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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:

اعالم منطقه نظامی در الحدیده از سوی ائتالف سعودی

سفر رئیس جمهور به کویت و عمان

انتخاب یحیی السنوار به عنوان مسئول سیاسی حماس در نوار غزه

آتالنتیک:  شورای  نشست  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  ارشد  کننده  هماهنگ 
تحریم های سخت گیرانه تر از آمریکا علیه تهران وضع کرده ایم

توصیه مشاور دولت اوباما به وزرات خارجه آمریکا: کانال ارتباطی با ایران را حفظ کنید

استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ

آزمایش موشکی کره ی شمالی

تالش روسیه برای نفوذ جدی تر در افغانستان
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یمن

اعالم منطقه نظامی در الحدیده از سوی ائتالف سعودی

ائتالف عربی ضد یمن به سرکردگی عربستان سعودی، شهر ساحلی »الحدیده« در غرب یمن 
را یک منطقه نظامی اعالم کرد و از ساکنان بندر الحدیده که بر دریای سرخ مشرف است خواست 
در منازل خود باقی بمانند. نیروی دریایی ارتش یمن چند روز گذشته یک ناوچه وابسته به ائتالف 
سعودی را در بندر الحدیده واقع در سواحل غربی یمن هدف قرار داده است. این ناوچه پیشرفته 
که »المدینه« نام داشت، حامل 176 سرباز، افسر و یک فروند بالگرد بود. تصمیم برای تشدید 
تهاجم به الحدیده زمانی از سوی سعودی ها گرفته شده است که بندرهای مهم المخاء و ذباب 
در نزدیکی باب المندب توسط نیروهای وابسته به سعودی ها تصرف شده و دو ناو آمریکایی برای 

استقرار در نزدیکی های الحدیده مأموریت یافته اند.

برای درک اهمیت بنادر دریای سرخ، باید نیم نگاهی به سناریو اقلیمی کردن یمن انداخت. 
سناریوی مطلوب برای سعودی ها در یمن را می توان در طرح شش فدرالی شورای همکاری خلیج 
فارس که از سوی سعودی ها ارائه شد، مشاهده نمود. فدرالی شدن یمن، برون داد اصلی کنفرانس 
گفتگوی ملی یمن در اوایل سال 2۰1۴ میالدی نیز بود که تقسیم این کشور به شش منطقه ی 

فدرالی را پیشنهاد کرده بود. این شش منطقه ی فدرالی عبارت بودند از:

1- اقلیم حضرموت به مرکزیت المکال؛ 2- اقلیم سبا به مرکزیت سبا؛ ۳- اقلیم عدن به 
مرکزیت عدن ۴- اقلیم الجند به مرکزیت تعز ۵- اقلیم ازال به مرکزیت صنعاء 6- اقلیم تهامه به 

مرکزیت حدیده

در واقع، از شش اقلیم یمن، دو اقلیم حضرموت و عدن در جنوب و چهار اقلیم سبا، الجند، 
)jpg.http://tabyincenter.ir/up/ph1 :ازال و تهامه در شمال هستند. )لینک نقشه فدرالی

تحلیل و ارزیابی

1-یکی از موضوعات مهم در خصوص بنادر ذباب و الحدیده، طرح فدرالی شدن یمن است. 
در یمن فدرالی قسمت صنعا و صعده در یک فدرالی محصور و بدون دسترسی به آب های آزاد قرار 
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کثریت جریان های ضد سعودی بسیار تحت فشار قرار خواهند گرفت. خواهند گرفت و انصاراهلل و ا

گر  2- یکی از فدرال های شش گانه، فدرال ساحلی تهامه به مرکزیت الحدیده است. لذا ا
سعودی ها بتوانند مناطق فدرال تهامه را تصرف نمایند، یمن را یک گام به فدرالی تر شدن نزدیک 

نموده اند.

۳-به باور برخی تحلیل گران سقوط ذباب و المخا، وسوسه سعودی ها را برای تداوم مسیر 
تصرف مناطق ساحلی تشدید خواهد کرد. بندر الحدیده به دلیل آنکه در غرب استان صنعا واقع 
که اهمیت  گزینه های سعودی برای رسیدن به صنعا بوده است  شده است، همواره یکی از 

مضاعفی به این بندر همانند بندر میدی بخشیده است.

۴-کوهستانی نبودن مرزهای ساحلی دریایی سرخ و حمالت هوایی و دریایی عواملی است 
که دفاع را برای انصاراهلل و علی عبداهلل صالح در بنادر ساحلی باالخص الحدیده بسیار مشکل خواهد 
کرد؛ اما مقاومت چندماهه نیروهای یمنی در بندر میدی نشان می دهد سعودی ها کار آسانی برای 

تصرف الحدیده ندارند.

ریاض قطعًا معادالت تصمیم  و  ناوها  به  انصاراهلل  این وجود، حمله موشکی  با  ۵-اما 
گیری های سعودی ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. باید دید درک سعودی ها از تداوم جنگ و 

نابودی بیشتر یمن چیست؟
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سفر رئیس جمهور به کویت و عمان

2۰ روز پس از سفر وزیر امور خارجه کویت به تهران و انتقال پیام امیر این کشور به روحانی، 
رئیس جمهور این هفته برای سفری یک روزه عازم عمان و کویت شد. پیش از عزیمت رئیس 
جمهور در مورد سفر به این دو کشور منطقه ای گفت: هدف نهایی ایران ثبات، امنیت و توسعه 

منطقه است.

تحلیل و ارزیابی:

کویت از طرف  که وزیر امور خارجه  کویت بعد از نامه ای  سفر رئیس جمهور به عمان و 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران ابالغ کرد باعث شده است تا تحلیل هایی 
وجود داشته باشد مبنی بر اینکه این سفر در اثر زمینه ای است که نامه کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس ایجاد کرده است. بویژه اینکه رئیس جمهور گفته است: » ما از اصل این پیام استقبال 

می کنیم و در جریان این سفر  نیز در خصوص ارتقاء همکاری ها، دیدار و گفتگو خواهیم داشت«

از سخنان رئیس جمهور اینگونه بر می آید که پیامی که خالد الصباح )وزیر خارجه کویت( 
آورده از جانب »شش کشور« بوده است و ثانیا محتوای پیام » ارتقا روابط« و »حل و فصل اختالفات« 

است.

که حائز اهمیت بوده و برای آماده سازی فضا جهت سفر  در آستانه این سفر رویدادهایی 
کرات صادرات گاز به کویت و  رئیس جمهور ارزیابی می شود یکی آمادگی ایران برای ازسرگیری مذا

طرح بحث احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان بدون عبور از امارات است.

در کل، سفر رئیس جمهور در جهت پاسخ مساعد ایران به نامه شش کشور عضو شورای 
همکاری خلیج فارس است )آنگونه که رئیس جمهور گفته است( ولی با توجه به سیاست ایران 
در منطقه بهبود روابط با کشورهایی مانند عربستان و امارات به رفتار این کشورها در مسایلی مانند 
که برخی اعضای شورای همکاری خلیج  مبارزه با تروریسم بستگی دارد. مسلم اینکه تا زمانی 
فارس در حال تجاوز به دیگر کشورها و حمایت از تروریسم هستند راهی برای بهبود روابط با ایران 

وجود نخواهد داشت.
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فلسطین

انتخاب یحیی السنوار به عنوان مسئول سیاسی حماس در نوار غزه

دوشنبه 2۵ بهمن ماه، حماس با برگزاری انتخابات داخلی خود، یحیی سنوار را به عنوان 
مسئول دفتر سیاسی این جنبش در نوار غزه و خلیل الحیه را به عنوان جانشین وی انتخاب کرد. 
این انتخاب از لحظات اولیه انتشار خبر با واکنش های گوناگونی همراه بود. واکنش بسیاری از 
رسانه های صهیونیستی مانند هاآرتص به سابقه اسارت سنوار بود. رسانه های صهیونیستی پس از 
اعالم پست یحیی السنوار، به او لقب وزیر دفاع جنبش حماس دادند و افزودند وی از نزدیک ترین 

افراد به محمد الضیف فرمانده کل گردان های القسام است.

السنوار برای اولین بار در سال 1982 و به مدت ۴ ماه »بازداشت موقت« شد، در سال 198۵ 
برای دومین بار و به اتهام مشارکت در تأسیس تشکیالت امنیتی ویژه حماس به نام »مجد« 
بازداشت شد، در سال 1988 برای بار سوم دستگیر شد و قبل از اینکه مجددًا برای بازجویی منتقل 
شود و محکوم به چهار بار حبس ابد شود در توافق شالیت در سال 2۰11 آزاد شد. دولت آمریکا 
نام یحیی السنوار را در سپتامبر 2۰1۵ در فهرست "تروریست های بین المللی” قرار داده بود. به نظر 
می رسد دلیل این اقدام، انتخاب السنوار به عنوان مسئول پرونده اسرای صهیونیستی در دست 

حماس باشد. 

تحلیل و ارزیابی

1-السنوار یکی از رهبران حماس است که به القسام جریان نظامی این جنبش بسیار نزدیک 
است. این انتصاب از سوی صهیونیست ها به افزایش رویکرد نظامی گری و تهاجمی حماس تعبیر 
شد. آوی دیختر رئیس کمیته روابط خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی ضمن هشدار به دلیل 
کید کرد که از االن باید به فکر تقویت و ارتقای توان نظامی خود به منظور تخریب  انتصاب السنوار تأ
زیرساخت های حماس باشیم، زیرا این جنبش ممکن است زودتر از آنچه گمان می کنیم از این 

زیرساخت ها علیه ما استفاده کند.
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2-حماس در جوالی 2۰1۵ السنوار را به عنوان مسئول پرونده اسرای صهیونیستی در دست 
کره ای در این خصوص تعیین کرد و فرماندهان القسام به خاطر اعتمادی که به  حماس و هر مذا
وی داشتند، او را برای این سمت انتخاب کردند. نقش او در پرونده اسرا یکی دیگر از حاشیه های 
انتخاب اوست. هفته گذشته قسام در اطالعیه ای از رد پیشنهاد نتانیاهو برای تبادل اسرا به دلیل 
کم بودن امتیازات خبر داده بود تا شکستی دیگر در پرونده اسیران ارتش رژیم صهیونیستی ثبت 
شود. السنوار که خود در تبادل بزرگ شالیت آزاد شده است، قطعًا پرونده اسرای صهیونیستی را با 

جدیت ادامه خواهد داد.

۳-اما از سوی دیگر برخی تحلیل گران معتقدند با تغییر وضعیت میدانی منطقه در سال 
اخیر، حماس هم به دنبال تغییر رویه یا حداقل تغییر روابط با برخی بازیگران منطقه ای است. 
لذا برخالف دوره های پیش که شخصیت های غیرنظامی و یا نزدیک به کشورهایی چون قطر و 
سعودی را بر پست های مهم منصوب می کرد؛ اما اکنون با توجه به وضعیت منطقه ای، انتفاضه 
سوم و رفتارهای کابینه افراطی نتانیاهو و افزایش امکان جنگ جدید، شخصیت های نظامی و 
کار قرار خواهند گرفت. بنا به ادعای برخی رسانه ها السنوار با  نزدیک به جریان القسام در رأس 

توجه به سابقه گذشته خود و رویکرد نظامی گری اش، با ایران روابط حسنه ای داشته است.

۴-اما آنچه به قطعیت می توان گفت آن است که صهیونیست ها و سران تل آویو از انتصاب 
که یکی از بنیان گذاران تیم امنیتی حماس و نزدیکان  یحیی السنوار این برداشت را داشته اند 
القسام، رهبری غزه را برعهده گرفته است و این یعنی آماده باش حماس برای تقویت جبهه نظامی 

خویش.
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مهمترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

 هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست شورای 
آتالنتیک: تحریم های سخت گیرانه تر از آمریکا علیه تهران وضع کرده ایم

گفت:  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در اندیشکده شورای آتالنتیک 
اتحادیه اروپا در موارد نقش ایران در منطقه، حقوق بشر و موشکی تحریم هایی علیه ایران دارد که 

به مراتب سخت گیرانه تر از آمریکا است.

مهمترین نکات مطرح شده توسط موگرینی در نشست اندیشکده شورای آتالنتیک:

-دولت ترامپ به وی اطمینان داده است که »توافق هسته ای صد درصد اجرا خواهد شد.«

-برجام از اولویت های اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد

-برجام به جامعه بین المللی تعلق دارد و او به عنوان یک اروپایی موطف به انتقال این پیام 
به واشنگتن است که توافق هسته ای ایران برای امنیت جهان حائز اهمیت است

-اتحادیه اروپا نگرانی های مشترکی با آمریکا در زمینه رفتارهای ایران در مسائل غیرهسته ای 
دارد

-اتحادیه اروپا در مورد نقش ایران در منطقه، جنگ یمن، حقوق بشر و برنامه موشکی ایران 
رویکرد مشترکی با واشنگتن ضد ایران دارد

-اروپا احساس می کند که باید با ایران تعامل داشته باشد

-اتحادیه اروپا با دقت و موشکافانه بر اجرای برجام نظارت خواهد کرد

-ما در مسائل سیاسی آمریکا دخالت نمی کنیم. اروپایی ها انتظار دارند که آمریکایی ها هم 
دخالت نکنند
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تحلیل و ارزیابی:

اصل سفر موگرینی به آمریکا با هدف اطالع از نیت دولت آمریکا در مورد برجام است. اروپا 
اصرار دارد برجام به قوت خود باقی بماند، زیرا معتقد است این توافق توان هسته ای ایران را به 

عقب رانده و ظرفیت های این کشور را در زمینه ی هسته ای محدود کرده است.

در منظومه موضوعات مرتبط با ایران، برجام تنها نقطه ای است که اروپای واحد با دولت 
که  دونالد ترامپ دچار اختالف نظر است و در بقیه ی موارد اشتراک نظر حداکثری وجود دارد 

موگرینی نیز به این مساله اشاره کرده است.

هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رویکرد دوگانه و تا حدودی متناقض 
این اتحادیه در رابطه با ایران نیز پرده برداشته است و آن احساس اروپا برای تعامل همزمان با 

اعمال تحریم های سختگیرانه تر از آمریکا علیه ایران است.

توصیه مشاور دولت اوباما به وزرات خارجه آمریکا: کانال ارتباطی با ایران را 
حفظ کنید

»ایالن گلدبرگ« مشاور دولت سابق آمریکا با انتشار یادداشتی در نشریه »فارین پالیسی« به 
دولت جدید این کشور توصیه کرد کانال ارتباطی با ایران را حفظ کنند.

گلدبرگ در مورد اهمیت حفظ کانال های ارتباطی با ایران دو دلیل کلی آورده است:

کانال اجازه می دهد واشنگتن به جای استفاده از رابطه هایی چون عمان یا صدور  1.این 
بیانیه ای علنی که می تواند به بروز تنش بین طرفین منجر شود، مستقیما مواضع یا نارضایتی های 

خود را به تهران ابالغ کند.
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گر حوادثی مانند ورود نظامیان آمریکایی به آب های  2.ارتباط مستقیم اجازه خواهد داد تا ا
ایران رخ داد، بتوان با مقامات ایرانی رایزنی کرد.

تحلیل و ارزیابی:

دولت اوباما دیدار وزرای دو کشور ایران و آمریکا را یکی از »دستاوردهای مهم باراک اوباما« 
می داند. از این رو گلدبرگ توصیه مشابه همین مبنی بر حفظ ارتباط مستقیم بین ایران و امریکا را 

به وزارت خارجه دولت ترامپ توصیه می کند.

گر ایاالت متحده کانال های ارتباطی را باز نگه داشته و  عالوه بر این گلدبرگ معتقد است ا
کره به نظر برسد، می تواند هرگاه الزم باشد علیه این کشور اجماع بین المللی  معقول و آماده به مذا

ایجاد و تحریم های بیشتری اعمال کند.

مزایای ایجاد، حفظ و تقویت کانال ارتباطی مستقیم از نظر آمریکایی ها، فراهم آوری زمینه 
کره بر سر موضوعات منطقه ای مانند سوریه است که آمریکا مدت هاه است در مورد آنها  برای مذا

دچار انفعال شده است.

کانال ارتباطی مستقیم به آمریکا این امکان را می دهد که سیاست تعامل و فشار را همزمان 
به جلو ببرد، چرا که در فقدان چنین کانالی و با شرایط فعلی و نقض مکرر برجام توسط آمریکا، همه 

این کشور را مقصر خواهند دانست.
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استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ

مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با افزایش فشارها در مورد تماس هایش با 
روسیه در دوره انتقالی استعفا داد. گزارش شده است که او مایک پنس معاون رئیس جمهور و سایر 

مقام ها را درباره تماس هایش با روسیه گمراه کرده بود. 

تحلیل و ارزیابی:

مشاور امنیت ملی یکی از پست های مهم دولتی آمریکا تلقی می شود که نقش کلیدی را در 
حوزه های سیاست خارجی و امنیت ملی ایفا می کند، استعفای یکی از بلندپایه ترین مقام های 

دولت درحالی صورت می گیرد که هنوز یک ماه از عمر کاری دولت ترامپ نگذشته است.

فلین در استعفا نامه خود نوشته است که در دوره انتقالی تماس های متعددی با سفیر روسیه 
در آمریکا داشت و "اطالعات ناقصی” در مورد آن گفتگوها به مایک پنس معاون رئیس جمهور ارائه 
کرد. این احتمال وجود دارد که فلین تحت فشار دولت استعفا داده تا موج فشارها بخاطر ارتباط با 

روسیه به سایر مقامات دولتی از جمله خود رئیس جمهور نرسد.

در مورد ماهیت ارتباط فلین با روسیه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده بود که فلین 
اواخر ماه دسامبر زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا تحریم های تازه ای را بر روسیه 
اعمال کرد از سفیر این کشور در آمریکا خواسته بود در واکنش به تحریم ها خویشتن داری نشان 
دهد و اشاره کرده بود که دولت ترامپ این تحریم ها را به موقع دوباره بررسی خواهد کرد. همین 
که  مساله باعث شد تا نانسی پلوسی رهبر اقلیت دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا بگوید 

مطمئن نیست فلین منافع روسیه را باالتر از منافع آمریکا قرار نخواهد داد.
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 آزمایش موشکی کره ی شمالی

که واکنش  کره ی شمالی روز یکشنبه به پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک دست زد 
شدید شورای امنیت سازمان ملل را در پی داشت. برخی تحلیلگران این پرتاب را واکنشی به موضع 

شدیدتر دولت ترامپ در قبال این کشور در پیش گرفته می دانند.

تحلیل و ارزیابی:

پرتاب این موشک را به دو دلیل می توان مهم دانست: اولین دلیل اهمیت این است که 
پرتاب، از یک پرتابگر متحرک صورت گرفته و این تحرک، تراز استراتژیک موشک را باالتر می برد. 
وجه دوم اهمیت موشک به این دلیل است که در آن از سوخت جامد استفاده شده که سرعت آن 

را به طور قابل مالحظه ای افزایش و شناسایی و ردگیری آن را با دشواری روبرو می سازد. 

کره ی جنوبی در واکنش به این پرتاب اعالم کرد رزمایش مشترکی را با ایاالت متحده برگزار 
خواهد کرد و در آن از تجهیزات راهبردی استفاده خواهد نمود. 

شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه با پانزده رأی بیانیه ای منتشر کرد و طی آن، این 
کردن تالش ها جهت اعمال تحریم های سازمان  پرتاب را شدیدًا محکوم و اعضا را به دو برابر 
ملل توصیه نمود. البته این نکته گفتنی است که متن بیانیه، تقریبًا مشابه همان متنی است که 
کتبر سال گذشته در پی آزمایش موشکی ناموفق کره ی شمالی صادر شده بود. لذا  در تاریخ 17 ا
می توان صدور بیانیه را بیشتر یک گام دیگر جهت مشروعیت زدایی از این پرتاب دانست تا یک 

اقدام جدی علیه این کشور.

کره ی جنوبی، توسل به اقدامات سیاسی و شورای امنیت، دارای مطلوبیت  برای ژاپن و 
بیشتری - در مقایسه با برخورد نظامی - است؛ زیرا هرگونه برخورد نظامی با کره ی شمالی، بیش 
از هر کشور دیگری، بیشترین خطر را متوجه امنیت ژاپن و کره ی جنوبی می کند. لذا این دو کشور 

را می توان جدی ترین حامیان برخورد سیاسی با کره ی شمالی دانست. 
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 تالش روسیه برای نفوذ جدی تر در افغانستان

وزیر دادگستری سابق طالبان اعالم کرده این گروه، طی سال های گذشته، با هدف فشار به 
نیروهای آمریکایی جهت خروج از افغانستان، سعی در برقراری ارتباط با روسیه نموده است. 

تحلیل و ارزیابی:

طالبان از زمان سرنگونی و دور شدن از قدرت، همواره تالش داشته با ارتباط گیری با دیگر 
قدرت ها، زمینه های ورود مجدد خود به فضای سیاسی افغانستان را فراهم کند که تالش این 
گروه برای ارتباط با ایران را نیز می توان در همین راستا تحلیل کرد. البته می توان ارتباط روسیه با 
طالبان و حمایت این کشور از آن را بیشتر دارای ماهیتی سیاسی دانست تا نظامی. این نکته نیز 
قابل توجه است که برخالف آنچه مقامات طالبان اذعان می کنند، خروج کامل ناتو و ایاالت متحده 

از افغانستان، گزینه ی چندان مطلوبی برای مسکو محسوب نمی شود.

 انگیزه ی این کشور از ارتباط با طالبان را می توان در دو حوزه جدی دانست: 

کره با طالبان جهت کاهش قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی و روسیه  مذا

استفاده از ظرفیت های این گروه جهت مقابله با دشمن مشترک واقعی، یعنی داعش. 

وزیر دادگستری سابق طالبان مدعی شده که روسیه در قبال حمایت سیاسی از این گروه، 
خواستار تأمین امنیت مرزهای خود توسط طالبان است. ریشه کن کردن عناصر نظامی داعش در 

استان قندوز افغانستان و جنوب  تاجیکستان نیز، یکی دیگر از اهداف منطقه ای روسیه است. 

با توجه به اینکه دولت ترامپ هنوز کاماًل متشکل نشده و سیاست آن در قبال افغانستان 
کثر استفاده را از این شرایط  کاماًل مشخص نیست، چنین به نظر می رسد که مسکو تالش دارد حدا

داشته باشد و حضور سیاسی و نفوذ خود در افغانستان را افزایش دهد.
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