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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:

صهیونیست ها و فرصت طلبی از حمله موشکی آمریکا به پایگاه العشیرات سوریه

شناخت قدس غربی به پایتختی رژیم صهیونیستی از سوی روسیه، چالشی جدید و مهم

چرایی کاهش حقوق کارمندان نوار غزه از سوی تشکیالت خودگردان

مجوز آمریکا برای شرکت نفتی بریتیش پترولیوم جهت شراکت با ایران

تجویز تحریم بیشتر ایران باوجود اجرای تعهدات؛ خط سوم تفسیری آمریکا از برجام

ادامه سیاست تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا

تغییر نقش چین و رویارویی شبه جزیره کره با یک بحران تسلیحاتی- امنیتی

انعقاد معاهدی تسلیحاتی دو میلیارد دالری بین هند و رژیم صهیونیستی
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

صهیونیست ها و فرصت طلبی از حمله موشکی آمریکا به پایگاه العشیرات سوریه

در ظهر 15 فروردین 1396 خبری از سوی رسانه های همسو با تروریست ها در سوریه منتشر 
شد مبنی بر این که ارتش سوریه به شهر خان شیخون در جنوب استان ادلب حمله شیمیایی کرده 
است. پس از جنجال رسانه ها و متهم نمودن دولت بشار به حمله شیمیایی در بامداد روز جمعه 
18 فروردین 1396 پایگاه هوایی ارتش سوریه در استان حمص، هدف 53 موشک کروز تامهاک 
ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت. این حمله مورد استقبال بسیاری از کشورهای عربی و غربی قرار 

گرفت. رژیم صهیونیستی یکی از بازیگرانی بود که سعی کرد از این حمله، بهره برداری نماید.

تحلیل و ارزیابی:

جوالن، سهم خواهی تل آویو از بحران سوریه

یکی از خواسته های رژیم صهیونیستی در موضوع سوریه، جوالن و به رسمیت شناخته 
شدن اشغالگری این رژیم در بخش راهبردی سوریه است. نتانیاهو پیش ازاین هم در دیدارهای 
کید  گوناگونش باألخص در دیدار با پوتین بر ضمیمه شدن رسمی جوالن به رژیم صهیونیستی تأ
کرده بود. نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از نخستین حمله ی آمریکا به ارتش سوریه فرصت 
را مغتنم شمرد و گفت: »امروز پرزیدنت ترامپ در حرف و در عمل پیامی محکم و صریح فرستاد بر 
این مبنا که استفاده و پخش تسلیحات شیمیایی تحمل نخواهد شد«. نتانیاهو در سخنانی دیگر 
خواستار ایجاد منطقه ی حائل در جنوب سوریه شده است. امری که تداوم بخش سهم خواهی 
تل آویو از بحران سوریه و اشغال جوالن است. منطقه ی امن در جنوب می تواند فرصتی برای 

تداوم حضور رژیم در جوالن باشد.

فرصتی برای تغییر وضعیت سوریه و رهایی از کابوس ایران و حزب اهلل

روزنامه »هاآرتص« با تمجید از جرئت دونالد ترامپ نوشت: »پس از آرام شدن اوضاع در پی 
بمباران پایگاه هوایی سوریه، ترامپ برای تغییر معادله در سوریه فرصتی تاریخی خواهد داشت. 
فرصت تاریخی ازنظر اسرائیل در تضعیف محور مقاومت شامل سوریه، ایران و حزب اهلل به نفع 
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گروه های مخالف مسلح سوری و نیز حمایت از کشورهای عرب و غیر عرب منطقه  که از حمله 
کردند، خالصه می شود.« همچنین نتانیاهو در  کشور عربی استقبال  صبح امروز آمریکا به یک 

تقدیر از ترامپ گفت که این پیام می بایست تا ایران و کره  شمالی انعکاس بیابد!
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شناخت قدس غربی به پایتختی رژیم صهیونیستی از سوی روسیه، 
چالشی جدید و مهم 

هفته ی گذشته رسانه های صهیونیستی در جنجالی رسانه ای از به رسمیت شناخته شدن 
قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی خبر دادند. ساعتی پس ازاین جنجال و شادی 
رسانه ای، وزارت خارجه روسیه طی پیامی رسمی بر این ادعا صحه نهاد. در بخشی از پیام وزارت 
خارجه روسیه آمده است: »در مسئله فلسطین-اسرائیل، بر تعهداتمان بر اصول مصوب سازمان 
کید دوباره می کنیم. قدس شرقی پایتخت دولت آتی فلسطین است. به همین صورت باید  ملل تأ

اعالم کنیم که در این چارچوب قدس غربی پایتخت اسرائیل است.«

تحلیل و ارزیابی

کره، سازش و ...چندان مطرح نیست، به ابهامات  صدور این بیانیه درزمانی که موضوع مذا
این اقدام افزوده است.

برخی رسانه های داخلی با کم دقتی، این پیام روسیه را به معنی به رسمیت شناختن پایتختی 
قدس غربی از سوی روس ها دانستند، اما بیانیه این امر را منوط به تشکیل دولت فلسطینی در 
مرزهای 1967 و پایتختی قدس شرقی نموده است، امری که حداقل در زمان کنونی تحقق آن 

دور از ذهن است.

اما این اقدام از اهمیتی تاریخی  برخوردار است؛ زیرا تاکنون نه در طرح های صلح عربی یا 
اروپایی و نه در قطعنامه های سازمان ملل )مانند 242(، قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی ذکر نشده است.

پذیرش قدس غربی به پایتختی رژیم )حتی منوط به شرایطی( اقدامی جدید، مهم و بسیار 
حائز اهمیت است که برای نخستین بار دولت روسیه آن را انجام داده است؛ لذا این بیانیه یک 

پیروزی بزرگ برای صهیونیست هاست.

 اما سکوت رسانه های عربی و حتی حامیان مقاومت در قبال این اقدام روسیه بسی جای 
سؤال است!
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چرایی کاهش حقوق کارمندان نوار غزه از سوی تشکیالت خودگردان

اکنون دولت فلسطینی در اختیار محمود عباس و رامی حمداهلل از نزدیکان وی است. این 
دولت وظیفه اداره و تأمین نیازهای مردم کرانه ی باختری و نوار غزه را بر عهده دارد؛ اما با توجه 
به اختالفات حماس و تشکیالت خودگردان، این دولت در نوار غزه از انجام وظایف خود به منظور 
کاهش مشروعیت حماس و متهم نمودن مقاومت در غزه به مانع تراشی برای ایجاد یک دولت 

وحدت ملی، سرباز می زند.

در جدیدترین اقدام، دولت رامی حمداهلل اخیرًا تصمیم به کاهش 30 الی 50 درصدی حقوق 
کارمندان نوار غزه گرفته و کارمندان کرانه ی باختری را از این تصمیم مستثنا کرده است. امری که 

با واکنش های گسترده کارمندان غزه و گروه ها و تشکل های فلسطینی مواجه شد.

تحلیل و ارزیابی

تشدید شکاف میان تشکیالت خودگردان و دیگر گروه های فلسطینی

به نظر می رسد اخیرًا تشکیالت خودگردان و محمود عباس تعمدًا دست به اقداماتی می زند تا 
شکاف میان گروه های فلسطینی افزایش یابد. تروریست نامیدن جریان های حامی انتفاضه سوم، 
تعلیق انتخابات شهرداری ها و در مرحله بعد تصمیم به استثنا نمودن غزه از انتخابات علی رغم 
آمادگی حماس برای شرکت در آن و تقویت وحدت ملی و... در کنار تصمیم اخیر تشکیالت مبنی 
بر کاهش حقوق کارمندان دولتش در غزه، همگی بخشی از اقدامات تشکیالت خودگردان و دولت 

رامی حمداهلل در تشدید شکاف میان جریان های فلسطینی است.

تحت شعاع قرار دادن انتفاضه سوم و اعتصاب اسرای فلسطینی

مروان برغوثی از اسرای مشهور فلسطینی و از رقبای داخلی محمود عباس در جنبش فتح در 
واکنشی شدید از این اقدام محمود عباس، تلویحًا این اقدام را هدفمند دانست و با ارسال نامه ای 
از داخل زندان تصریح کرده است که: »عرصه فلسطین نیازی به شکاف و دودستگی های جدید 

ندارد؛ به ویژه که ما در آستانه ی آغاز اعتصاب اسرای فلسطینی در تاریخ 17 آوریل قرار داریم. 
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همه ی ما باید تالش هایمان را برای تحقق اهداف اسرایمان به کار بگیریم و ضمن همبستگی 
و حمایت از خواسته های آن ها، اهتمام ویژه ای به مسئله اسرا در حال حاضر مبذول داریم.«

نقش آمریکا در این توطئه

گرینبالت فرستاده ی ویژه ی ترامپ به منطقه، در اسفندماه دیداری با محمود  جیسون 
عباس داشت. پایگاه اطالعاتی صهیونیستی »تیک دبکا«، در گزارشی مدعی شد که نماینده ی 
که یکی از این شروط این  کرده است  ترامپ به منظور حمایت از محمود عباس 9 شرط مطرح 
بوده است که: »تشکیالت خودگردان باید تحویل اموال و دارایی ها به نوار غزه را متوقف کند، زیرا 
این مسئله موجب تأمین هزینه های مالی حماس می شود و اکنون 52 درصد از بودجه تشکیالت 

خودگردان در اختیار نوار غزه قرار می گیرد.«
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

کت با ایران مجوز آمریکا برای شرکت نفتی بریتیش پترولیوم جهت شرا

شرکت بریتیش پترولیوم )بی پی( اعالم کرد که این شرکت سال گذشته مجوز فعالیت در یک 
میدان گازی مشترک با ایران در دریای شمال را از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده است.

فعالیت در این میدان گازی در سال 2010 به دلیل اعمال تحریم علیه ایران متوقف شده 
بود اما چندی بعد به درخواست انگلیس و با شرط اینکه درآمدهای متعلق به ایران تا زمان لغو 

تحریم ها نگه داشته شود، از سر گرفته شد.

با اجرای برجام دولت آمریکا اقدام به »تعلیق« برخی تحریم ها کرده است که تحریم شراکت 
با بریتیش پترولیوم یکی از آن ها است.

تحلیل و ارزیابی

از سوی وزارت  انگلیسی بریتیش پترولیوم در حالی  با شرکت نفتی  لغو تحریم شراکت 
خزانه داری آمریکا صورت پذیرفته است که به دلیل محدودیت های عدیده ی بانکی، شرکت های 

ایرانی در معامالت بین المللی خود با مشکالت و موانع بسیاری مواجه هستند.

درحالی که طبق برجام مقرر شده بود از روز اجرای توافق تمام تحریم های هسته ای ایران لغو 
شود، »روند استثنا کردن موردی برخی شرکت ها« از شمول تحریم ها از سوی غرب انتخاب شده 
گزینشی به برخی شرکت های خاِص غربی اجازه ی فعالیت با ایران  است که طی آن به صورت 
داده می شود. قباًل نیز آمریکا به شرکت های بوئینگ و ایرباس مجوز فروش هواپیما به ایران را داده 

است.

از طرفی دیگر شراکت غربی ها با ایران عمومًا در مواردی که پای سود کالن این شرکت ها در 
میان بوده اتفاق افتاده و سابقه ی خیانت این شرکت ها در حق طرف ایرانی به یکی از نکات بارز و 
برجسته در روابط تجاری ایران و غرب تبدیل شده است. خیانت های مکرر شرکت خودروسازی 
پژو و خیانت شرکت نفتی توتال که موجب عقب گرد ایران در میدان گازی پارس جنوبی شد، تنها 
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نمونه هایی از بدعهدی غربی هاست که ایجاب می کند طرف ایرانی در آغاز شراکت مجدد با این 
شرکت ها با تردیدهای جدی مواجه باشد.

استثنا کردن موردی برخی شرکت ها نشانه ای از احتمال تکرار خیانت های مشابه از سوی 
شرکت های غربی است؛ به احتمال بسیار زیاد شرکت بریتیش پترولیوم نیز با محاسبه ی سود کالنی 
گرفتن مجوز ورود به شراکت مجدد با  که در شراکت با ایران می بیند، تمام تالش خود را جهت 
ایرانی ها بکار بسته است. بعید نیست با شروع شراکت مجدد بریتیش پترولیوم، جمهوری اسالمی 

ایران شاهد خیانتی مجدد از سوی این شرکت انگلیسی باشد.
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 تجویز تحریم بیشتر ایران باوجود اجرای تعهدات؛ خط سوم تفسیری 
آمریکا از برجام

کره کننده ی هسته ای آمریکا و معمار تحریم های ایران،  ریچارد نفیو، عضو سابق تیم مذا
گفته که معتقد است می توان باوجود اجرای برجام تحریم های بیشتری را علیه ایران وضع کرد.

کره  کره کننده ای که در دولت سابق آمریکا با ایران مذا کارشناس ارشد تحریم ها در تیم مذا
می کرد، توصیه کرده است دولت آمریکا تحریم های بیشتری را درصورتی که برجام توسط ایران 

اجرای می شود اعمال کند.

او همچنین گفته است با برجام آمریکا نه اهرم های فشار خود علیه ایران را ازدست داده و نه 
از اعمال فشار بیشتر منع شده است.

تحلیل و ارزیابی

آمریکایی ها تاکنون دو خط تفسیری را راجع به توافِق چندجانبه ی بین المللی برجام در 
پیش گرفته اند: اول اینکه لغو تحریم هایی که در دایره ی شمول برجام قرار دارند به صورت یکجا 
گیر نیست، و دوم اینکه وضع تحریم در دیگر حوزه ها هیچ منافاتی با متن و فرامتن برجام  و فرا
ندارد. تا به امروز نیز عملکرد آمریکایی ها در چهارچوب این دو خط تفسیری قرار داشته است و 

پیشنهاد های کارشناس ارشد تحریم های ایران نیز باوجود این زمینه است.

درحالی که طرف ایرانی وعده ی لغو یک روزه و یکجای تحریم های موضوع برجام را از 
آمریکایی ها گرفته بود، به سرعت تعهدات خود را طبق برجام عملی کرده و منتظر اجرای وعده های 
طرف غربی شد. تباین زمانی در اجرای تعهدات به طرف غربی اجازه داد تا از این مسئله سوءاستفاده 
کند، به این صورت که بعد از کاهش اساسی ظرفیت و توان هسته ای ایران با اجرایی کردن تعهدات 
برجامی، قطره چکانی، گزینشی و هدفمند برخی از تحریم ها را معلق کند. جمهوری اسالمی ایران 
نیز که تمام تعهدات خود را اجرا کرده و منتظر اجرای تعهدات طرف غربی بود، چاره ای جز امیدوار 

بودن به »خوش قولی« غربی ها نداشت.
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کره کننده ی هسته ای سابق آمریکا از  امروز که کارشناس ارشد تحریم های ایران در تیم مذا
اعمال تحریم های بیشتر باوجود اجرای برجام از سوی ایران سخن می گوید، خط تفسیری سومی 
نیز به دیدگاه آمریکایی ها در مورد برجام اضافه می شود و آن هم این است که این کشور اصواًل برجام 
را تا آنجایی مفید و الزم می داند که مربوط به تعهدات ایران می شود و طبق برجام آمریکا تعهدی 
را برای خود به رسمیت نمی شناسد و اعمال تحریم های بیشتر درحالی که ایران به تعهدات خود 

پایبند است را منافِی هم نمی داند.
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 ادامه سیاست تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا

شورای اروپا به بهانه ی حقوق بشر، تحریم های ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد تحریم های حقوق بشری علیه ایران، منع سفر و 
مسدود شدن دارایی ها علیه 82 فرد و یک مؤسسه را شامل می شود.

اخیرًا نیز کشور آلمان از صدور روادید تحصیلی برای یک دانشجوی ایرانی با این بهانه که 
تحصیل وی می تواند موجب نقض حقوق بشر در ایران شود جلوگیری کرده بود.

تحلیل و ارزیابی

کلی اتحادیه اروپا در مورد جمهوری اسالمی ایران، همگرایی با آمریکا است. به  رویکرد 
همین دلیل سیاست اصولی این اتحادیه در رابطه با ایران شامل تحریم و فشار برای تأثیرگذاری 
بر اوضاع داخلی، رفتارهای منطقه ای و بین المللی می شود. در بیانیه ای که شورای اتحادیه اروپا 
برای تمدید تحریم ها علیه ایران صادر کرده است، ضمن اشاره به برجام و تحریم های مرتبط با 
برنامه ی هسته ای، بحث حقوق بشر و ادامه ی تحریم های مرتبط با این حوزه تا 13 آوریل 2018 

کید قرارگرفته است. مورد تأ

کرد به سال 2011  که شورای اروپا آن ها را تا یک سال دیگر تمدید  ریشه ی تحریم هایی 
برمی گردد که این اتحادیه تحریم هایی را در حوزه های محدودیت صدور ویزا، مصادره دارایی ها و 

صادرات به ایران وضع کرد. 

راهبرد غرب به صورت کلی و اتحادیه اروپا به صورت ویژه از تمرکز بر مباحث حقوق بشری 
ایران دوشاخه کلی را شامل می شود:

الف- تأثیرگذاری بر اوضاع داخلی ایران: غرب نشان داده است با دستاویز قرار دادن مباحث 
حقوق بشری اقدام به حمایت از عناصر داخلِی وابسته به خودکرده و انگیزه ی آن ها را برای فعالیت 
که  در موضع مخالف بیشتر می کند. این اقدام آشکارا مغایر با قواعد و مقررات بین المللی است 

کشورها و سازمان های بین المللی را از دخالت در امور داخلی یکدیگر منع می کند.
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ب- اجماع سازی علیه ایران در مجامع بین المللی: با جنجال و فضاسازی کشورهای غربی، 
چند سال پیاپی است که موضوع حقوق بشر ایران در دستور کار نهادهایی مانند شورای حقوق 
بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد و به اهرم فشاری در دست غربی ها علیه ایران 
کارکرد اهرم فشار بر ایران، نیاز دارد موضوع  که غرب برای ادامه  تبدیل شده است. واضح است 

حقوق بشر را به هر طریق ممکن در دستور کار نهادهای بین المللی نگه دارد. 

نتیجه: بیانیه ی شورای اتحادیه اروپا عالوه بر دخالت در امور داخلی ایران، اقدامی است 
جهت حفظ موضوع حقوق بشر ایران در دستور کار مجامع بین المللی غرب محور، مانند سازمان 
ملل متحد که با استفاده از آن بتوانند در مواقع الزم با اعمال فشار بر ایران بر رفتار منطقه ای آن تأثیر 

بگذارند.
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 تغییر نقش چین و رویارویی شبه جزیره کره با یک بحران تسلیحاتی- امنیتی

با پیشرفت در برنامه های موشکی و هسته ای کره ی شمالی، اوضاع شبه جزیره ی کره به 
سمت تشنج و ناآرامی می رود.

آزمایش های متعدد و موفق موشکی این کشور نه تنها نگرانی کشورهایی مانند ژاپن و کره 
جنوبی را عمیق تر کرده، بلکه چین به عنوان حامی سنتی کره شمالی نیز از این کشور خواسته است 

تا »برای امنیت خود فعالیت های تحریک آمیز هسته ای و موشکی را متوقف کند.«

در سفر رئیس جمهور چین به آمریکا، واشینگتن از این کشور خواسته است تا نقش فعالی در 
توقف برنامه ی موشکی و اتمی کره شمالی ایفا کند.

تحلیل و ارزیابی

شبه جزیره ی کره با برنامه های موشکی و هسته ای که کره ی شمالی در پیش گرفته است 
کشورهای  که »معمای امنیت« را بر روابط  به سمت رقابت تسلیحاتی سنگینی پیش می رود 
متأثر از این حوزه ی جغرافیایی حاکم می کند. ضعف کره ی جنوبی و ژاپن در همگامی و رقابت با 
برنامه های تسلیحاتی پیونگ یانگ و هراس آمریکا از گسترش روزافزون توان نظامی کره شمالی 

باعث شده است تا یک ائتالف تقابلی متشکل از آمریکا، ژاپن و کره جنوبی ایجاد شود. 

رزمایش مشترک بین سه کشوِر پیش گفته، برای مقابله با زیردریایی های کره شمالی در سوم 
آوریل سال جاری میالدی، تازه ترین اقدام این ائتالف محسوب می شود.

کننده را ایفا می کرد  کره شمالی، نقش متوازن  برای مدت ها چین به عنوان حامی سنتی 
کره ی  کره ی شمالی در مقابل ائتالف سه گانه ی آمریکا، ژاپن و  و باعث می شد تا حدودی وزن 
جنوبی حفظ شود. نفعی که چین از حمایت کره ی شمالی می برد، استفاده از این کشور به عنوان 

چماق در روابط خود با غرب است. 

نمونه ی اخیر این مسئله، آزمایش موشکی کره شمالی در آستانه دیدار رهبران چین و آمریکا 
در 5 آوریل سال جاری است.
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و  شمالی  کره ی  تهدید  از  استفاده  با  چین  که  می دهد  نشان  این گونه  قرائن  و  شواهد 
برجسته سازی نقش و توانایی خود در رفع این تهدید، تالش می کند تا بهره برداری های موردنظر 
کشور با آمریکا در دریای چین  که این  که با غرب دارد به عمل آورد. مسائلی  خود را در مسائلی 
جنوبی دارد ازاین دست محسوب می شود، که نمونه ی اخیر آن، اقدام یک ناو آمریکایی به گشت 
زنی در این دریا و هشدار وزارت امور خارجه ی چین در مورد به چالش کشیدن حاکمیت این کشور 

توسط آمریکا است.

اظهارنظر اخیر رئیس جمهور چین و درخواست از کره ی شمالی برای توقف برنامه ی موشکی 
خود بعد از سفر اخیر وی به آمریکا در 7 آوریل صورت گرفته است. اظهارنظر بعد از سفر به آمریکا 
این فرضیه را تقویت می کند که چین در ازای توافق بر سر مسائل موجود با آمریکا، پذیرفته است تا 
تغییراتی در نقش خود در شبه جزیره ی کره ایجاد کرده و زمینه را برای محدودسازی کره ی شمالی 

فراهم آورد.

نتیجه: تغییر نقش چین -هرچند جزئی- در معادالت شبه جزیره ی کره تأثیر چشم گیری 
دارد. بر هم خوردن توازن بازیگران یکی از پیامدهای این تغییر نقش است که می تواند اثرات سوئی 
بر امنیت شبه جزیره داشته باشد. علی رغم تصورات موجود ممکن است کره ی شمالی دست به 

اقدامات تالفی جویانه ای بزند که اوضاع این منطقه را بیش ازپیش پیچیده کند.
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 انعقاد معاهدی تسلیحاتی دو میلیارد دالری بین هند و رژیم صهیونیستی

صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی قراردادی را به ارزش حدودی دو میلیارد دالر به منظور 
تأمین سامانه های دفاع موشکی نیروی زمینی و دریایی هند، با این کشور به امضا رسانده است که 
به گفته ی مسئولین این شرکت، بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی برای فروش سالح در طول تاریخ 

مجعول این رژیم است.

رژیم صهیونیستی یکی از سه تأمین کننده ی بزرگ تسلیحات هند - به عنوان بزرگ ترین 
واردکننده ی تسلیحات در جهان - است.

تحلیل و ارزیابی:

رژیم صهیونیستی طی سالیان اخیر سعی کرده بخش بیشتری از تمرکز و پتانسیل سیاست 
خارجی خود را به سمت شرق متمرکز کند و تا حد امکان، مشارکت استراتژیک خود را با کشورهای 
شرقی نظیر هند، چین و ژاپن افزایش داده و این کشورها را در کنار آمریکا و کشورهای اروپایی، به 

متحدان استراتژیک خود تبدیل نماید.

روابط هند و رژیم صهیونیستی که از سال 1950 آغاز و از اوایل دهه ی 1990 شدت گرفت، 
طی سالیان اخیر به اوج رسیده و وارد مرحله ی مشارکت راهبردی شده است. روابط این دو کشور 
بیشتر در حوزه هایی همچون صنایع نظامی، همکاری های اطالعاتی و صنایع کشاورزی متمرکز 

است.

نارندرا مودی - نخست وزیر هند - و به طورکلی ملی گراهای راست گرا و افراطی هندو، در 
مقایسه با دیگر طیف های سیاسی هند، حس نزدیکی بیشتری با رژیم اشغالگر قدس دارند؛ رژیم 
صهیونیستی نیز در موضوع کشمیر - به دلیل تشابه نسبی با مسئله ی فلسطین - به نوعی با دولت 

هند احساس نزدیکی می کند.

عالوه بر کسب درآمدهای تسلیحاتی، یکی دیگر از انگیزه های رژیم صهیونیستی از تقویت 
روابط با هند، تالش این کشور برای سوءاستفاده از اختالفات هند با پاکستان و تبدیل آن به اختالف 
میان هند و دیگر کشورهای اسالمی است. مسلمانان کشمیری، امروزه با سالح های صهیونیستی 



17/  شماره بیست وششم،نوزده الی بیست و چهارم فرودین ماه  1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

کشته می شوند.

نتیجه: نزدیکی هند و رژیم صهیونیستی، منافع هند را در روابطش با این رژیم به مرور افزایش 
می دهد و با توجه به دشمنی این رژیم با جهان اسالم به طور عام و با جمهوری اسالمی ایران به طور 
خاص و همچنین با توجه به اهمیت بسیار زیاد عنصر هزینه-فایده در محاسبات هند در روابط 
کشور به احتمال زیاد، در منازعه ی احتمالی رژیم صهیونیستی با مسلمانان یا  خارجی اش، این 
ایران، رژیم صهیونیستی را ترجیح خواهد داد. )همانند آنچه در جنگ این رژیم و حماس در سال 

2014 اتفاق افتاد(.
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