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مقدمه

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

اخبار و تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

سقوط پادگان خالد بن ولید؛ تهدیدی برای مقاومت یمن و دولت صنعا «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

عواقب حمله پیشگیرانه آمریکا به کره شمالی  «

خصوصی سازی جنگ در افغانستان؛ نگاه تجاری به سیاست خارجی  «

بازگشت مزدوران بلک واتر به افغانستان؛ هشداری برای مردم و سیاست مداران  «
این کشور 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- سقوط پادگان خالد بن ولید؛ تهدیدی برای مقاومت یمن و دولت صنعا

در هفته ای که گذشت، تحوالت یمن شاهد یک اتفاق مهم و راهبردی بود و آن هم 
سقوط کامل پادگان خالد بن ولید در جنوب غرب یمن و تسلط نیروهای دولت عدن و 

ائتالف عربی به سرکردگی سعودی ها بر این منطقه راهبردی بود.

نقشه میدانی منطقه جنوب غرب یمن:

http://uupload.ir/files/r1nt_capture.jpg. 

اهمیت پادگان خالد بن ولید

پادگان خالد بن ولید در سه راهی تعز ـ الحدیده ـ المخاء واقع شده و 12 کیلومترمربع 
وسعت دارد. فاصله آن تا تعز 60 کیلومتر و تا بندر المخاء 40 کیلومتر است. ضمن آنکه 
گرفتن بر روی جاده تعز- الحدیده، دارای موقعیت راهبردی است و  این پادگان با قرار 
دسترسی به سه محور مهم را تأمین می کند: غرب تعز، باب المندب و سواحل غربی تا 
بندر الحدیده. این پادگان در حقیقت پشتیبانی کامل سواحل استان تغز و بندر مخا را بر 

عهده دارد.

بندر راهبردی حدیده؛ کلیدواژه تحوالت اخیر

با توجه جایگاه پادگان خالد بن ولید و احتمال سقوط منطقه سه ضلعی تعز، باب 
المندب و بندر مخا، قطعًا چالش در بندر حدیده جدی تر از گذشته هم خواهد شد. به 
نظر می رسد درحالی که ائتالف عربی از راه نظامی و میدانی برای اشغال بندر حدیده ناکام 
مانده  است، این بار در پوشش یک طرح بین المللی که از سوی ولدالشیخ نماینده سازمان 

ملل در یمن ارائه شده است، قصد دستیابی به این بندر راهبردی و حیاتی یمن دارد.
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این موضوع زمانی جدی تر شد که سفیر آمریکا در یمن مدعی شد که درباره تسلیم 
بندر حدیده به طرفی ثالث، نشانه هایی مثبت از برخی عناصر موردحمایت حزب االصالح 
و علی عبداهلل صالح دریافت کرده است. این امر البته با واکنش حزب االصالح و انصاراهلل 
روبرو شد و این اقدام احتمالی را یک خیانت دانستند؛ اما نکته مهم آن است که سعودی ها 
گر انصاراهلل با ابتکار سازمان ملل مخالفت نماید، بدین طریق برای  دنبال آن هستند که ا
خود مشروعیت یک حمله تمام عیار حتی با حضور آمریکا دست وپا نماید. سناریویی که از 

سوی سعودی ها و رسانه هایشان بارها تکرار شده است.

هشداری جدی برای مقاومت یمن

گذشته در صورت  اکنون تحقق سناریو حمله دیوانه بار به بندر حدیده بیش از 
سقوط مناطق جنوب غرب در پی از دست رفتن پادگان خالد بن ولید به واقعیت نزدیک  

شده است؛ هرچند هنوز هم امری دشوار برای ائتالف تجاوز عربی است.

الزم به ذکر است که تشدید محاصره بندر حدیده و دیگر راه های مواصالتی کل یمن 
گیر وبا، بحران آب و ... همگی  کاالهای حیاتی چون دارو، وقوع فرا برای واردات غذا و 

مقاومت در یمن را برای انصاراهلل بسیار سخت تر و پرهزینه تر خواهد کرد. 

که مقاومت مردم یمن را به هر روش و اقدام غیرانسانی،  سعودی ها در پی آن اند 
بی ثمر و وادار به تسلیم نمایند؛ امری که پس از گذشت حدود دو سال و نیم هنوز تحقق 

نیافته است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

2- عواقب حمله پیشگیرانه آمریکا به کره شمالی
بعد از باال گرفتن تهدیدات نظامی متقابل آمریکا و کره شمالی، تعدادی از نمایندگان 
کنگره آمریکا با نگارش نامه ای خطاب به »رکس تیلرسون« وزیر خارجه این کشور، نسبت 
کره شمالی هشدار دادند. نمایندگان در این نامه  به هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه 
تهدیدهای »خطرناک و غیرمسئوالنه« دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه کره شمالی 
را محکوم کردند. همچنین از دولت ترامپ خواسته اند تا به منظور کاستن از نگرانی ها علنًا 

اعالم کند هرگونه »حمله پیشگیرانه« علیه کره شمالی با مجوز کنگره انجام خواهد شد.

تحلیل و ارزیابی:

1- نگرانی نمایندگان کنگره آمریکا بیشتر مربوط به اقدام دولت ترامپ برای »حمله 
پیشگیرانه« علیه کره شمالی است که در نامه، عنوان اقدام »غیرمسئوالنه و خطرناک« 
برای آن استفاده شده است. دولت آمریکا به ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، در سال 
که به  کرده بود  2003 میالدی تهاجم به عراق را در قالب »حمله پیشدستانه« توجیه 

لحاظ مفهومی با حمله پیشگیرانه قرابت بسیار زیادی دارد.

2- حمله پیشدستانه و پیشگیرانه دوروی یک سکه اقدام نظامی، پیش از آغاز 
درگیری مستقیم است. در حقیقت کشوری که مبادرت به انجام حمله پیشگیرانه می کند، 
آغازکننده منازعه نظامی محسوب می شود. تفاوت حمله پیشدستانه و پیشگیرانه در این 
است که در نوع اول تهاجم حریف را قریب الوقوع و فوری می داند و بر پایه آن عمل می کند 
که  کمتر فوری صورت می گیرد. هر دو نوع حمله  ولی نوع دوم در پاسخ به تهدیدات 
تحت عنوان اقدام پیشنگرانه شناخته می شوند، خالف قواعد مصرح حقوق بین الملل 
محسوب می شوند، چراکه توسل به اقدام نظامی خارج از دو استثنای ذکرشده در مواد 

42 و 51 منشور ملل متحد، طبق حقوق بین الملل ممنوع و محکوم است.
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و  گسترده  عواقب  می تواند  شمالی  کره  به  آمریکا  پیشگیرانه  حمله   -3
غیرقابل پیش بینی داشته باشد که به سه دلیل بیشتر از کره شمالی، آمریکا دچار ضرر و 

خسران می شود؛ 

اول اینکه نه در سطح بین المللی و نه در سطح داخلی دولت ترامپ از اجماع کافی 
و الزم برای حمله به کره شمالی برخوردار نیست. هرگونه اقدام نظامی که آمریکا آغازگر 
آن باشد، به احتمال زیاد به سرعت توسط نهادهای داخلی آمریکا و متحدان اروپایی و 

غیراروپایی آن محکوم خواهد شد.

دوم به کیفیت قدرت نظامی کره شمالی برمی گردد که از سالح هسته ای برخوردار 
است. بدیهی است درصورتی که آمریکا دست به اقدام نظامی علیه کره شمالی بزند این 
کشور نیز متقاباًل در مقام پاسخگویی برآمده و دراین بین از سالح های هسته ای خود 
استفاده کند. سالح هسته ای می تواند آثار مخرب و غیرقابل جبرانی متوجه آمریکا سازد. 

این مسئله به صراحت در نامه نمایندگان کنگره به تیلرسون مورداشاره قرارگرفته است.

که یک اقدام نظامی پیشنگرانه  سوم آنکه با توسل آمریکا به حمله پیشگیرانه 
محسوب می شود، به دلیل مغایرت آن با حقوق بین الملل زمینه محکومیت این کشور در 

نهادهای بین المللی فراهم می شود.

نتیجه اینکه حمله پیشگیرانه آمریکا علیه کره شمالی یک اقدام بی پشتوانه است. به 
همین دلیل نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود اظهارنظرهای مربوط به توسل به آن را 
»غیرمسئوالنه و خطرناک« توصیف کرده اند. مجموع گزاره ها این نکته را نشان می دهند 
که به هیچ وجه گزینه اقدام نظامی علیه کره شمالی برای آمریکایی ها در دسترس نیست 
و هر اقدامی از جنس نظامی به اعتراف نمایندگان کنگره می تواند جان نزدیک به 30هزار 

خدمه و 100هزار شهروند آمریکایی را به خطر اندازد.
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3- خصوصی سازی جنگ در افغانستان؛ نگاه تجاری به سیاست خارجی

خصوصی شدن جنگ در افغانستان توسط آمریکا، موضوعی است که در طول دو 
ماه گذشته، به یکی از مباحث مهم سیاست این کشور در قبال افغانستان تبدیل شده 
است. این موضوع طی این مدت، واکنش های بسیاری را در داخل آمریکا و همچنین 

افغانستان در پی داشته و موجب نگرانی هایی در این خصوص شده است.

خصوصی سازی جنگ به معنای خروج نیروهای نظامی ارتش آمریکا و ارسال 
نیروهای مزدور شرکت های امنیتی خصوصی )مانند بلک واتر، دین کورپ، G4S و...( به 

افغانستان است.

در دولت آمریکا، استیو بنون )استراتژیست ارشد کاخ سفید( از حامیان این طرح و 
مک مستر )مشاور امنیت ملی( و جیمز متیس )وزیر دفاع( از منتقدان آن هستند. اشرف 
که مردم افغانستان چنین موضوعی را  کرده  غنی )رئیس جمهور افغانستان( نیز اعالم 

نخواهند پذیرفت.

تحلیل و ارزیابی:

بحث خصوصی سازی جنگ در افغانستان، از اول ماه ژوئن و با یادداشت اریک 
پرنس )بنیان گذار شرکت امنیتی بلک واتر( در وال استریت ژورنال شروع شد. وی پیشنهاد 
کرده بود آمریکا به جای افزایش سرباز در افغانستان، به اعزام نیروهای مزدور بپردازد که 

هزینه ای به مراتب کمتر برای آمریکا دارد.

بااین حال، اعزام نیروهای مزدور به افغانستان، پیامدهایی را برای دولت افغانستان 
و همچنین ایاالت متحده در پی خواهد داشت:

1- استفاده از نیروهای مزدور، درواقع نوعی اذعان به شکست آمریکا در باتالق 
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16 ساله ی افغانستان است. تحویل دادن طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت متحده به 
شرکت های خصوصی غیرپاسخگو، به نوعی اثباتگر دروغ بودن ادعاها و توجیهات آن 
گام برای خروج تدریجی از این  کشور برای لشکرکشی به افغانستان و همچنین اولین 

منجالب است.

کارنامه ی سیاه جنایت کارانه( نفرت عمومی مردم  2- اعزام نیروهای مزدور )با 
افغانستان را از این کشور افزایش خواهد داد.

را )در صورت پذیرش آن(  افغانستان  این طرح همچنین مقبولیت دولت   -3
به صورت جدی کاهش خواهد داد و در مقابل، به مقبولیت گروه های معارض با دولت 
کرات صلح  )مانند طالبان( خواهد افزود. این موضوع همچنین می تواند فرآیند مذا

افغانستان را به طور جدی دچار چالش کند.

4- مطرح شدن خصوصی سازی جنگ در افغانستان، در کنار اظهارات اخیر ترامپ 
مبنی بر لزوم استفاده ی ایاالت متحده از منابع معدنی افغانستان، همچنین گویای نگاه 
تجاری دولت آمریکا به سیاست خارجی )ازجمله جنگ افغانستان( است و ضربه ای 
کشور در جهان محسوب می شود. آمریکا همواره بر  منفی به دیپلماسی عمومی این 

کید ورزیده است. ادعای ارزش محور بودن سیاست خارجی خود تأ

5- طرح اعزام نیروهای مزدور به افغانستان )در صورت اجرایی شدن( همچنین 
بیانگر آن است که دولت ترامپ از اشتباهات 16 ساله ی رؤسای جمهور پیش از خود درس 
نگرفته و اولویت ها را در افغانستان نشناخته است. عدم پیروزی آمریکا در افغانستان 
هیچ گاه ناشی از تاکتیک ها و کیفیت نیروهای رزمی این کشور نبوده است که اکنون با 

تغییر نوع نیروهای نظامی دگرگون شود.
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4- بازگشت مزدوران بلک واتر به افغانستان؛ هشداری برای مردم و 
سیاست مداران این کشور

درحالی که ترامپ راهبرد جنگ آمریکا در افغانستان را شکست خورده دانسته، اریک 
پرنس )بنیان گذار شرکت بلک واتر( در مقاله ای تحت عنوان »الگوی مک آرتور برای 
افغانستان«، به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرد سیاست این کشور را در قبال افغانستان، 

بازسازی کند و رویکردی جدید در پیش گیرد

کمپانی هند شرقی بریتانیا دارد و  پیشنهاد ارائه شده، شباهت زیادی به ساختار 
برخی، آن را »استعمار به معنای واقعی کلمه« می دانند

 عمده ترین پیشنهادهای پرنس را می توان در 5 بند زیر برشمرد:

کل  1-  تجمیع اختیارات و صالحیت ها در یک شخص تحت عنوان فرماندار 
)Viceroy(؛

2-  اعطای اختیار تام به فرماندار کل جهت تعیین قوانین منازعه و درگیری؛

کمک مالی به نیروی نظامی افغانستان و حضور نیروهای مزدور در  کاهش   -3
جایگاه های فرماندهی، تحت فرمان فرماندار کل؛

که دارای منابع معدنی غنی هستند، با رویکردی  4- تمرکز بر نقاط جغرافیایی 
تجارت محور؛

5- افزایش فشار و تشدید حمالت به طالبان.
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پیشنهاد ورود نیروهای مزدور در حالی مطرح شده است که این نظامیان کارنامه ی 
که  گذاشته اند  جای  بر  شده اند،  اعزام  پیش ازاین  که  کشورهایی  در  خود  از  سیاهی 
کشتار حداقل 17 غیرنظامی عراقی در سال 2007 )که به  به عنوان مثال، می توان به 
محکومیت 4 نفر از مزدوران بلک واتر انجامید( و حضور حدود 400 مزدور شرکت امنیتی 

بلک واتر در یمن که شریک جنایات سعودی ها در این کشور هستند اشاره کرد.

عالوه بر جنایات آشکار، اتهاماتی از قبیل روابط غیراخالقی، تجاوز و قاچاق اسلحه 
نیز متوجه مزدوران بلک واتر است.

قرائنی که تاکنون از منابع مختلف راجع به سیاست در حال شکل گیری آمریکا در 
قبال افغانستان منتشر شده، نشانه های خوبی برای این کشور نبوده و در صورت تحقق 
می تواند عواقب خطرناکی برای آن داشته باشد. رویکرد جدید در حال شکل گیری در 
آمریکا و نگاه به جنگ در افغانستان به عنوان یک فرصت تجاری، اظهارات اخیر ترامپ 
مبنی بر لزوم استفاده ی آمریکا از منابع معدنی افغانستان و پیشنهاد پرنس مبنی بر ایجاد 
یک فرمانداری کل در این کشور )به سبک استعمار بریتانیا(، می تواند هشدارهایی جدی 

برای مردم و سیاستمداران افغانستان باشد.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

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 
گزارش بر  کار  تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
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 بازیگران این حوزه و پیامدهای 
اندیشکده  گزارش هفتگی  و تحوالت، مقصود دیگر  اخبار  این 

راهبردی تبیین است.


