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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:

حمله موشکی ارتش یمن به نزدیکی ریاض

انرژی، اولین موضوع در فرآیند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی

اعتراض پکن به تحریم های جدید آمریکا علیه شرکت های چینی مرتبط با ایران

کشورهای حاشیه اقیانوس هند تسلیم  دعوت از روحانی برای شرکت در نشست سران 
ظریف شد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شورای امنیت، ایران را از آزمایش موشکی منع نکرده 
است

رایزنی های عراقچی و ریابکوف در مسکو

کاخ سفید دنبال تحریم سپاه پاسداران است

گزارش اندیشکده آمریکایی »امریکن اینتر پرایز«: قابلیت های جدید نظامی ایران را تنها 
تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان دارند
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یمن

حمله موشکی ارتش یمن به نزدیکی ریاض

کرد یک موشک به یک پایگاه  گذشت، ارتش یمن طی بیانیه ای اعالم  که  در هفته ای 
نظامی در منطقه »المزاحمیه« واقع در غرب ریاض، پایتخت عربستان شلیک کرده است. یگان 
موشکی ارتش و انصاراهلل یمن اعالم کرد که موشکی که به سوی یک پایگاه نظامی در 40 کیلومتر 
پایتخت عربستان شلیک شد، از نوع بالستیک »ُبرکان 2« بوده است. این بیانیه می افزاید: آزمایش 
موفقیت آمیز موشکی اخیر که معادله بازدارندگی را به نمایش گذاشته است؛ پایتخت نظام متجاوز 

سعودی را در تیررس موشک های ما قرار می دهد.

تحلیل و ارزیابی

1-سعودی ها در قبال این خبر سکوت را انتخاب نمودند. به گونه ای که تنها وبگاه نیمه رسمی 
»سبق« پس از 24 ساعت از بیانیه ارتش یمن در خبری گفت: »منابع می گویند در بسیاری از مواقعی 
که کودتاچیان در یمن مدعی شلیک موشک به عربستان می شوند، این موشک ها در خاک یمن 
سقوط می کند اما آنان ادعا می کنند که به داخل عربستان آمده و پایگاه های نظامی را نابود کرده 
است و این تالش های ناامیدی است که برای پوشش شکست خودشان مقابل ائتالف )سعودی( 

بیان می کنند. «

2-این در حالی است که در حمله موشکی ارتش یمن به جده در ماه های گذشته، رسانه ها و 
مسئولین سعودی با استفاده از نزدیکی جغرافیایی جده به شهر مقدس مکه و رفت و آمد پروازهای 
حجاج به این شهر، فضای سنگینی علیه انصاراهلل در جهان اسالم ایجاد نمایند. سکوت این باره 
سعودی ها نشان می دهد برخالف حمله قبل، این بار مقصد موشک بسیار هوشمندانه انتخاب 

شده است.

3-از دیگر پیامدهای مهم این اتفاق، معتبر شدن تهدیدات انصاراهلل نزد تصمیم گیران و 
سران عربستانی است.



3/  شماره بیستم، شانزدهم الی بیست و دوم بهمن ماه  1395| اندیشکده راهبردی تبیین 

4-یکی از پیامدهای این اتفاق، جدی تر شدن اقدامات علیه ایران با پررنگ کردن ناامنی 
در پنجمین پایتخت کشور عربی )ریاض پس از بیروت، صنعا، بغداد و دمشق( به واسطه نفوذ 
ایران در منطقه است؛ اما اعالم صریح سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر رد کمک هرگونه کمک 
به انصاراهلل، بیانیه ارتش یمن مبنی بر اسکاد بودن موشک )که برکان بهینه سازی شده آن است( 
و همچنین تالش سعودی ها برای بایکوت این اتفاق، شاید فضاسازی از سوی رسانه های عربی 

علیه تهران بسیار محدود یا کم رنگ شود.

کید کرد که بسیار خوش بینانه است که مدعی شویم این حمله موشکی  5-و در پایان باید تأ
رفتار سعودی ها را تغییر داده یا به تنهایی نقطه عطفی در بحران یمن خواهد بود.
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ترکیه

انرژی، اولین موضوع در فرآیند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی

در ماه های اخیر رژیم صهیونیستی و ترکیه عادی سازی روابط خویش را پس از وقفه شش ساله 
بر اثر حمله صهیونیست ها به کشتی مرمره آغاز و در تیرماه توافق نامه عادی سازی را رسمًا امضا 
نمودند. پس از اعالم عادی سازی روابط، چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در سخنانی مدعی شد 
کرات یعنی رفع محاصره نوار غزه و پرداخت غرامت به خانواده های  ترکیه از دو شرط خود در مذا
قربانیان کشتی مرمره در ازای عادی سازی روابط کوتاه نیامده است؛ اما گذشت زمان نشان داد که 
هدف ترکیه از عادی سازی روابط در وهله نخست، نوار غزه و حمایت از گروه های فلسطینی نبوده 

است.

تحلیل و ارزیابی

1-طی ماه های اخیر چند نوبت سوخت و برخی نیازهای ساختمانی از سوی ترکیه و با 
هماهنگی تل آویو وارد نوار غزه شده است، اما تغییری در وضعیت غزه و هم چنین احتمال رفع 

حصر رخ نداده است.

2-هم چنین در هفته اخیر سخنگوی القسام شاخه نظامی حماس، در گفتگوی اختصاصی 
با شبکه الجزیره از رد پیشنهاد جدید رژیم صهیونیستی در زمینه تبادل اسرا خبر داد و گفت:  از 
کردیم. این خبر  گران پیشنهاد هایی در زمینه انجام تبادل اسرا دریافت  طریق برخی میانجی 
نشان می دهد که ترکیه در یکی دیگر از پرونده هایی که همواره به دنبال نقش آفرینی در آن است، 
کید بر پیگیری نقش آفرینی خود به سود فلسطینیان، هم چندان  علی رغم عادی سازی روابط و تأ

موفق نبوده است.

3-اما نخستین هیات ترکیه ای 20 بهمن ماه وارد سرزمین های اشغالی شد. این هیات 
گاز این کشور است. شبکه  متشکل از مسئوالن وزارت نیروی ترکیه و نمایندگانی از شرکت های 
دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعالم کرد: هیات ترک قرار است با نمایندگان شرکت 

گازرسانی دیللک دیدار کرده و پیرامون موضوع انتقال گاز طبیعی به ترکیه بحث و گفتگو کنند.
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4-موارد باال در کنار اقتصادی بودن نخستین هیات ترکیه ای در سفر سرزمین های اشغالی، 
به خوبی نشان می دهد که تحلیل برخی کارشناسان مبنی بر آنکه اولویت نخست ترکیه از عادی 
سازی روابط یا به تعبیر بهتر، ارتقا سطح روابطش با رژیم صهیونیستی منافع انرژی و اقتصادی 

است.

5-کریدور انتقال انرژی از کشورهای عربی به سرزمین های اشغالی و از آنجا به ترکیه و اروپا، 
که بررسی آن از حوصله این نوشتار  یکی از موضوعات مهم در انرژی منطقه ای و جهانی است 

خارج است.
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چین

اعتراض پکن به تحریم های جدید آمریکا علیه شرکت های چینی مرتبط با ایران

که  جمهوری خلق چین همواره یکی از مخالفان اعمال تحریم های یک جانبه ای بوده 
از سوی ایاالت متحده علیه ایران وضع شده است. با توجه به حجم مبادالت تجاری ایران و 
چین، این تحریم ها به بسیاری از تجار چینی آسیب وارد می کند. در سال 2011 و پیش از اعمال 
تحریم های سنگین علیه صنعت نفت ایران، چین حدود ده درصد از نفت موردنیازش را از این 

کشور تأمین می کرد. 

تحلیل و ارزیابی:

اعالم تحریم جدید کاخ سفید در تاریخ 3 فوریه که علیه 25 فرد و شرکتی اعمال می شود که 
بنا به ادعا، به نوعی با صنعت موشک بالستیک ایران مرتبط هستند، وزارت خارجه ی چین را به 

شکوه و اعتراض علیه این تحریم ها واداشت. 

چین در دوران تشدید تحریم ها، علی رغم کاهش میزان واردات نفت از ایران، همچنان یکی 
از شرکای مهم این کشور باقی ماند و پس از لغو آن ها، رقابت احتمالی با شرکت های اروپایی در بازار 
ایران برای این کشور چندان مطلوب نبود. چنین به نظر می رسد که وخیم تر شدن تدریجی روابط 
ایران با ایاالت متحده و احتمااًل در آینده ای نه چندان دور کشورهای اروپایی، اعمال تحریم های 
جنبه ی  این  می کند.  نزدیک تر  چین  نظیر  جایگزین  کشورهای  و  بازارها  به  را  ایران  جدید، 

تحریم های اعمال شده را می توان به نوعی برای چین مطلوب دانست. 

اما از سوی دیگر، اعمال این تحریم ها می تواند تهدیدهایی را متوجه ابر طرح ترانزیتی چین، 
یعنی »یک کمربند، یک راه« )OBOR( کند. تحریم های اعمال شده در زمان اوباما، روابط تجاری 

ایران و چین را دستخوش تغییرات چندان زیادی نکرد. 

چالش دیگری که تحریم های آمریکا علیه ایران برای چین به همراه دارد، در رابطه با عضویت 
کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای است که دارای ماهیتی امنیتی است و عضویت کامل 
این کشور را که برای چین مطلوب نیز هست، با دشواری مواجه می سازد. رابطه ی خصمانه ی 
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یکی از اعضای این سازمان با ایاالت متحده، سازمان را دچار نوعی تناقض می نماید و بی طرفی آن 
را با سؤال جدی روبرو می سازد.
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حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی

دعوت از روحانی برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه 
اقیانوس هند تسلیم ظریف شد

فرستاده ی رئیس جمهور اندونزی از روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان کشورهای 
حاشیه ی اقیانوس هند به مناسبت بیستمین سالگرد تشکیل آن، دعوت کرد. این سازمان که 
بیشتر ماهیتی اقتصادی دارد، در سال 1997 ایجاد شد و جمهوری اسالمی ایران یکی از بیست و 
یک عضو آن محسوب می شود. هدف کلی سازمان تسهیل همکاری های اقتصادی و برداشتن 

موانع جریان آزاد کاال، خدمات، سرمایه و فناوری تا بیشترین میزان ممکن است. 

تحلیل و ارزیابی:

با توجه به محدود بودن و سودآور نبودن روابط اقتصادی ایران با غرب، همکاری هرچه 
بیشتر ایران با این سازمان و هریک از اعضای آن، در چارچوب سیاست نگاه به شرق می تواند 
جایگزین خوبی برای روابط تجاری ایران باشد. حدود دو سوم از صادرات نفت دنیا و یک سوم 
از کاالهای منتقل شده، از اقیانوس هند می گذرند. اگرچه منافع ایجاد و رشد این سازمان بیشتر 
متوجه کشورهای ضعیف تر این حوزه، یعنی کشورهای آفریقایی و جنوب آسیاست، اما فرصت 
های خوبی نیز برای ایران فراهم می سازد. یکی از کارویژه های تعریف شده ی سازمان کشورهای 
حاشیه ی اقیانوس هند، امنیت دریانوردی و مبارزه با دزدی دریایی است. همکاری ایران در این 
زمینه فرصت مناسبی را برای نمایش توانمندی های دریایی این کشور فراهم می نماید. علی 
رغم اینکه عموم این کشورها حجم اقتصاد نسبتًا پایینی دارند، اما تجارت ایران با قدرت های 
نوظهوری مانند هند، آفریقای جنوبی و سنگاپور می تواند سودآوری باالیی برای این کشور داشته 

باشد.
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نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: شورای امنیت، ایران را از آزمایش 
موشکی منع نکرده است

کید کرد که هیچ ممنوعیتی  »ویتالی چورکین« نماینده روسیه در سازمان ملل روز سه شنبه تأ
برای آزمایش موشکی توسط ایران وجود ندارد. چورکین در مورد ممنوعیت های قبلی موجود بر 
آزمایش های موشکی ایران گفته است: »این ممنوعیت ها قبال وجود داشتند، اما زمانی که توافق 
بر سر برنامه هسته ای ایران به دست آمد، برداشته شدند. حاال در وضعیتی هستیم که قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل که در اسناد هم ثبت شده، از ایران »درخواست می کند« موشک های 

بالستیکی را آزمایش نکند که »برای داشتن قابلیت حمل کالهک هسته ای طراحی شده اند««.

تحلیل و ارزیابی:

کرات نیز یکی از مسائل مهمی بود که طرف  1.موضوع برنامه ی موشکی ایران در حین مذا
کره قرار دهد، ولی با تذکر صریح مقام معظم  غربی سعی می کرد به هر نحو ممکن آن را روی میز مذا

کره قرار نگرفت. کره کنندگان این موضوع هیچ گاه مورد مذا رهبری و نهی مذا

2.زمانی که برجام بوسیله ی یک قطعنامه توسط شورای امنیت تایید شد، طرف غربی با 
استناد به یک قسمت از قطعنامه که ایران را از آزمایش موشک هایی که قابلیت حمل کالهک 
هسته ای دارند نهی می کند، این ممنوعیت را به کل آزمایش های هسته ای تعمیم دادند و ایران 

را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کردند.

3.تالش غربی ها برای حاشیه سازی در مورد آزمایش موشکی ایران بخشی از سناریوی 
افزایش فشار بر ایران است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند بعد از موضوع هسته ای، برنامه 
موشکی، حمایت از جبهه مقاومت و حقوق بشر دست آویز غرب برای فشار بر ایران خواهد بود، لذا 
از این زاویه می توان اینگونه برداشت کرد که حتی در صورت نبود قطعنامه شورای امنیت، اتهام 
زنی به ایران در مورد ابعاد آزمایش موشکی از دستور کار غربی ها خارج نمی شد، چرا که این یک 

راهکنش از راهبرد کلی غرب برای فشار بر ایران است.
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رایزنی های عراقچی و ریابکوف در مسکو

کره کننده هسته ای ایران در سفری یک روزه به مسکو،  عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذا
با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه درباره سه موضوع مناسبات دوجانبه، روند اجرای 

برجام و خلع سالح به گفتگو پرداخت.

تحلیل و ارزیابی:

ریباکوف در این دیدار پایبندی ایران به تعهدات خود طبق برجام را مورد تاکید قرار داده 
است.در حالی که قبل از این مقامات روسی به بدعهدی آمریکا در مورد عمل به تعهدات برجامی 

این کشور نیز اشاره کرده بودند.

این دو گزاره که از زبان روس ها بیان شده است، انگاره داخل ایران در مورد برجام که معتقد 
است ایران به تعهدات خود عمل کرده و منتظر عمل طرف مقابل )آمریکا( است را چندباره اثبات 

می کند.
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 کاخ سفید دنبال تحریم سپاه پاسداران است

دولت آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه علیه ایران قصد دارد پیشنهاد چندین سازمان 
دولتی این کشور علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را بررسی و اجرا کند.

روزنامه نیویرک تایمز ساعت 8 صبح 20 بهمن95 در طی مقاله ای به نقل از مشاورین دولت 
گروه اخوان  کرد ترامپ در طی هفته آینده قصد دارد در طی امضای دستور اجرایی  ترامپ ادعا 
المسلمین را وارد فهرست گروههای تروریستی خارجی کند. در این خبر ادعا شده است که در این 
دستور نام سپاه پاسداران نیز وجود دارد. طبق ادعای نیویورک تایمز این دستور قرار بوده در روز 

دوشنبه هفته آینده امضا شود که کمی به تعویق افتاده است.

تحلیل و ارزیابی:

1.حضور سپاه پاسداران در این فهرست از سوی افراد درون دولت ترامپ به شدت حمایت 
می شود اما سرعت حمایت از ورود اخوان المسلمین به فهرست به نظر می رسد در روزهای اخیر 
طبق اهداف مقام های وزارت خارجه و شورای امنیت ملی کمی کاهش یافته است. آنها می گویند 

که ادله قانونی برای آن وجود ندارد و این امر می تواند متحدین در منطقه را از ما کمی دور کند. 

2.آقای فرانک گفنی پایه گذار مرکز "سیاست امنیتی” که پیش تر اوباما را مسلمان مخفی 
خوانده بود، در گفت وگوی رادیویی بریت بارت در هفته گذشته به ترامپ پیشنهاد داد که اخوان 
المسلمین را سازمانی تروریستی معرفی کند. وی در گفت و گوی با نیویورک تایمز هم اعالم کرد: 

اخوان هم چون داعش، طالبان، القاعده، بوکو حرام، جبهه النصره و الشباب است. 

کاخ سفید در سال 2007 در فیلمی "اخوان المسلمین” را  3.آقای بنون استراتژیست ارشد 
بنیاد تروریسم مدرن معرفی می کند. 

اخوان  گروه  قراردادن  خواستار  خارجه  وزارت  به  خطاب  گذشته  ماه  کروز  تد  4.سناتور 
المسلمین در فهرست سازمان های تروریستی شد و اعالم کرد چرا نباید چنین کرد. زمان آن رسیده 

که دشمن را با نام خودش صدا بزنیم. 
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5.اخیرًا در کنگره ایاالت متحده آمریکا نیز طرحی مطرح شده است که هدف نهایی آن قرار 
که   FTO s دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست سازمان های تروریستی خارجی یا
وزارت خارجه آمریکا تهیه می کند است. در متن این طرح کنگره از وزیر خارجه آمریکا خواسته است 
که طی یک گزارش اعالم کند »آیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران واجد شرایط قرارگیری در 

لیست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا است؟ یا نه«
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 گزارش اندیشکده آمریکایی »امریکن اینتر پرایز«: قابلیت های جدید نظامی 
ایران را تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان دارند

مهمترین محورهای این گزارش:

دامنه عملیات رزمی ایران در سوریه نشان می دهد که این کشور بازیگر مسلط  منطقه باقی 
خواهد ماند و این صرف نظر از هرگونه تغییر رسمی در مواضع روسیه نسبت به حضور ایران در فعل 

و انفعال های سوریه است.

کرده و خواهان جایگزین شدن  گذار  روسیه اجرای عملیات زمینی در سوریه را به ایران وا
نیروهای خود  با نیروهای ایرانی نیست.

برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی سران این کشور تصمیم گرفته اند به توسعه نیروهای 
متعارف خود که می تواند چالشی علیه دیگر ارتش های کالسیک منطقه باشد،تمرکز نمایند. این 

توازن قوا در منطقه ممکن است برای همیشه با این تصمیم تغییر یابد.

ایران در حال تغییر نیروی نظامی خود به نیرویی که قادر باشد عملیات به ظاهر متعارفی را 
صدها مایل دور از مرزهای خود انجام دهد، است.

رهبران نظامی ایران نیروهای خود را از بین سپاه پاسداران، ارتش و  بسیج با هم جایگزین 
کرده و به سوریه اعزام می کنند تا هرکدام سهمی را در این نوع عملیات و رزم داشته باشند.

تداوم نبرد ترکیبی ایران در سوریه ظرفیت این کشور در اعمال قدرت در منطقه را تقویت 
می کند.

ایران در حال پی بردن به این نکته است که قابلیت های رزم نامتقارن طراحی شده برای 
بازداشتن آمریکا یا اسرائیل جهت اجرای عملیات متعارف بزرگتر مورد نیاز در سوریه یا جاهای دیگر 
کافی نیست. اینک ارتش ایران در حال غلبه بر موانع سازمانی مهم برای رفع این نیازهای جدید 

است.
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