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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:

تصمیم تشکیالت برای برگزاری انتخابات شهرداری ها تنها در کرانه باختری

کرات سازش؟ ترامپ و آغاز مذا

یمن در آستانه دومین سالروز آغاز تهاجم سعودی

فوکویاما: در عراق و افغانستان شکست خوردیم

تالش عربستان برای رهایی از بحران اقتصادی؛ ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی با 
مشارکت ژاپن

دعوت از ایران، هند، آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی برای حضور در نشست مسکو راجع 
به افغانستان

تالش پکن برای افزودن اعضای جدید به بریکس
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

تصمیم تشکیالت برای برگزاری انتخابات شهرداری ها تنها در کرانه باختری

انتخابات  برگزاری  برای  خود  تصمیم  از  خودگردان  تشکیالت   95 سال  نیمه های  در 
شهرداری ها در سراسر کرانه باختری و نوار غزه خبر داد. پس از اعالم تصمیم تشکیالت، حماس 
در اقدامی غافلگیرانه از آمادگی خود برای شرکت در این انتخابات خبر داد؛ اما با نزدیک شدن 
به موعد انتخابات )1۷ مهرماه( و تصمیم حماس برای ورود به انتخابات بدون لیست مستقل 
و خنثی شدن نقشه تشکیالت خودگردان که به دنبال کسب مشروعیت بدون رقیب بود؛ دادگاه 
عالی فلسطین طی بیانیه ای در 1۸ شهریور انتخابات را تعلیق کرد. حال در روزهای پایانی سال 95 
تشکیالت خودگردان پس از تأخیر هفت ماهه اعالم کرد قصد برگزاری انتخابات در فروردین 96 و 
تنها در کرانه باختری را دارد. اقدامی که واکنش شدید بسیاری از گروه های فلسطینی در کرانه و 

نوار غزه را به دنبال داشت.

تحلیل و ارزیابی:

کاندیداهای نزدیک به حماس  ترس صهیونیست ها و تشکیالت خودگردان از رأی آوری 
حتی در کرانه باختری اصلی ترین دلیل تعلیق انتخابات بود.

که  تعلیق انتخابات و سپس عقب نشینی از برگزاری در نوار غره به خوبی نشان می دهد 
محبوبیت حماس حتی در کرانه باختری برای جریان سازش کاماًل جدی و ملموس است.

تصمیم تشکیالت بر برگزاری انتخابات تنها در کرانه باختری، تکرار انتخابات سال 2012 
که در آن سال هم تشکیالت خودگردان غزه را استثنا نمود و حماس به نشانه اعتراض  است 

صندوق های رأی را تحریم نمود.

باید منتظر ماند و دید که آیا انتخابات شهرداری ها در سال 96 برگزار خواهد شد و در صورت 
برگزاری، واکنش حماس چگونه خواهد بود؟ آیا حماس مانند سال 2012 یک بار دیگر تحریم 

خواهد نمود یا در حوزه های انتخاباتی کرانه باختری حضور فعال خواهد داشت؟
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کرات سازش؟ 2- ترامپ و آغاز مذا

سفید  کاخ  در  استقرارش  نخست  هفته های  و  انتخاباتی  رقابت های  زمان  در  ترامپ 
موضع های فراوان و بعضًا ضد و نقیضی حول مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی اتخاذ نمود. 
کرات سازش میان تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی است.  یکی از موضوعات مهم، مذا
کراتی که در سال نخست حضور جان کری در دولت اوباما با جدیت دنبال شد، اما بدون هیچ  مذا
نتیجه ای از سال 2014 متوقف شد؛ اما اکنون به نظر می رسد با شکل گیری بخش زیادی از تیم 

کرات شروع شده است. سیاست خارجی ترامپ، تالش های دولت جدید برای آغاز مذا

تحلیل و ارزیابی:

کرات را می توان تماس تلفنی ترامپ و محمود عباس  شروع تالش دولت جدید در پرونده مذا
در جمعه 20 اسفند دانست. ترامپ در این گفتگوی تلفنی رسمًا از محمود عباس دعوت کرد که 
کرات بین رژیم و فلسطین به کاخ سفید  در آینده نزدیک به منظور بحث درباره ازسرگیری روند مذا

برود.

گفتگوی تلفنی دونالد  کاخ سفید پس از  که در بیانیه صادره از سوی  نکته مهم آن است 
ترامپ و محمود عباس، هیچ اشاره ای به راهکار تشکیل دو کشور نشده است.

پس از تماس تلفنی، سخنگوی دولت ترامپ اعالم کرد که واشنگتن 220 میلیون دالر کمک 
مالی را که از سوی دولت اوباما در آخرین روزهای عمر دولت وی تصویب شده بود، به تشکیالت 

خودگردان فلسطین تحویل داده است.

کرات، سه شنبه 24 اسفند ماه جیسون گرین  در ادامه تالش دولت ترامپ حول پرونده مذا
بالت نماینده ویژه ترامپ در منطقه با محمود عباس در رام اهلل گفتگو و دیدار کرد. گفته می شود 
که گرین بالت در این دیدار به عباس پیشنهاد کرده است که در قبال تعلیق شهرک سازی در کرانه 
باختری و تعهد رژیم صهیونیستی به عدم اعالم طرح شهرک سازی جدید در کنار بسته اقتصادی، 

کرات مستقیم سازش برگردد. بر سر میز مذا
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به نظر می رسد وضعیت نه چندان جالب محمود عباس در عرصه سیاسی و افکار عمومی 
موجب شود وی با اشتیاق تمام به دنبال آغاز گفتگوهای دوجانبه با تل آویو خواهد بود؛ حتی پیش 

از آنکه پیش شرط های وی یعنی تعلیق شهرک سازی ها و پذیرش دو دولت تحقق عملی یابد.
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3- یمن، پس از دوسال از آغاز تهاجم سعودی

جنگ ویرانگر سعودی ها و ائتالف عربی علیه یمن در حالی در آستانه ورود به سومین سال 
که از بین آن ها، 10 هزار نفر  کشته و زخمی شده اند  که بر اساس آمار، 34۸63 نفر  خود قرار دارد 
کودک و زن و 25 هزار نفر، نوجوان اند. یمن طی دو سال که شاهد جنگ نابرابر علیه خود بود، تحت 
شدیدترین محاصر ه ها قرار گرفته است و مردم آن در نتیجه محاصره دریایی، زمینی و هوایی در 
شرایط اسف باری به سر می برند. 20 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک های انسانی فوری هستند. 
سال 95 در تحوالت یمن رویدادهای مهمی رخ داد. در ادامه برخی از آنان را مورد بررسی قرار داده 

ونیم نگاهی به چالش های آتی یمن خواهیم داشت:

1.حمله موشکی انصاراهلل به ریاض و جده: از پیامدهای مهم این حمالت موشکی، معتبر 
شدن تهدیدات انصاراهلل نزد تصمیم گیران و سران عربستان است.

2.ورود آمریکا به تحوالت یمن: اکنون با آمدن ترامپ به نظر می رسد پرونده یمن وارد فاز 
جدیدی شده است. ترامپ در صحبت تلفنی خود با دو بازیگر اصلی تهاجم به یمن یعنی ملک 
سلمان پادشاه آل سعود و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد امارت، بر تقویت بیشتر همکاری 
کید نمود. یکی  به منظور جنگ با تروریسم اسالم گرا و »ایجاد مناطق امن در منطقه« در یمن تأ
دیگر از تحوالتی که می تواند نشان دهنده آغاز فاز جدیدی در بحران یمن باشد، انجام عملیات 

نیروهای آمریکایی در یمن بود.

تحلیل و ارزیابی

1.فقر، گرسنگی، آوارگی و نابودی زیرساخت های یمن در کنار آینده مبهم سیاسی و تجزیه 
احتمالی آن، آینده این کشور را بسیار تهدید می نماید.

2.انصاراهلل باید بتواند با نزدیکی به جنوبی ها و اقناع قبایل مهم یمنی و تقسیم قدرت با 
آنان، یکپارچگی یمن را حفظ نماید. انصاراهلل و قدرت سیاسی وی چالشی برای سعودی هاست و 
در صورتی که به دنبال پایان جنگ باشند، چاره ای جز پذیرش انصاراهلل به عنوان یک بازیگر مهم 

در سپهر سیاست یمن ندارند.



۷/  شماره بیست وچهارم،بیست و یک الی بیست و ششم اسفند ماه  1395| اندیشکده راهبردی تبیین 

کند و چه تا پایان در قدرت در صنعا  3.در پایان باید گفت علی عبداهلل صالح چه خیانت 
بماند؛ یک چالش اساسی برای انصاراهلل است. این موضوعی است که باید به آن توجه جدی ای 
نمود. صالح شخصیتی منفور برای بخش زیادی از یمنی ها، باألخص جنوبی هاست و در صورتی 
که انصاراهلل به این هم پیمانی مصلحتی ادامه دهد، ضمن آنکه مشروعیت و محبوبیت خویش را 
از دست می دهد، انقالب سال 2011 که با هدف کنارگذاشتن یک دیکتاتور آغاز شد را کاماًل زیر سؤال 

خواهد برد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- فوکویاما: در عراق و افغانستان شکست خوردیم

»فرانسیس فوکویاما« نظریه پرداز آمریکایی و صاحب نظریه »پایان تاریخ« که بعد از فروپاشی 
شوروی برای بیان غلبه لیبرال دموکراسی بر سایر ایدئولوژی ها ارائه شد، این هفته مهمان نشستی 
در »سلیمانیه« عراق بود. در این نشست فوکویاما هم چنان بر عدم وجود ایدئولوژی باالتر از لیبرال 

کید کرد اما چین را کشوری دانست که ظرفیت به چالش کشیدن این الگو را دارد. دموکراسی تأ

فوکویاما که یکی از حامیان لشکرکشی آمریکا به عراق و افغانستان به شمار می رفت، امروز از 
»شکست« آمریکا در این کشورها سخن می گوید، چراکه »دولت سازی« و به تبع آن »ملت سازی« 

منطبق با ارزش های آمریکایی در این کشورها تحقق نیافته است.

تحلیل و ارزیابی:

1.در نشست سلیمانیه، فوکویاما از دغدغه خود پیش از حمله آمریکا به عراق مبنی بر »دولت« 
سازی در این کشور می گوید و اشاره می کند که آمریکا نتوانسته است در این زمینه موفق باشد. وی 
به صراحت می گوید: »عدم آمادگی ما برای مرحله دولت سازی بیش از آن چیزی بود که من تصور 

می کردم«.

2.آنچه فوکویاما از آن پرده برمی دارد، هدف اصلی آمریکایی ها از حمله به عراق و افغانستان 
است. درحالی که دولت جورج بوش »وجود تسلیحات شیمیایی« در عراق را بهانه حمله به عراق 
قرارداد، از صحبت های فوکویاما مشخص می شود که این مسئله دست آویزی بیش نبوده و هدف 

اصلی آمریکایی ها ایجاد دولتی مطابق با ارزش های آمریکایی بوده است.

پروژه  آن ها  بعدی  گام  در  و  نمی شود  سازی«  »دولت  به  محدود  آمریکایی ها  3.هدف 
»ملت سازی« را نیز دنبال می کردند تا به زعم خود یک کشور با جامعه و دولتی لیبرال در دل منطقه 

غرب آسیا ایجاد کنند تا بتواند به مرور تکثیر شود.
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4.»دولت سازی« و »ملت سازی« دو راهبرد کالنی است که آمریکا از ابزارهایی مانند »تجزیه 
کشورهای منطقه« و »توسعه ی ارزش های لیبرال« در پی تحقق آن ها بوده است اما امروز به اعتراف 
خود آمریکایی ها ازجمله رئیس جمهور این کشور و نیز فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز برجسته این 

کشور پروژه آن ها در عراق و افغانستان و نیز کل غرب آسیا با شکست مواجه شده است.
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5- تالش عربستان برای رهایی از بحران اقتصادی؛ ایجاد یک منطقه ویژه 
اقتصادی با مشارکت ژاپن

طی سفر اخیر پادشاه سعودی و بر اساس توافق میان توکیو و ریاض، ژاپن منطقه ویژه 
اقتصادی جدیدی را در عربستان سعودی به راه می اندازد و 30 پروژه همکاری میان دو کشور در 

آن انجام خواهد گرفت

این توافق باهدف توسعه اقتصاد عربستان برای کاهش تکیه  بر درآمدهای نفتی صورت 
گرفته و شامل همکاری شرکت های دولتی و خصوصی هر دو کشور در طرح های اقتصادی است

تحلیل و ارزیابی:

1.سفر »ملک سلمان بن عبدالعزیز« به ژاپن اولین سفر یک پادشاه سعودی به ژاپن طی 
46 سال گذشته است که در قالب یک سفر منطقه ای به شرق آسیا انجام شده است. دیدارهای 
انجام گرفته و موضوعات مطرح شده به ویژه برنامه های هیئت سعودی در ژاپن، مشخص می کند 
که هدف اصلی این سفر اقتصاد و تالش برای رهایی از مشکالت عمیق اقتصادی عربستان که 

کسری شدید بودجه یکی از آن ها محسوب می شود، بوده است.

2.سفر پادشاه سعودی به ژاپن و طرح همکاری های اقتصادی برای گشایش عرصه های 
تازه ای از همکاری های اقتصادی که مبتنی بر نفت و صادرات نفتی نباشد انجام شده است. در 
که 41 مورد از آن ها  حال حاضر پروژه های انجام شده توسط ژاپن در عربستان ۷4 مورد است 
صنعتی است. طبق تفاهم انجام شده، ضمن ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی جدید، 30 مورد 

پروژه نیز به این تعداد افزوده خواهد شد.

3.تالش ریاض برای رهایی از مشکالت اقتصادی در حالی است که این کشور با مشکالت 
عدیده ی سیاسی و اجتماعی داخلی نیز روبرو می باشد. بعالوه تجاوز گسترده این کشور به یمن 

انتقادات جدی را علیه سعودی ها در کشورها و مجامع بین المللی متعدد مطرح کرده است.
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6- دعوت از ایران، هند، آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی برای حضور در 
نشست مسکو راجع به افغانستان

»والدیمیر سفرانکوف« - معاون نماینده ی روسیه در سازمان ملل - اعالم کرد که ایران، هند، 
آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در نشست آینده ی مسکو درباره روند صلح افغانستان شرکت 

کنند.

در ماه دسامبر سال گذشته ی میالدی، رسانه ها از برگزاری نشستی سه جانبه )روسیه، چین 
و پاکستان( به منظور بررسی روند صلح افغانستان در مسکو خبر دادند. عدم دعوت از دولت کابل 
و دیگر دولت های مؤثر در حوزه ی افغانستان، عکس العمل هایی را نسبت به آن برانگیخت. این 
کشور دیگر، جهت شرکت در این  واکنش ها، مسکو را بر آن داشت تا از دولت افغانستان و چند 

نشست دعوت به عمل آورد.

تحلیل و ارزیابی:

1.پس از خروج شوروی از افغانستان، روسیه بازیگر فعالی در این کشور محسوب نمی شد، اما 
طی یک سال گذشته، به یکی از فعال ترین کنشگران این کشور تبدیل شده است.

کتفا نکرده و در  2.این کشور به ارتباط گرفتن با گروه طالبان و تقویت آن در مقابل داعش ا
حوزه های بین المللی و چندجانبه نیز در پی ایجاد و تقویت جای پا در افغانستان است. بسیاری از 
کارشناسان، برگزاری چنین نشست هایی را در راستای تالش مسکو جهت تقویت نفوذ در افغانستان 

و مشروعیت بخشی به طالبان ارزیابی می کنند.

3.عمده ترین مالحظات روسیه را در قبال افغانستان، داعش و قاچاق مواد مخدر تشکیل 
می دهند. روسیه که در سوریه با گروه های تکفیری درگیر است، از باز شدن یک جبهه ی دیگر در 
حوزه ی آسیای مرکزی واهمه دارد و این موضوع، عمده ترین نگرانی این کشور را راجع به افغانستان 

شکل می دهد.

4.عالوه بر این، روسیه به یکی از بزرگ ترین بازارهای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده و 
کره با طالبان می داند. یکی از اصلی ترین راه های کاهش آن را مذا
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نتیجه: روسیه اکنون دریافته که هرگونه تالش جهت افزایش نفوذ در افغانستان، نمی تواند 
کنفرانسی درباره ی افغانستان، باید دیگر  به صورت یک جانبه به نتیجه برسد و برگزاری هر 
کشورهای ذینفع را درگیر کند. لذا، در نشستی که قرار است به زودی در مسکو راجع به روند صلح 

افغانستان تشکیل شود، از کشورهایی نظیر ایران و هند نیز دعوت به عمل آمده است.
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7- تالش پکن برای افزودن اعضای جدید به بریکس

وزیر امور خارجه ی چین - که ریاست بریکس را بر عهده دارد -  با طرح ابتکار بریکس پالس، 
اعالم کرد چین تمایل دارد اعضای این نهاد را اضافه کند. کشورهای مطرح برای عضویت در این 
نهاد عبارت اند از: ایران، پاکستان، بنگالدش، نیجریه، کره، مکزیک، اندونزی، ترکیه، فیلیپین و 

ویتنام.

وزیر امور خارجه ی چین همچنین گفته است: ما خواهان اضافه کردن کشورهای دوست و 
همراه خود در این اتحادیه هستیم و تالش می کنیم تا همه این کشورها را راضی نگه داریم. 

تحلیل و ارزیابی:

1.بریک که در سال 2009 با مشارکت چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شد، 
در سال 2012 با پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت. این نهاد، اقتصادهای 
نوظهوری را در برمی گیرد که پس از بحران اقتصادی بزرگ غرب در سال 200۸، وزن قابل توجهی 

در اقتصاد جهانی کسب کردند.

2.مهم است توجه شود که چین قصد ایجاد نهادی جدید به نام بریکس پالس را ندارد، 
بلکه در پی افزایش اعضای این اتحادیه است. 

3.به نظر می رسد چین با دعوت از متحدان خود نظیر پاکستان و سریالنکا، سعی در تقویت 
موضع خود در این سازمان دارد که این امر، متقاباًل تضعیف موقعیت کشورهای دیگر بریکس نظیر 

هند را در پی خواهد داشت. 

4.به باور برخی کارشناسان، با اضافه شدن احتمالی کشورهای نزدیک به چین، احتمال 
دارد تمرکز بریکس از مسائل اقتصادی و توسعه ای به سمت مسائل سیاسی تغییر کند و بریکس نیز 
مانند سازمان همکاری های شانگهای، به سازمانی تبدیل شود که چین نقشی اساسی در آن دارد. 

5.ورود این کشورها به بریکس با حمایت چین، هرگونه تالش احتمالی دیگر اعضای آن 
مانند هند را برای منزوی ساختن چین در این سازمان، در نطفه از بین می برد. 
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نتیجه: بااینکه چین هم اکنون ریاست بریکس را بر عهده دارد و اضافه شدن متحدان آن به 
بریکس به نفع این کشور است، اما این نکته را نیز باید مدنظر قرارداد که با توجه به حضور پاکستان 
در میان کشورهای کاندیدا، جلب موافقت هند کار آسانی نخواهد بود. همچنین، افزایش احتمالی 

اعضای آن، به دلیل تنوع منافع این کشورها، ممکن است کارایی این نهاد را کاهش دهد.





 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

       @Tabyincenter                   :شبکه )کانال( اندیشکده راهبردی تبیین در تلگرام

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


