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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: «

پنجمین سفر نتانیاهو به روسیه از سال 2015؛ این بار هم با طعم ایران هراسی  «
و جوالن

خیانت علی عبداهلل صالح؛ همچنان تهدیدی بالفعل برای انقالب یمن «

چرا عربستان درخواست میانجی گری از عراق را تکذیب کرد؟ «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

اعالم جنگ مجدد؛ راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- پنجمین سفر نتانیاهو به روسیه از سال 2015؛ این بار هم با طعم 
ایران هراسی و جوالن

کاماًل امنیتی وارد شهر سوچی در جنوب  گذشته با همراهی تیمی  نتانیاهو هفته 
غرب روسیه شد. در دیدار نتانیاهو با پوتین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: 
»ایران به مرحله پیشرفته ای در سیطره و تأثیرگذاری بر عراق و یمن رسیده است و عماًل در 
بسیاری از ابعاد بر لبنان هم سلطه انداخته است... ما نمی توانیم حتی برای یک دقیقه 
که ایران همه روزه به تهدیدات خود مبنی بر نابودی  کنیم  هم این مسئله را فراموش 
»کشور اسرائیل« ادامه می دهد و ضمن ارائه تسلیحات نظامی برای گروه های تروریستی، 

این گروه ها را تقویت می کند.«

دیدارهای پیشین؛ بدون تفاوت با دیدار کنونی

سفرهای قبلی نتانیاهو به مسکو اسفند و خرداد 95 انجام شده بود. سفر اخیر، 
پنجمین سفر نتانیاهو به روسیه و ششمین دیدار وی با پوتین در دو سال گذشته است.

دیدار اسفند سال گذشته از حاشیه سازترین دیدارهای نتانیاهو از مسکو بود. وی در 
این دیدار در سخنانی عجیب مدعی شده بود: »پارس ها حدود 2500 سال پیش تالش 
کردند که ملت یهود را نابود کنند اما موفق نشدند.« سخنانی که با واکنش پوتین مبنی بر 

آنکه در حال زندگی می کنیم نه تاریخ و گذشته ها، روبرو شد!

دیدار خردادماه 95 نتانیاهو از مسکو هم به بهانه جشن گیری بیست و پنجمین 
سال رابطه دیپلماتیک روسیه و رژیم صهیونیستی بود.
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تحلیل و ارزیابی

سخنان سفر اخیر نتانیاهو نشان می دهد که بحران سوریه بیش از گذشته به   -1
پایان خود نزدیک می شود و تل آویو سعی دارد حداقل خواسته خود یعنی عدم حضور 
نیروهای مقاومت در جوالن و مرزهای اشغالی لبنان و سوریه با رژیم صهیونیستی را از 
طریق روس ها تحقق بخشد. در صورت ورود روس ها به این موضوع، تقابل و مواجهه 
تهران با مسکو در این خصوص به یک چالش اساسی و سرنوشت ساز در بحران سوریه 

تبدیل خواهد شد.

یکی از سخنان و خواسته های رژیم صهیونیستی در موضوع سوریه، جوالن و به   -2
رسمیت شناخته شدن اشغالگری این رژیم در بخش راهبردی و استراتژی سوریه است. 
نتانیاهو پیش ازاین هم در دیدارهای گوناگونش باألخص در دیدار با پوتین بر ضمیمه 

کید کرده بود. شدن رسمی جوالن به رژیم صهیونیستی تأ

کلیدواژه سخنان نتانیاهو در دیدارهایش با پوتین را می توان ایران هراسی با   -3
تکیه بر حزب اهلل و جوالن دانست؛ اما وی در دیدار اخیر نتوانست ناراحتی ضمنی خود را 
کید کرد: »هر جا داعش از بین می رود ایران وارد  از تضعیف داعش پنهان کند و صراحتًا تأ

می شود«
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2- خیانت علی عبداهلل صالح؛ همچنان تهدیدی بالفعل برای انقالب یمن

شورای عالی سیاسی؛ آغاز رسمی شدن ائتالف انصاراهلل و علی عبداهلل صالح

مردادماه 1395، توافقی میان جنبش انصاراهلل یمن و کنگره مردمی یمن )موتمر 
الشعبی( وابسته به علی عبداهلل صالح در خصوص تشکیل شورای عالی سیاسی یمن 
به تصویب رسید. هدف از تشکیل این شورا این است که تالش ها برای مبارزه با تجاوز 

سعودی ها و همراهان آن هم  افزا شود.

 

علنی و تشدید شدن اختالفات علی عبداهلل صالح و انصاراهلل در سالگرد ائتالف

 در توافق مقر شد در سال اول رئیس شورای عالی سیاسی از انصاراهلل و در سال دوم از 
کنگره مردمی یمن انتخاب شود. تغییر رهبری شورای عالی سیاسی از انصاراهلل به جریان 
علی عبداهلل صالح در سالگرد نخستین سال تشکیل شورای عالی سیاسی یمن، بهانه ای 

شد برای تشدید تنش و دمیدن رسانه ها بر برخی اختالفات در صنعا.

در هفته گذشته رسانه ها و شخصیت های دو جریان حامی علی عبداهلل صالح و 
انصاراهلل وارد یک تنش بی سابقه ای شدند. رهبر انصاراهلل این اتفاقات را بسیار خطرناک 
و توطئه سعودی ها برای درگیری جبهه صنعا در درون و ناامیدی مردم نامید و سعی کرد 
نوک انتقادات را به سوی عربستان سعودی بگیرد؛ اما سخنان علی عبداهلل صالح در 
کره  شبه نظامی نامیدن گروه های نظامی کمیته انقالب یمن و اعالم آمادگی اش برای مذا
با سعودی ها، هشدارها را حول احتمال خیانت علی عبداهلل صالح به صنعا و انقالب یمن 

را بار دیگر جدی تر نمود.
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تحلیل و ارزیابی

کارشناسان هرچند تن دادن سعودی برای دست یابی به  به باور بسیاری از   -1
حداقل دستاورد در یمن، پذیرش علی عبداهلل صالح و جدا کردن وی از انصاراهلل است، اما 
کثریت جنوبی ها  باید این نکته را هم مدنظر داشت که امروزه علی عبداهلل صالح در میان ا
و بخشی از شمالی ها از رأی منفی باالیی برخوردار است و به نظر می رسد حمایت تلویحی 
برخی از رسانه های سعودی از صالح تنها برای دمیدن بر آتش اختالف و تضعیف جبهه 
صنعاست و صالح هم خود قربانی سعودی خواهد شد؛ زیرا وی گزینه ای مطلوب و ممکن 

برای یک دولت احتمالی آتی در یمن نیست.

2-  در پایان باید گفت علی عبداهلل صالح چه خیانت کند و چه تا پایان در قدرت 
در صنعا بماند؛ یک چالش اساسی برای انصاراهلل است. این موضوعی است که باید به 
آن توجه جدی  نمود. صالح شخصیتی منفور برای بخش زیادی از یمنی ها، باألخص 
جنوبی هاست و درصورتی 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 

کنار گذاشتن یک دیکتاتور آغاز شد را کاماًل زیر سؤال خواهد برد.
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3- چرا عربستان درخواست میانجی گری از عراق را تکذیب کرد؟
»دولت عربستان سعودی درخواست هیچ گونه میانجیگری برای از سرگیری روابط 
با ایران نکرده است و آنچه در این رابطه گفته می شود صحت ندارد.« این اولین جمله ای 
است که خبرگزاری رسمی عربستان بعد از رسانه ای شدن درخواست ریاض از عراق برای 
میانجیگری میان ایران و عربستان مطرح کرد. قاسم االعرجی مشاور وزیر کشور عراق اما 

تکذیبیه ی وزارت خارجه ی عربستان را تکذیب کرد

تحلیل و ارزیابی

اما سؤال اینجاست چرا عربستان که خود خواستار میانجی گری بغداد میان ریاض و 
تهران شده بود، این درخواست را تکذیب کرد؟

1- واقعیت این است که عربستان طی هفته های اخیر سعی کرده تا در مواجهه با 
ایرانیان، رفتار به ظاهر مناسب تری از خود بروز دهد. برخی از این موارد به شرح زیر است؛

- ثامر السبهان سفیر جنجالی عربستان در عراق، حمالتش به امام خمینی)ره( را از 
توئیتر پاک کرد. 

- حجاج ایرانی با استقبال گرم مسئولین عربستانی وارد این کشور شدند. 

- وزیر خارجه ی عربستان در حاشیه نشست سازمان همکاری اسالمی در استانبول 
به سوی محمدجواد ظریف می رود، با او مصافحه کرده و احوال پرسی تقریبًا گرمی با او 

انجام می دهد. 

- ده دیپلمات ایرانی برای حل مسائل حجاج ایرانی با روادید رسمی این کشور به 
عربستان می روند.
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2- عربستان احتمااًل با چراغ سبزهای کم معنا، کم اثر و غیرتعیین کننده خود انتظار 
داشت که پاسخ ایران به درخواست میانجی گری او از عراق، مطلوب تر از آن چیزی باشد 
که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد: »میانجی گری بین تهران 
و ریاض یک امر مثبت است... اما اشاره های واضحی درباره تمایل عربستان برای بهبود 
روابط )با ایران( دریافت نکرده ایم.« ایران ضمن پذیرش گفتگو و باز نشان دادن آغوش 
که چنین امری نیازمند نشانه های مؤثرتر،  کرد  خود به روی عربستان، صریحًا اعالم 
که چنین نشانه هایی باید به صورت مشخص  واقعی تر و آشکارتر است. طبیعی است 
در عرصه میدانی قابل مشاهده باشد؛ چیزی که چراغ های به ظاهر سبز ریاض، فاقد آن 
است. این موضع گیری ایران نشان داد که ایران در برابر لبخند مقامات عربستان، دچار 

ذوق زدگی سیاسی نمی شود.

3- از سوی دیگر اما، علنی شدن درخواست عربستان از ایران در رسانه ها و بازتاب 
کنار پاسخ هوشمندانه ایران، عماًل از عربستان، یک بازیگر  کشورهای عربی در  آن در 
ضعیف شده که درگیر در بحران های منطقه ای است و ناچار است رو به سوی ایران آورد، 
که اگرچه نشانه های پررنگی از واقعیت دارد اما عربستان  کرد؛ تصویری  تصویرسازی 
هنوز قصد پذیرش آن را ندارد. لذا ریاض دقیقًا پس از اعالم موضع ایران در خصوص 
میانجی گری عراق میان ایران و عربستان، این درخواست از عراق را تکذیب و دوباره 
ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرد تا با انکار اصل موضوع، خود را بازیگری در موضع 
گاهان و تحلیل گران از وضعیت ایران و  که آ قدرت نشان دهد. اما واقعیت این است 

گاه هستند و این بازی درخواست و انکار ریاض را به خوبی درک می کنند. عربستان آ
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4-  اعالم جنگ مجدد؛ راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان
دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود، پس از چندین ماه تأخیر، به بیان استراتژی 
جدید خود در قبال افغانستان و جنوب آسیا پرداخت. در ادامه برخی از مهم ترین نکات 

این سخنرانی به صورت خالصه بیان می شود:

هدف راهبرد: مهم ترین هدف آمریکا در راهبرد اعالم شده، عبارت است از: تعقیب 
منافع امنیتی  ایاالت متحده، نه بازسازی افغانستان.

ترامپ با ذکر اینکه اولویت شخصی و اولیه ی وی، خروج کامل نیروها از افغانستان 
کید می کند پس از جلسات بسیار، به سه نتیجه ی بنیادی  بوده، به اشتباه خود اذعان و تأ

در راستای منافع آمریکا رسیده است:

اول اینکه آمریکا باید در افغانستان دستاوردی متناسب با هزینه هایی که تاکنون 
پرداخته، به دست آورد؛

دوم، عواقب خروج سریع از افغانستان قابل پیش بینی و غیرقابل قبول است و 
خألیی فراهم می کند که داعش و القاعده می توانند از آن استفاده کند؛

و سوم اینکه تهدیدات امنیتی ای که از افغانستان متوجه آمریکاست، بسیار شدید و 
بزرگ است.

منافع آمریکا:

منافع آمریکا در افغانستان و پاکستان در راهبرد جدید عبارتند از:

جلوگیری از شکل گیری مجدد پناهگاه تروریست ها در افغانستان؛
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جلوگیری از قرارگرفتن تسلیحات و مواد هسته ای در اختیار تروریست ها و استفاده 
شدن علیه آمریکا.

عناصر مشترک راهبرد ترامپ و اوباما:

عناصر زیر را می توان در راهبرد ترامپ و اوباما مشترک و بدون تغییر دانست:

آموزش نیروهای امنیتی افغان؛

افزایش نیرو؛

تالش برای از بین بردن القاعده؛

ادعای وجود تهدید شدید امنیتی از افغانستان و پاکستان علیه امریکا؛

درخواست نیرو از دیگر اعضای ناتو.

مؤلفه های جدید راهبرد ترامپ:

بااین حال، مؤلفه های زیر، در راهبرد ترامپ نسبت به اوباما تغییر کرده است:

تغییر از رویکرد زمان محور به رویکرد شرایط محور. منظور از شرایط در این راهبرد، 
تحوالت و شرایط میدانی است.

)دیپلماتیک،  امریکا  اختیار  در  ابزارهای  همه ی  هم زمان  به کارگیری  و  ادغام 
اقتصادی و نظامی( در راستای دستاورد موفقیت آمیز.
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در این بخش، بر احتمال حصول توافق سیاسی با طالبان )پس از اقدامات نظامی 
کارآمد( نیز اشاره شده است.

تغییر رویکرد در قبال پاکستان: این کشور باید ایجاد پناهگاه برای تروریست ها را 
متوقف کند و به همکاری با آمریکا در مبارزه با آنان بپردازد، در غیر این صورت، متحمل 

هزینه خواهد شد.

افزایش و ارتقای شراکت راهبردی با هند، علی الخصوص در حوزه ی اقتصادی در 
عرصه ی افغانستان است.

افغانستان  در  حاضر  آمریکایی  نظامیان  عملیاتی  محدودیت های  کاهش 
)اندیشکده ی راهبردی تبیین پیش ازاین به  احتمال باالی این موضوع اشاره کرده بود(؛

افزایش حضور اقتصادی آمریکا در افغانستان به منظور تأمین هزینه های جنگ 
)جنگ در افغانستان از جیب مردم افغانستان(؛

عدم تالش برای ملت سازی و دموکراسی سازی؛

هشدار به دولت افغانستان، مبنی بر اینکه تعهدات آمریکا نامحدود نیست.

دلیل تغییرات:

که در راهبرد ترامپ مشاهده می شود را می توان عدم  اصلی ترین دلیل تغییراتی 
موفقیت آمریکا در افغانستان طی شانزده سال گذشته دانست که برخی از نشانه های آن 

عبارت اند از:

قدرت یابی روزافزون طالبان و تصرف سرزمین های بیشتر؛
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حضور داعش در افغانستان؛

دولت مرکزی ضعیف؛

اختالف و تفرقه ی شدید میان سیاستمداران افغان؛

فساد باالی دولتی؛

افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر طی شانزده سال گذشته.
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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.


