ یعنی در این سناریو 
سعی شده است قطر را با تمام توان مجبور کرد در پازل عادی سازی روابط و قطع حمایت از حماس 

و گروه های مقاومتی بازی نماید.

گران معتقدند باقی ماندن  که هرچند برخی تحلیل  کرد  باید این نکته را در پایان ذکر 
کنترل امنیتی بر آنان و همچنین دور بودن از فلسطین برای رژیم  دفتر حماس در قطر با توجه 
کردن یک کشور عربی دیگر از  گزینه مطلوبی است، اما نگارنده معتقد است جدا  صهیونیستی 
صف حامیان رسانه ای و مالی حماس و مقاومت فلسطین، در دراز مدت به سود طی شدن فرآیند 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی است و اکنون این فرصت با بهانه سازی 

تهدید ایران ایجاد شده است.

اما آینده دفتر حماس در صورت خضوع قطر در مقابل خواست های علنی سعودی ها و امارات 
موضوع دیگری است که خارج از توان این نوشته است.
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2- دفتر حماس پس از تنش های دوحه؟

یکی از خواسته های علنی امارات و سعودی از دولت قطر در بحران و تنش اخیر، اخراج 
اعضای حماس از دوحه و عدم حمایت از این جنبش در منطقه است. قطر در سال های اخیر در 
حوزه مالی و رسانه ای کمک های فراوانی به حماس نموده است و از این منظر یکی از تکیه گاه های 

حماس باالخص در این وضعیت بغرنج مالی و محاصره نوار غزه بوده است. 

همان گونه که میدانیم حماس پس از تحوالت سوریه دفتر خود را از دمشق به دوحه منتقل 
که به باور بسیاری آغاز برخی اشتباهات حماس در سال های اخیر بود؛ اما آنچه  کرد. اقدامی 
اکنون حماس با آن روبروست شاید بتواند از جهاتی مشابه اتفاق سال 2011 و لزوم تصمیم گیری در 
خصوص دفتر سیاسی خود در خارج از غزه دانست. در این تحلیل کوتاه سعی شده است به صورت 
کلی به بررسی سناریوهای پیش روی حماس در صورت نتیجه بخش بودن فشارهای  بسیار 

سعودی ها و تغییر سیاست قطر در حمایت از این جنبش؛ پرداخته شود:

سناریوها و انتخاب های احتمالی

انتقال دفتر به کشوری دیگر:

 یکی از سناریوهای احتمالی می تواند تغییر دوباره دفتر و این بار با توجه به وضعیت احتمالی 
قطر در صورت پذیرش برخی خواسته ها و یا تغییر حاکمیت دوحه باشد. در منطقه غرب آسیا 
کشورهایی که حضور حماس در آنان نسبت به دیگران محتمل تر به نظر می رسد ترکیه، لبنان، 
گزینه هایی  کشورهای حاشیه خلیج فارس  عراق و ایران است. اردن، مصر، سعودی، سوریه و 
است که در شرایط کنونی حماس و فلسطین بسیار بعید به نظر می رسد. از میان گزینه های مطرح 
شده ترکیه شاید از منظرهایی محتمل تر باشد اما بهترین گزینه برای رژیم صهیونیستی هم خواهد 
بود. از سوی دیگر عراق و لبنان برای محور مقاومت قطعًا مناسب تر و بهتر است اما موانع مختلفی 

برای تحقق آن وجود دارد.

پایان دفتر سیاسی در خارج از نوار غزه:

اما سناریو دیگری که به نظر می رسد حماس شاید آن را انتخاب کند، پایان دادن به دفتر 
سیاسی شاخص در خارج از نوار غزه باشد. این سناریو با توجه به مستقر شدن اسماعیل هنیه و 
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هیات دفتر سیاسی حماس در نوار غزه، بسیار محتمل به نظر می رسد. بدین گونه که در صورت 
تشدید فشارهای قطر بر حماس، این جنبش تصمیم بگیرد در قطر، شعبه و دفاتری همانند دیگر 
دفترهای این گروه مقاومتی در لبنان، ترکیه، ایران و ...داشته باشد و بدین گونه از این پس دفتر 
سیاسی شاخص در خارج از نوار غزه تا اطالع ثانوی به نمایندگی از جنبش وجود نداشته باشد. 
البته تحقق این امر با مانع اصلی ای روبروست و آن طیف حماس خارج از غزه است؛ زیرا این اقدام 
صراحتًا به معنی تداوم کاهش قدرت طیف خارج از غزه در مقابل طیف مستقر در غزه خواهد بود. 

هرچند که مستقر شدن هنیه در غزه به نوعی مأموریت دفتر قطر را بسیار کاهش داده است.
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ح »تحریم حامیان خارجی  3- ایران و قطر؛ هدف اصلی پیش نویس طر
تروریسم فلسطینی« )2712HR( در کنگره آمریکا

که  چهار قانون گذار مجلس نمایندگان آمریکا 27 می )6 خرداد( طرحی را معرفی کرده اند 
خواستار تحریم »اشخاص، سازمان ها و دولت هایی است که به حماس، جهاد اسالمی فلسطین یا 
وابستگان آن ها کمک می کنند.« شدند. برایان مست نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا، جاش 
گاتمیر نماینده دموکرات نیویورک، اد رویس رییس کمیته امور خارجی سنا و الیوت انگل عضو 
بلندپایه این کمیته، چهار طراح اصلی این پیش نویس بودند. بررسی متن پیش نویس این سند 

که اخیرًا در وب سایت کنگره قرار گرفته است، نکات حائز اهمیتی را نشان می دهد.

تحلیل و ارزیابی

دو بند ابتدایی طرح، به تروریستی بودن حماس اشاره شده و مدعی شده است حماس از 
سال 1993 به این سو بیش از 400 صهیونیست و 25 شهروند آمریکایی را به قتل رسانده است.

از نکات جالب طرح، همراه بودن آغاز آن با اشاره به حمایت های مالی و رسانه ای قطر با ذکر 
نام الجزیره از جنبش حماس باالخص از سال 2012 به این سو است. بندهای 3 و 4 طرح به این 

موضوع حمایت قطر پرداخته است.

در بند 4 به سند جدید سیاسی حماس که یک می )11 اردیبهشت( در دوحه رونمایی گردید، 
که این سند علی رغم آنکه به دنبال ارائه چهره ای میانه روتر از  کرده است  اشاره  شده و اضافه 
کید  حماس به جهان با پذیرش مرزهای 1967 بود، اما همچنان بر نابودی رژیم صهیونیستی تأ

کرده است و جایگزین سند اصلی مؤسسان هم نشده است.

بندهای 5 الی 11 این طرح هم به حمایت ایران از حماس و جهاد اسالمی پرداخته است. در 
بند 5 ادعا شده است ایران کمک های فراوانی چون موشک فجر 5 و دیگر سالح های پیشرفته به 
این جنبش ارائه نموده است و در ادامه برخی ادعاهای پیشین در خصوص توقیف کشتی های 

حامل سالح ایرانی به سوی فلسطین را تکرار نموده است.
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در بند 6 و 7 آمده است علی رغم اختالف ایران و حماس در بحران سوریه، ایران کمک های 
خویش را به حماس ادامه داده است. برای این ادعاها به سخنان ابومرزوق از رهبران حماس و 
خالد قدومی نماینده حماس در ایران استناد شده است! ده ها میلیون دالر میزان کمک های مالی 

ایران ذکر شده؛ در حالی که در خصوص قطر مبلغی ادعا نشده است.

کمک تهران به  در بند 10 ذکر شده ایران بنا به ادعای رسانه های ایرانی، 70 میلیون دالر 
جهاد اسالمی به صورت ساالنه است.

در بند 11 آمده است است که نتیجه اصلی حمایت از »تروریسم فلسطینی« کاهش احتمال 
صلح پایدار و تحقق راه حل دو دولت است.

بخش های بعدی طرح ارائه شده به سازوکار اجرایی- حقوقی، مصداق های مشمول تحریم 
و ...اشاره شده است که بررسی آن در ظرفیت این یادداشت نیست.

جمع بندی

با توجه ذکر نام کشورهای ایران و قطر به عنوان حامیان مالی، نظامی و رسانه ای گروه های 
حماس و جهاد اسالمی، به نظر می رسد هدف این طرح تحقق فشار بر قطر در این برهه و تشدید 
روند عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی و همچنین اجرای تحریم های احتمالی جدید 

علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

کستان در سازمان همکاری شانگهای 4- عضویت دائم هند و پا

طی آخرین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روز جمعه در 
شهر آستانه )پایتخت قزاقستان( برگزار شد، دو کشور هند و پاکستان به عضویت کامل این سازمان 

درآمدند. 

که بر تعداد اعضای آن افزوده  از زمان تشکیل این نهاد در سال 2001، این اولین بار است 
می شود. جمهوری اسالمی ایران هم اکنون عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده و روند 

عضویت کامل آن هنوز کاماًل به سرانجام نرسیده است.

تحلیل و ارزیابی

که در سال 2001 با هدف مبارزه  سازمان همکاری شانگهای، یک سازمان امنیتی است 
کامل هند و پاکستان در این  گرفته و با عضویت  با تروریسم، افراطی گری و جدایی طلبی شکل 

سازمان، تعداد اعضای آن به هشت عضو افزایش پیدا کرده است.

در رابطه با عضویت هند در سازمان همکاری شانگهای، این نکته قابل ذکر است که چین 
به خودی خود رضایت چندانی از عضویت این کشور در آن نداشت و روسیه حامی اصلی عضویت 

هند در این سازمان بود. در مقابل نیز، چین از عضویت کامل پاکستان در آن حمایت کرد.

هدف روسیه از حمایت از عضویت هند تضعیف موضع چین در سازمان و هدف چین از 
حمایت از عضویت پاکستان، جلوگیری از این روند بود.

یکی از پیامدهای عضویت این دو کشور در سازمان را می توان به وجود آمدن یک سازوکار 
بالقوه ی جدید برای آن ها در راستای حل مشکالت امنیتی خود دانست که با توجه به عدم اراده ی 
کافی در طرفین برای این امر، به نظر می رسد سازمان همکاری شانگهای در این حوزه دچار یک 

پارادوکس خواهد شد.
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عضویت این دو کشور در سازمان، دو معضل را برای آن به همراه دارد:

با توجه به مواضع مخالف دو کشور نسبت به بسیاری از مسائل امنیتی، روند تصمیم گیری 
در سازمان از این به بعد با دشواری و پیچیدگی بیشتری روبرو خواهد شد.

کشمیر -که منشأ اصلی مشکالت هند و  همچنین به لحاظ موضوعی، مسئله ای مانند 
پاکستان به شمار می رود-  به چالشی الینحل در حوزه ی فعالیت آن تبدیل می شود و در بلندمدت 

می تواند تضعیف نسبی آن را به همراه داشته باشد.



11/  شماره سی وچهارم،بیست الی بیست و پنجم خرداد  ماه  1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

5- سفر غیرمنتظره ی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان

»آنتونیو گوترش« )دبیر کل سازمان ملل متحد( در ادامه ی سفر منطقه ای خود به کشورهای 
آسیای مرکزی، روز چهارشنبه برای اولین بار وارد کابل پایتخت افغانستان شد و با مقامات محلی و 

ملی افغانستان به رایزنی و گفتگو پرداخت.

در همین راستا، قرار است گزارشی از سوی دبیرخانه ی سازمان ملل راجع به ارزیابی مأموریت 
هیئت یاری رسانی ملل متحد در افغانستان )یوناما(، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

تحلیل و ارزیابی

افغانستان را در مقطع حاضر، می توان کشوری جنگ زده دانست که با مشکالت عدیده ای 
در حوزه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبروست:

گیری روزافزون طالبان و رشد داعش بوده و  کشور شاهد قدرت  در عرصه ی امنیت، این 
ناامنی ها در این حوزه روزبه روز شدت یافته است. به عنوان آخرین مثال در این حوزه، می توان از 
انفجار اخیر کابل نام برد که به کشته شدن حداقل 150 تن انجامید و حادثه ای کم سابقه از زمان 

سرنگونی طالبان در این کشور محسوب می شود.

در  بسیاری  لطمات  متحمل  گذشته  سال  شانزده  طی  کشور  این  اقتصادی،  بعد  در 
آینده ی  زیرساخت ها،  توسعه ی  و  سرمایه گذاری  چشم انداز  و  شده  مختلف  زیرساخت های 

اقتصادی آن را با ابهام مواجه ساخته است.

در حوزه ی سیاسی نیز افغانستان شاهد اختالفات و تفرقه ی بسیاری در اولین دولت منتخب 
پس از حمله ی آمریکا به این کشور است.

مجموع عوامل مذکور، افغانستان را دچار یک بحران انسانی طی یک دهه و نیم گذشته 
نموده که نه تنها در این مدت بهبودی نیافته، بلکه به نظر می رسد طی سال های آینده با توجه به 
افزایش حضور نظامی نیروهای خارجی و شدت یابی جنگ های داخلی، پررنگ تر نیز خواهد شد.
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بااین وجود، هیئت یاری رسانی ملل متحد در افغانستان طی مدت فعالیت خود در این کشور، 
کارنامه ی چندان موفقی از خود بر جای نگذاشته است که یکی از اصلی ترین عوامل آن را می توان 

نگاه مردم افغانستان به نیروهای خارجی به عنوان نیروهای اشغال گر دانست.

سفر گوترش به افغانستان، عالوه بر تالشی که برای موجه کردن افزایش حضور نیروهای 
خارجی در آینده ی نزدیک به افغانستان دارد، نشانی از احتمال شدت گرفتن بحران آوارگان در 

این کشور است. 
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