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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:

سرعت گرفتن تحوالت میدانی یمن پس از ماه ها رکود!

رژیم صهیونیستی و آغاز اعتصاب غذای بزرگ اسرای فلسطینی

استفاده ی آمریکا از بمب های نامتعارف؛ اقدامی امنیت زدا در سطح منطقه ای و بین المللی

نتیجه ی همه پرسی اصالحات قانون اساسی ترکیه و احتمال تغییر در سیاست خارجی

امضای موافقت نامه ی بانکی و تسهیل پرداخت ها میان ایران و پاکستان

حمله ی پلیس به جوانان کشمیری

احتمال استقرار پیش از موعد سامانه ی تاد در کره ی جنوبی
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- سرعت گرفتن تحوالت میدانی یمن پس از ماه ها رکود!

پس از سقوط بندر ُمخا در استان تعز تحوالت میدانی یمن باری دیگر مانند سال نخست 
گرفت. درگیری ها در استان جوف و همچنین پادگان خالد  جنگ یمن سرعت زیادی به خود 
بن ولید در سه راهی تعز-حدیده-مخا با آتش باالی هم پیمانان متجاوز سعودی و مقاومت 
سرسختانه ی ارتش یمن و نیروهای انقالبی ادامه دارد. سقوط یک بالگرد حامی 12 افسر سعودی 
در مأرب از سوی ارتش یمن و انصاراهلل از دیگر تحوالت مهم روزهای گذشته بود؛ هرچند برخی 

رسانه های عربی سعی کردند دلیل این اتفاق را اشتباه پدافند اماراتی ها معرفی کنند!

تحلیل و ارزیابی

کاخ سفید را   استقرار دولت ترامپ و مشخص شدن سیاست تیم وزارت خارجه ی جدید 
می توان یکی از عوامل باال رفتن سرعت تحوالت میدانی دانست. افزایش عملیات های آمریکا در 
شرق یمن علیه القاعده، حمله به یک پایگاه راداری در نزدیکی حدیده، اظهارات مقامات نظامی 

آمریکا در حمایت از سعودی ها و... بخشی از چراغ سبز آمریکا به سعودی هاست.

تحلیل گران معتقدند ترامپ و دولت وی به دنبال افزایش نقش آفرینی خود در منطقه و 
ارسال پالس هایی به کشورهای منطقه باألخص به ایران مبنی بر حضور کنش گرایانه ی آمریکا 
در منطقه هستند. وزیر دفاع آمریکا در اولین سفر خود به منطقه که در روزهای اخیر انجام شد، 
در سخنانی در عربستان گفت: حوثی ها )انصاراهلل( با موشکی هایی که از ایران دریافت کرده اند، 

عربستان سعودی را هدف قرار می دهند. این چیزی است که باید متوقف شود!

سقوط مخا و طمع سعودی ها را می توان یکی دیگر از عوامل سرعت گرفتن تحوالت میدانی 
در جنگ یمن دانست. این اتفاق موجب شد سعودی ها باری دیگر روزنه ای پیش روی خود 
برای رهایی از شکست مفتضحانه در یمن بیایند. وضعیت بغرنج انسانی و مالی حامیان صنعا، 
ادامه دار شدن محاصره، حضور پررنگ تر آمریکایی ها و برخی کشورهای عربی هم به افزایش طمع 
سعودی ها برای تغییر معادالت میدانی با کمک قدرت دریایی و هوایی خود علیه حامیان صنعا و 

انصاراهلل افزوده است.
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2- رژیم صهیونیستی و آغاز اعتصاب غذای بزرگ اسرای فلسطینی 

سال گذشته رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت قهرمانانه ی شیخ عدنان یکی از اسرای بارز 
وابسته به جهاد اسالمی فلسطین سر تسلیم فرود آورد و پس از ۵۵ روز اعتصاب غذای اعتراضی 
کرد. اکنون ما شاهد آغاز اعتصاب غذای بیش از 1۵00 اسیر فلسطینی هستیم.  باألخره او را آزاد 
مروان برغوثی که 1۵ سال است در اسارت صهیونیست هاست، رهبری این موج اعتصاب غذا را بر 
عهده دارد و اسرای گروه های مختلف فلسطینی مانند حماس، فتح، جهاد اسالمی و غیره در آن 

مشارکت دارند.

تحلیل و ارزیابی

نقش مروان برغوثی در این اعتصاب ها باآنکه وی از شخصیت های مطرح تشکیالت 
خودگردان است از نکات حائز اهمیت است. وی از رقبای اصلی محمود عباس است و بارها 
ابومازن را به همکاری با رژیم برای توقف طرح اعتصاب غذا متهم نموده است. برخی رسانه های 

صهیونیستی از تبدیل شدن برغوثی به یک چهره ی جهانی هشدار داده اند.

 رژیم صهیونیستی با توجه به سابقه ی اعتصاب های پیشین )که فردی انجام می شد( و 
درماندگی اش در مقابل اراده ی اسرا و تن دادن به خواسته یا آزادی شان، بسیار نسبت به اعتصاب 

1۵00 فلسطینی دچار ترس شده است.

 آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز پیشنهاد داد که این رژیم سیاست های 
مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس را در رابطه با شیوه ی تعامل با اسرای اعتصاب کننده ی 
گرسنگی بمیرند. تاچر از این  کره نکند تا اینکه درنهایت از  گیرد، یعنی با آن ها مذا غذا در پیش 
سیاست در جریان اعتصاب غذای رهبران و فعاالن ارتش جمهوری ایرلند در سال 1981 استفاده 

کره با آن ها، باعث مرگ 10 نفر از آن ها شد! کرده بود و با خودداری از مذا

 به نظر می رسد سالح اراده ی اسرای فلسطینی، چالشی جدید برای صهیونیست هاست که 
در مسیر شکوفایی و تأثیرگذاری قرارگرفته و چگونگی واکنش و مدیریت تل آویو بسیار بر این مسیر 

و سالح فلسطینیان تأثیرگذار خواهد بود.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- استفاده ی آمریکا از بمب های نامتعارف؛ اقدامی امنیت زدا در سطح 
منطقه ای و بین المللی

اخیرًا آمریکا در عملیاتی که ادعا شد علیه مواضع گروه تروریستی داعش در افغانستان بوده 
است، یکی از بزرگ ترین بمب های غیر اتمی را به کاربرد. این بمب که به »مادر همه ی بمب ها« 
مشهور است، حاوی 11 تن تی ان تی بوده و گفته می شود علیه »غارها و تونل های گروه داعش« در 
شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان استفاده شده است. این بمب در سال 2003 آزمایش  شد 

و یکی از قوی ترین بمب های غیرهسته ای در جهان به  شمار می رود.

تحلیل و ارزیابی

 هرچند برخی از تحلیل گران اهداف متعددی را در استفاده از این بمب متصور دانسته اند، 
اما محاسبه ی اصلی آمریکایی ها بر این پایه استوار است که استفاده از یکی از بزرگ ترین بمب های 
غیر اتمی دنیا و نشان دادن قدرت عظیم تخریبی آن، می تواند تصویری که از توان نظامی آمریکا 
را در اذهان عمومی وجود دارد ارتقاء داده و درنهایت به تقویت امنیت ملی این کشور منجر شود. 
اما برخالف این تصویر سطحی و اولیه، با تحلیلی عمیق تر این نتیجه به دست می آید که اصواًل 
استفاده از این نوع تسلیحات و تسلیحات مشابه نه تنها نمی تواند موجب تقویت امنیت ملی شود، 

بلکه طی فرایندی معکوس، اثرات سوء بر امنیت ملی و امنیت بین المللی خواهد گذاشت.

 تصوری که در ابتدا وجود داشت این است که برخورداری از تسلیحات بیشتر و برتر می تواند 
موجب تقویت امنیت ملی کشورها شود. وقتی کشورهای برخوردار از سالح هسته ای دیدند که 
حتی باوجوداین سالح ها نیز دچار بحران های متعدد امنیتی هستند، اشتباه بودن این تصور اولیه 
اثبات شد. دالیلی که برای امنیت زا نبودن سالح هسته ای –به عنوان نامتعارف ترین تسلیحات- 
ذکر می شود به طریق اولی می تواند برای تسلیحاتی مانند مادر بمب ها نیز بکار رود، مضافًا اینکه 

بحثی جدی نیز تحت عنوان امنیت زدا بودن این نوع سالح ها نیز وجود دارد.
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استفاده ی آمریکا از تسلیحات سنگینی مانند »مادر بمب ها« عالوه بر اینکه به شکل گیری و 
تشدید مسابقه ی تسلیحاتی در سطح منطقه ای و بین المللی می انجامد، به دلیل اثرات تخریبی 
فوق العاده ی این نوع بمب ها و میزان ترس و وحشتی که ایجاد می کند، سطح نفرت عمومی از 
دولت جنگ طلب و جنگ گستر این کشور را گسترش داده و موجب تضعیف امنیت ملی این کشور 

می شود.

نتیجه: استفاده ی آمریکا از »مادر بمب ها« کاماًل در راستای اقدامات تحریک آمیز و ثبات زدای 
این کشور محسوب می شود که توجیه منطقی و عاقالنه ای نمی تواند داشته باشد. استفاده از این 
بمب نه تنها امنیت زا نیست بلکه بشدت در سطح بین المللی و منطقه ای باعث امنیت زدایی 
می شود. یکی از تبعات این گونه اقدامات تحریک آمیز آمریکا در منطقه ی غرب آسیا و دیگر نقاط 
جهان این است که به احتمال بسیار زیاد موجب شکل گیری و تقویت گروه ها و هسته های مقاومت 

جدیدی علیه فعالیت های این کشور گردد.
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4- نتیجه ی همه پرسی اصالحات قانون اساسی ترکیه و احتمال تغییر در 
سیاست خارجی

گذاشته می شود، بحث های  که امروز به رأی  در خصوص اصالحات قانون اساسی ترکیه 
بسیاری چه در داخل و چه در خارج ترکیه شکل گرفته است. یکی از مهم ترین بندهای این اصالح 

18 ماده ای تغییر شکل سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری خواهد بود.

مخالفان، با توجه به مواردی مانند افزایش مدت زمان ریاست جمهوری، سلب حق استیضاح 
وزرا از مجلس و اختیار رئیس جمهور در انحالل مجلس، اصالحات پیش بینی شده را مقدمه ی 

بسط و تثبیت دیکتاتوری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی این کشور می دانند.

در مقابل، موافقین استدالل می کنند با تغییر این سیستم، بوروکراسی پیچیده ی این کشور 
تسهیل شده و امور با سهولت بیشتری دنبال می شود زیرا تصمیم گیرنده یک نفر خواهد بود.

تحلیل و ارزیابی

نتیجه ی همه پرسی اصالحات قانون اساسی ترکیه تأثیر بسیار زیادی بر آینده حزب عدالت 
و توسعه که بیش از 1۵ سال است قدرت را در دست دارد، خواهد گذاشت. این حزب تمام اعتبار 
سیاسی خود را برای رأی آوری اصالحات قانون اساسی به میان آورده است و درصورتی که نتیجه ی 
همه پرسی منفی باشد انتظار شکست اساسی حزب حامی اردوغان در اولین انتخاباتی که برگزار 

خواهد شد می رود.

موضع دولت های اروپایی در قبال اصالحات 18 ماده ای نشان می دهد در صورت مثبت 
بودن نتیجه ی همه پرسی، روابط ترکیه و اروپا دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. هرچند 
اروپایی ها دلیل ظاهری مخالفت خود با اصالحات قانون اساسی ترکیه را »عقب گرد دمکراسی« 
خوانده اند، اما در حقیقت آنچه اروپایی ها را نگران می کند، حضور طوالنی مدت اردوغان در قدرت 
است که با ِاعمال اصالحات پیشنهادی، می تواند تا سال 2028 بر مسند ریاست مطلق ترکیه باقی 
بماند. این مسئله آینده ی پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا را با ابهامات جدی مواجه کرده است.
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کشور  این  کنونی  امروز، غیرازاینکه سیاست  تائید اصالحات پیشنهادی در همه پرسی 
مصرانه تر پیگیری شود، تأثیر ملموسی بر سیاست خارجی و منطقه ای ترکیه نخواهد داشت. اما 
رأی منفی به اصالحات 18 ماده ای، سیاست ترکیه را در درون و بیرون دچار تحوالت اساسی خواهد 
کرد. رأی منفی به اصالحات پیشنهادی، مقدمه ی شکست های بعدی حزب عدالت و توسعه و 

زمینه ساز تغییرات عمیق در سیاست خارجی و منطقه ای این کشور خواهد بود.

درهرصورت تغییر یا تداوم بخش های مهمی از سیاست خارجی و منطقه ای ترکیه به 
نتیجه ی همه پرسی امروز این کشور بستگی دارد که ازاین جهت بر اهمیت آن می افزاید.
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کستان 5- امضای موافقت نامه ی بانکی و تسهیل پرداخت ها میان ایران و پا

در جمعه ای که گذشت، موافقت نامه ای بین معاونین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و بانک مرکزی پاکستان باهدف »ایجاد سازوکاری جهت افزایش تجارت میان دو کشور« در تهران 

به امضا رسید.

طبق بیانیه ی رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی پاکستان، در گام بعد، بانک های 
کرد طبق موافقت نامه، به  کشور از بانک های تحت صالحیت خود دعوت خواهند  مرکزی دو 

انجام مبادالت تجاری میان دو کشور مبادرت نمایند.

تحلیل و ارزیابی

کنونی مبادالت تجاری ایران و پاکستان حدود 3 میلیارد دالر است؛ طی سفر سال  حجم 
گذشته ی رئیس جمهور ایران به پاکستان، اعالم شد حجم این مبادالت قرار است به ۵ میلیارد دالر 

در سال 2021 برسد.

با توجه به دشواری هایی که در گذشته برای انتقال پول بین دو کشور وجود داشته است، 
کشور به منظور تسهیل روابط تجاری، امری مثبت به نظر  ایجاد یک سازوکار دوجانبه بین دو 
می رسد؛ بااین حال باید توجه داشت وزن اقتصادی کشورهایی مانند چین و عربستان در پاکستان 
بیشتر از وزن ایران در این کشور است. در مقابل، حجم روابط تجاری ایران و هند در مقایسه با 

ایران و پاکستان، بسیار بیشتر است.

که می تواند در رابطه با انعقاد این موافقت نامه قابل توجه باشد، امکان  موضوع دیگری 
استفاده ی بانک های ایرانی از مؤسسات مالی کشور پاکستان جهت انجام تبادالت مالی بین المللی 
خود است )با توجه به اینکه موسسه های بزرگ مالی در دنیا، به علت ترس از مجازات آمریکا، 
همچنان از همکاری با بانک های ایرانی امتناع می ورزند(؛ البته در این حوزه، میزان ریسک پذیری 

بانک های پاکستانی عاملی مهم و تعیین کننده است.
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نکته ی آخر اینکه امضای این توافقنامه، آن هم بافاصله ی زمانی کمی پس از مجوز شفاهی 
دولت پاکستان به راحیل شریف برای فرماندهی ائتالف سعودی، دو نتیجه ی مهم به دست 

می دهد:

تفکیک مسائل  به  قائل  و  بوده  دارای جدیت  پاکستان،  با  روابط خود  در  ایران  الف- 
چالش برانگیز از فرصت های همکاری است.

ب- علی رغم تالش کشورهایی مانند ایاالت متحده - در سطح جهانی - و عربستان سعودی 
- در سطح منطقه - برای منزوی کردن ایران و تخریب رابطه ی این کشور با همسایگانش، انعقاد 
چنین موافقت نامه هایی نشانگر ظرفیت های ایران در برقراری رابطه ی رو به رشد با کشورهای 

منطقه است.
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6- حمله ی پلیس به جوانان کشمیری

طی حمله ی پلیس به تظاهرات جوانان در کشمیِر تحت کنترل هند، حداقل 100 دانشجوی 
کشمیری زخمی شدند. این تظاهرات، در اعتراض به حمله ی روز شنبه ی پلیس هند به یک 

دانشگاه در کشمیر صورت گرفته بود.

دو روز پیش از آن، در پی یورش پلیس به یک تجمع اعتراضی در دانشگاهی در کشمیر، یک 
جوان هفده ساله قربانی و بیش از پنجاه نفر زخمی شدند.

تحلیل و ارزیابی

در پی استقالل هند و تشکیل پاکستان در سال 1947، ایالت کشمیر به عنوان مسئله ای 
حل نشده باقی ماند و از آن زمان تاکنون اصلی ترین منبع درگیری دو کشور هند و پاکستان به شمار 
می رود. دو جنگ از سه جنگی که تاکنون بین دو کشور درگرفته، مستقیمًا بر سر مسئله ی کشمیر 

بوده است. 

در حال حاضر، طبق خط کنترلی که طبق توافق سیمال در سال 1972 در این منطقه کشیده 
شد، دوسوم از منطقه ی کشمیر تحت کنترل هند و یک سوم آن با نام کشمیر آزاد در اختیار پاکستان 

است. 

اولین اولویت مردم کشمیر، استقالل یا خودمختاری است، اما ازآنجایی که حدود 80 درصد 
جمعیت مردم منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند، در دوراهی پیوستن به هند یا پاکستان، بعید 
به نظر می رسد انتخاب این مردم هند باشد و این یکی از اصلی ترین دالیلی است که هند از اجرای 

قطعنامه ی شورای امنیت مبنی بر انجام نظرسنجی در کشمیر سر باز می زند. 

از اوایل دهه ی 1980، شدت سختگیری هایی که علیه مردم این منطقه اعمال می شد، 
که  آنان را به مرور به سمت جدایی طلبی با استفاده از تجمعات و تظاهرات اعتراضی سوق داد 
همواره از سوی دولت هند مورد سرکوب قرار گرفته و از سوی پاکستان، حمایت شده است. تاکنون 

حدود 70 هزار نفر از مردم این منطقه در این درگیری ها کشته شده اند.
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پاکستان تاکنون هیچ اظهار موضعی در قبال سرکوب مردم کشمیر نکرده است، اما سیاست 
اصولی این کشور طی دهه های گذشته، ارجاع مسئله ی کشمیر به قطعنامه های شورای امنیت و 
برگزاری همه پرسی است. یکشنبه ی گذشته نیز نماینده ی پاکستان در سازمان ملل، خواستار ورود 

ایاالت متحده به این مسئله جهت کاهش تنش ها بین هند و پاکستان شده است.
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7- احتمال استقرار پیش از موعد سامانه ی تاد در کره ی جنوبی

در پی آزمایش موشکی ناموفق اخیر کره ی شمالی، نخست وزیر کره ی جنوبی در کنفرانس 
که دو کشور بر سر استقرار پیش از  کرد  خبری خود با مایک پنس -معاون دونالد ترامپ- اعالم 

موعد سامانه ی موشکی تاد در کره ی جنوبی توافق کرده اند.

مایک پنس همچنین اعالم کرد نگران رفتار تالفی جویانه ی چین علیه کره ی جنوبی بر سر 
کره ی  که بر  سامانه ی تاد است. پنس همچنین از این کشور خواسته است با توجه به نفوذی 

شمالی دارد، این کشور را از ادامه ی آزمایش های هسته ای و موشکی اش منصرف کند.

تحلیل و ارزیابی

سامانه ی ضد موشکی تاد )THAAD( یک سامانه ی ضد موشک بالستیک است که در ماه 
جوالی سال گذشته قرار شد از سوی ایاالت متحده در اختیار کره ی جنوبی قرار گیرد.

بااینکه تاد سامانه ای ذاتًا دفاعی است و به منظور رهیابی و از بین بردن موشک های کوتاه 
و میان برد طراحی شده است، می توان اصلی ترین نگرانی چین را از این سامانه، برخورداری آن از 
راداری قدرتمند دانست که امکان رصد دائمی موشک هایی که در آن منطقه شلیک می شوند را 

فراهم می سازد.

تمایل به حضور دائمی ایاالت متحده در حوزه ی شرقی چین، می تواند توانمندی های 
موشکی این کشور را تا حد زیادی برای ایاالت متحده آشکار کند. لذا، چین استقرار سامانه ی تاد 

را درواقع نوعی تهدید علیه توان موشکی خود و ادعاهایش راجع به دریای چین جنوبی می داند.

می توان اصلی ترین عامل تنش زایی در منطقه ی شرق آسیا را تالش ایاالت متحده برای 
بسط حوزه ی نفوذ خود در آن منطقه دانست. تنش هایی که فعالیت های آمریکا در منطقه ی 
شبه جزیره ی کره ایجاد کرده و اخیرًا شدت یافته است، احتمااًل منجر به افزایش سرعت پیشرفت 
کره ی شمالی در حوزه ی فناوری های هسته ای و موشکی خواهد شد که این امر نیز به نوبه ی خود 

رقابت تسلیحاتی را در این شبه جزیره افزایش خواهد داد.



اندیشکده راهبردی تبیین| بررسی و تحلیل مهم ترین رویدادهای سیاست خارجی، منطقه ای و فرامنطقه ای/ 14

کثر استفاده از منازعات میان  همچنین به نظر می رسد ایاالت متحده ی آمریکا سعی بر حدا
دو کره در راستای تقویت زیرساخت های نظامی خود در این منطقه دارد. چنانکه پس از آزمایش 
ناموفق موشکی کره ی شمالی، تصمیم بر استقرار پیش از موعد سامانه ی تاد در شبه جزیره ی کره 

گرفته است.
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