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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:

تحلیل و بررسی نامه ی سردار سلیمانی به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس

دستگیری رهبر انقالب و بحرانی تر شدن وضعیت بحرین

سفر ترامپ به رژیم صهیونیستی؛ حاشیه هایی مهم تر از متن

آمریکا و معمای کره ی شمالی

کلبهوشن یاداو، دعوای حقوقی جدید هند و پاکستان
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- تحلیل و بررسی نامه ی سردار سلیمانی به اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاسی حماس

شبکه المیادین در خبری، نامه سردار سلیمانی به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جدید 
حماس را منتشر کرد. در این نامه، سردار سلیمانی ضمن تبریک به اسماعیل هنیه به ریاست دفتر 
سیاسی حماس، انتخاب »یحیی سنوار« به عنوان یکی از مجاهدین شاخه نظامی )مقاومت( 

حماس به مسئولیت سیاسی این جنبش در نوار غزه را هم تبریک گفت.

بخش هایی از نامه سردار سلیمانی

کارهای بزرگ در شرایط سخت فقط از عهده مردان مرد برمی آید.

امیدواریم با تالش های شما فلسطین بار دیگر به عنوان موضوع اول جهان اسالم و سایر 
مؤمنان آزاده قرار بگیرد.

استکبار جهانی و مزدوران صهیونیست آن دنبال منحرف کردن جهاد امت از مسیر اسالمی 
آن هستند، این ها به دنبال ربودن قدس هستند، آن هم در لحظه ای سخت که حامیان این شهر 

دچار ضعف اراده شده اند و از آن دست کشیده اند.

کردن مقاومت در امتداد »خط  امیدوار به تالش های شما برای ریشه دواندن و نهادینه 
جهادی« جنبش حماس هستیم.

به تالش های شما برای تکمیل روابط با هم رزمانمان در حماس امیدوار هستیم.

تحلیل و ارزیابی

یکی از نکات بسیار مهم، علنی شدن این نامه پس از سفر ترامپ به عربستان و سرزمین های 
اشغالی و تروریست نامیدن حماس در نشست سران آمریکایی-اسالمی در حضور برخی از رهبران 

پرمدعای سازش گر عربی- اسالمی است.
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تاریخ زمان نگارش ثبت شده در نامه سردار سلیمانی، 8 می 2017 ذکر است؛ یعنی این نامه 
بدون درنگ پس از انتخاب هنیه به مسئول دفتر سیاسی حماس )در 6 می( و انتشار سند جدید و 

پرجنجال سیاسی حماس )در 1 می( نگاشته شده است.

متن نامه، سرشار از حمایت، امید و دلگرمی نسبت به تیم جدید و جهادی حماس و شخص 
اسماعیل هنیه برای احیاء مسئله فلسطین و آزادی فلسطین است.

گردان های عزالدین قسام از  اشاره به یحیی سنوار به عنوان یکی از مجاهدین حماس و 
دیگر نکات حائز اهمیت پیام است که به نوعی نشان از حمایت ویژه از طیف نظامی-سیاسی 

مستقر در غزه حماس است.

در بخشی از پیام صراحتًا سخن از امید به »تکمیل روابط با همرزمانمان« به میان آمده است 
که نشان دهنده اراده جمهوری اسالمی برای عبور از چالش ها و تنش های چند سال گذشته با 

رهبری جدید حماس با جنبش مقاومت فلسطین است.
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2- دستگیری رهبر انقالب و بحرانی تر شدن وضعیت بحرین

بعد از اقدام حکومت بحرین در »سلب تابعیت« آیت اهلل عیسی قاسم، مرجعیت عالی دینی 
و رهبر انقالب بحرین در ماه ژوئن سال گذشته میالدی، تاکنون بارها تشکیل دادگاه و قرائت حکم 
برای محاکمه ایشان بارها از ترس انقالبیون به تأخیر افتاد. سرانجام شنبه 30 اردیبهشت دادگاه 
بحرین در حکمی بسیار ضعیف تنها محاکمه رهبر انقالب را به یک سال زندان، جریمه مالی و 

ضبط اموال بسنده کرد در حالی که برخی حکم را اعدام می دانستند.

سفر ترامپ و حمله به منزل آیت اهلل عیسی قاسم

کشورهای عربی و  اما تنها پس از یک روز از سفر ترامپ به عربستان و دیدار وی با سران 
کردند و با  همچنین بحرین، نیروهای آل خلیفه در اقدامی غافل گیرانه به منطقه الدراز حمله 
تیراندازی و متفرق کردن حامیان و فدائیان آیت اهلل عیسی قاسم به خانه ایشان یورش بردند. 

برخی رسانه ها از دستگیری ایشان هم خبر داده اند.

تحلیل و ارزیابی

پس از این که رژیم آل خلیفه سه تن از جوانان شیعه بحرینی را در دی ماه 95 به اتهام عملیات 
تروریستی به شهادت رساند، برخی از گروه های مبارز در این کشور به نام جریان الوفاء و سرایا األشتر 
به صورت رسمی از آغاز عملیات مسلحانه علیه این رژیم را اعالم نمودند و اقداماتی را انجام دادند.

دستگیری آیت اهلل عیسی قاسم به عنوان خط قرمز انقالبیون، سوق انقالب مسالمت آمیز 
بحرین به یک انقالب مسلحانه را بسیار محتمل می نماید و یقینًا انقالبیون برای حفظ چهار سال 
مبارزه با رژیم آل خلیفه روند و وضعیت فعلی را با هر هزینه ای تغییر خواهند داد؛ در غیر این صورت 

انقالب شکست سختی را متحمل خواهد شد.

هم زمانی حمله سعودی ها به منطقه »العوامیه« واقع در شهر »القطیف« محل زندگی شهید 
شیخ نمر و یورش مزدوران آل خلیفه به منزل رهبر انقالب بحرین با حضور ترامپ در منطقه 
نمی تواند چندان اتفاقی باشد و برخی رسانه ها از چراغ سبز ترامپ به سعودی برای سرکوب مخالفان 

در منطقه خبر می دهند.
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3- سفر ترامپ به رژیم صهیونیستی؛ حاشیه هایی مهم تر از متن

در حالی ترامپ نخستین سفر خارجی خویش را به منطقه غرب آسیا با دو مقصد ریاض و 
کثر رئیس جمهوران آمریکا، مکزیک و کانادا را برای سفر نخست انتخاب  تل آویو انتخاب نمود که ا

می کردند و انتخاب غرب آسیا به عنوان مقصد اول، بی سابقه است.

گوناگونی حول ایران، تروریسم و ...ابراز نمود؛  ترامپ در سرزمین های اشغالی، مواضع 
اما آنچه مورد توجه ماست، نشانه ها و سخنان وی حول مقاومت لبنان و فلسطین همراه با 

حاشیه های این سفر است.

دیدار از دیوار ندبه

دیوار ندبه در قسمت قدس قدیم یا به تعبیری قدس شرقی، جزو خاک فلسطین بر اساس 
قطعنامه سازمان ملل و خط 1967 محسوب می شود این امر موجب شده بود تا به حال هیچ 
رئیس جمهوری آمریکا از این دیوار دیدار نکند؛ اما ترامپ با حضور همسرش و دختر یهودی اش 
به ادای مراسم دینی در کنار دیوار پرداختند. این اقدام پیامی دیگر برای اعالم حمایت از پایتختی 

قدس شریف برای رژیم صهیونیستی است.

پرواز مستقیم از ریاض به تل آویو

یکی دیگر از حاشیه های حائز توجه سفر ترامپ، ورود مستقیم وی از ریاض به تل آویو بود. 
امری که هرچند غیرمعقول نیست اما برای نخستین بار حداقل به طور علنی اتفاق افتاد و مورد 
توجه رسانه های صهیونیستی هم قرار گرفت. در واکنش به این اتفاق، نتانیاهو خطاب به ترامپ 
در کنفرانس خبری ای که در فرودگاه تل آویو برگزار شد گفت: »ای رئیس جمهور تو با پرواز از ریاض 
به تل آویو آمدی. امیدوارم روزی فرا برسد که نخست وزیر اسرائیل هم بتواند مستقیم از تل آویو به 
ریاض برود.« این اقدامات هرچند حاشیه ای، همگی نشانه هایی برای عادی سازی روابط میان 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و حساسیت زدایی از داشتن روابط در میان جامعه کشورهای 

عربی است.
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دشمن مشترک، شرکای جدید

به باور برخی تحلیل گران، انتخاب سعودی و سپس تل آویو برای سفر منطقه ای از سوی 
ترامپ، به منظور مقدمه چینی برای صلح و هم پیمانی اعراب و رژیم است. برخی رسانه های 
صهیونیستی هم اعالم کردند که ترامپ حامل پیامی از ملک سلمان به نتانیاهو بوده که در آن 

کید شده است اکنون زمان صلح فرا رسیده است! تأ

 این امر در کنفرانس خبری ترامپ-نتانیاهو هم به وضوح دیده می شود. نتانیاهو خطاب به 
ترامپ گفت: »مشتاق همکاری نزدیک با شما هستیم تا صلح را در این منطقه پیش ببریم، زیرا 
شما متوجه شده اید که خطرات مشترک، دشمنان سابق را به شرکای هم تبدیل می کند؛ و این 
همان چیزی است که بسیار تازگی دارد و بسیار نویدبخش است. این کار آسان نخواهد بود اما برای 
اولین بار در طول چندین سال گذشته و برای اولین بار در طول زندگی ام، شاهد امید واقعی به تغییر 
هستم. سران کشورهای عربی که شما دیروز با آن ها مالقات داشتید، می توانند به تغییر فضا کمک 

کنند. آن ها می توانند به ایجاد شرایط برای صلح واقع بینانه کمک کنند«
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- آمریکا و معمای کره ی شمالی

جیمز متیس -وزیر دفاع ایاالت متحده- راجع به آزمایش های هسته ای و موشکی کره ی 
گر مسئله به یک راه حل نظامی ختم شود، نتایجی  شمالی در یک کنفرانس خبری اعالم کرد: »ا
فاجعه بار در مقیاسی باورنکردنی خواهد داشت.« وی همچنین اظهار داشت: »آمریکا در حال 
همکاری با سازمان ملل، چین، ژاپن و کره ی جنوبی است تا راه حلی برای این موقعیت نامعمول 

پیدا کند.«

کره با رهبر کره ی شمالی اعالم  پیش از آن نیز دونالد ترامپ تمایل خود را برای دیدار و مذا
کرده بود.

تحلیل و ارزیابی

گذشته، بخش اعظم سیاست خارجی ایاالت متحده ی آمریکا را در قبال  طی سال های 
کره ی شمالی، این موارد تشکیل داده است: اعمال تحریم، اعالم اینکه صبر این کشور در قبال 
کره با این کشور، تهدید به جنگ پیشدستانه و امید به  کره ی شمالی رو به اتمام است، عدم مذا

چین برای افزایش فشار بر آن کشور.

هیچ یک از سیاست های پیش گفته، اثری بر سرعت پیشرفت صنعت هسته ای و نظامی 
کره ی شمالی نداشته و این کشور همچنان درحال توسعه ی این صنایع است.

به احتمال زیاد، از این پس نیز راهبرد آمریکا در برابر کره ی شمالی را مواردی از قبیل افزایش 
فشارهای اقتصادی و سیاسی، تشدید جنگ سایبری و درخواست بیشتر از چین برای افزایش فشار 

بر این کشور تشکیل خواهد داد.

بااین وجود، چین به چند دلیل تمایلی بر افزایش قابل توجه فشار بر کره ی شمالی ندارد که دو 
مورد از مهم ترین آن ها ذکر می شود:

ماهیت تهدیدآمیز برنامه ی هسته ای کره ی شمالی، به عنوان یک ابزار و امتیاز از سوی چین 
کره با ایاالت متحده قابل استفاده است و از بین بردن این کارت بازی بدون دریافت امتیازی  در مذا
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قابل توجه، برای این کشور عقالنی به نظر نمی رسد.

سرنگونی حکومت کیم جونگ اون می تواند شبه جزیره ی کره را به بی ثباتی بکشاند و چین 
به عنوان همسایه ی این منطقه، از اولین کشورهایی خواهد بود که از چنین رویدادی متأثر خواهد 
شد. لذا، هراس چین از انفجارهای هسته ای کره ی شمالی، به مراتب کمتر از هراس آن از انفجار 

سیاسی در این کشور است.

کره ی شمالی، یک ضربه ی بزرگ به  نتیجه: عدم توقف برنامه ی هسته ای و موشکی 
اعتبار تهدیدهای نظامی ایاالت متحده ی آمریکا محسوب می شود. چنانکه کره ی شمالی حتی 
بعد از افزایش حضور ناوهای آمریکایی در آب های اطراف خود، دست از آزمایش های نظامی خود 

کره تغییر یافت. برنداشت. درنتیجه، موضع آمریکا از جنگ نظامی، به استقبال از مذا
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کستان 5- کلبهوشن یاداو، دعوای حقوقی جدید هند و پا

دیوان بین المللی دادگستری -رکن اصلی قضایی ملل متحد- طی یک رأی بدوی، در رابطه 
با کلبهوشن یاداو، جاسوس )بنا بر ادعای پاکستان( هندی، اعالم کرده گرچه دالیل هند برای 
کافی نیست، اما پاکستان باید تا اعالم حکم نهایی دیوان، از اعدام وی  اثبات بی گناهی یاداو 

خودداری نماید.

کلبهوشن یاداو )با نام مستعار حسین مبارک پاتل( یکی از نیروهای بازنشسته ی نیروی 
دریایی هند است که چندی پیش توسط دولت پاکستان در منطقه ی بلوچستان پاکستان به 

جرم جاسوسی و خرابکاری در پاکستان دستگیر و به اعدام محکوم شد.

تحلیل و ارزیابی

پرونده ی یاداو اولین دعوای حقوقی هند و پاکستان نیست؛ آخرین پرونده پیش ازاین مورد 
به هجده سال پیش و ناپدید شدن هواپیمای پاکستان در خاک هند برمی گردد که در آن پرونده، 
هند زیر بار حکم دیوان نرفت. الزم به ذکر است در بیشتر مواردی که یک دعوای حقوقی بین دو 

کشور در محاکم بین المللی مطرح شده، هند برنده بوده است.

حکم اعدام یاداو از سوی پاکستان را می توان یک مورد نامتداول دانست. معمواًل شدیدترین 
مجازاتی که برای جاسوس دستگیرشده ی یک کشور در حالت صلح در نظر گرفته می شود، حبس 

ابد است.

رأی دیوان به دو دلیل یک موفقیت برای هند محسوب می شود:

علی رغم تالش پاکستان برای اثبات داخلی بودن قضیه و عدم صالحیت دیوان در این 
موضوع، دیوان صالحیت خود را احراز نمود و این را می توان اولین شکست پاکستان در این پرونده 

به حساب آورد.

عالوه بر این، دیوان تأیید کرد که پاکستان با عدم صدور مجوز برای ارتباط کنسولگری هند 
با یاداو، کنوانسیون بین المللی وین راجع به روابط کنسولی را نقض کرده است و در نهایت از این 

کشور خواست تا زمان اعالم رأی نهایی دیوان، از اعدام وی خودداری کند.
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بااین وجود، اصل مراجعه ی هند به یک محکمه ی بین المللی، می تواند یک پیامد برای این 
کشور به دنبال داشته باشد و آن این است که این گونه مراجعات به محاکم جهانی، در بلندمدت 
می تواند به بین المللی شدن اختالفات دو کشور منجر شود که خالف سیاست اصولی هند در رابطه 

با اختالفاتش با پاکستان است.
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کید سفیر ترکمنستان در هند برای تسریع در پروژه ی تاپی 6- تالش و تأ

پاراخت دوردیف -سفیر ترکمنستان در هند- بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ی خط 
کید  لوله ی تاپی )TAPI( که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می رساند، تأ

کرد و آن را برای کشورهای ذینفع، مهم دانست.

کرات پروژه ی تاپی ابتدا از سال 1995 آغاز شد؛ بااین حال، این پروژه تا سال 2015  مذا
پیشرفت چندانی به دست نیاورده بود و پس از سفر مودی به این کشور در آن سال، جان تازه ای 

گرفت.

تحلیل و ارزیابی

پروژه ی تاپی اغلب به عنوان بدیلی برای پروژه ی خط لوله ی صلح ایران، پاکستان و هند 
کرات آن نیز از دهه ی 70 شمسی آغاز شده و تاکنون به نتیجه ای نرسیده  )IPI( تلقی می شود که مذا
است. اصلی ترین دالیل عدم به نتیجه رسیدن این پروژه عبارت اند از کارشکنی ایاالت متحده و 

برخی کشورهای عربی، اختالف در قیمت گذاری، امنیت و سرمایه گذاری.

آن چنان که توضیح داده خواهد شد، مشکالت پیش گفته به عنوان موانعی برای خط لوله ی 
صلح محسوب می شوند، به صورت بزرگ تری بر سر راه پروژه ی تاپی نیز وجود دارند:

امنیت: اولین مشکلی که اجرای پروژه را با چالش مواجه می سازد، تأمین امنیت آن است. در 
مقایسه ی این پروژه با خط لوله ی صلح، آنچه مشخص است، این است که پروژه ی تاپی بیش 
از خط لوله ی صلح با مشکل امنیت مواجه است؛ زیرا این خط لوله هم باید از افغانستان و هم از 

پاکستان باید بگذرد.

گاز  که مقصد نهایی این خط لوله است، راجع به قیمت  اختالف در قیمت گذاری: هند 
صادرشده از ترکمنستان با این کشور اختالف دارد و این موضوع حتی منجر به بن بست در برخی 

کرات نیز شده است. مذا

سرمایه گذاری: ناامنی مسیر خط لوله، سرمایه گذاری در آن را با چالش هایی مواجه ساخته 
است. عالوه بر این، کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان با مشکالت مالی عدیده ای مواجه بوده 

و سرمایه گذاری در این پروژه برای آنان کار آسانی نیست. 
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به عالوه، راجع به این موضوع که ترکمنستان بتواند از پس تعهدات خود برای تأمین میزان 
گاز تعهد داده شده برآید نیز تردیدهایی وجود دارد.

نتیجه: باوجود محدودیت ها و چالش های پیش گفته، تنها عاملی که احتمال انجام پروژه 
را اندکی افزایش می دهد، حمایت ایاالت متحده از آن است. این کشور دو هدف را از این حمایت 

دنبال می کند:

تخریب پروژه ی خط لوله ی صلح

ایجاد یک بازار دیگر برای گاز ترکمنستان در رقابت با بازار روسیه و فشار بر این کشور
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