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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: «

ناهماهنگی هزینه زا در خصوص توافق قلمون  «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

کشورهای چین، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان  « نشست چهارجانبه ی 
راجع به همکاری های منطقه ای 

تالش ایاالت متحده برای تبدیل هند به یک زرادخانه ی آمریکایی  «

در میانمار چه می گذرد؟ )ماهیت شناسی فجایع میانمار( «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- ناهماهنگی هزینه زا در خصوص توافق قلمون
کسی فکرش را هم نمی کرد که شیرینی پیروزی حزب اهلل بر داعش در عملیات فجر 
الجرود، دچار حاشیه ای شود که حاال اصل پیروزی را از منظر رسانه ای تحت تاثیر قرار 
دهد. اما واقعیت این است که اکنون چنین شده است و باید گفت محور مقاومت این بار، 

اگرچه بازی را در میدان ُبرد اما باز هم در حوزه هایی بازی را باخت!

پس از پیروزی حزب اهلل بر جبهه النصره در جرود عرسال که نهایتا منجر به توافقی 
در خصوص آزادی اسرای لبنانی شد، حزب اهلل برای آزادسازی بخشی از ارتفاعات در مرز 
خود و سوریه با داعش وارد نبرد شد. سرانجام این نبرد هم پیروزی حزب اهلل بود. داعش 
کره شود. بر اساس توافق قلمون، داعش  که وارد مذا گرفته و پذیرفت  در محاصره قرار 
باید چند اسیر لبنانی را آزاد و پیکر شهید حججی را به نیروهای حزب اهلل تحویل می داد. 
در مقابل حزب اهلل هم موافقت کرد تا اعضای داعش به استان دیرالزور در مناطق شرقی 

سوریه و در نزدیکی مرز با عراق منتقل شوند.

گرفتند.  به محض انتشار مفاد توافق، مقامات عراقی با عصبانیت از آن، موضع 
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این خصوص گفت: »انتقال تروریست ها از قلمون 
به مرز عراق و سوریه نگران کننده و اهانتی به مردم عراق است.« سلیم الجبوری رئیس 
پارلمان عراق هم با تاکید بر مخالفتش با توافق که می تواند به بازگشت داعش به عراق 
بیانجامد یا این گروه را به مرزهای این کشور نزدیک کند، نسبت به »بازگشت به عقب و 
نادیده گرفتن خون شهدا« هشدار داد. برخی از نمایندگان پارلمان هم این مواضع را تکرار 
کردند. بحث آن قدر دامن زده شد که یکی از برنامه های تلویزیونی عراق با محتوای طنز 
در این خصوص اعالم نظر کرد! در مقابل، نوری المالکی شاخص ترین چهره ای بود که 
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کرد. برخی دیگر هم چون شیخ قیس خزعلی رهبر  از توافق حزب اهلل و داعش حمایت 
عصائب اهل حق هم انتقال تعداد محدودی از اعضای داعش به استان دیرالزور سوریه 
را کم اهمیت دانسته و با حمایت از توافق حزب اهلل، گفت این تعداد از اعضای داعش 

نمی توانندکار خاصی انجام دهند که منجر به ناامنی عراق شود.

سوال اساسی پس از این موضع گیری های متفاوت در خصوص توافق حزب اهلل 
که چرا مقامات عراق و حداقل حیدر العبادی، پیش از رسانه ای  و داعش این است 
شدن توافق، از آن مطلع نشده و تالشی برای قانع کردن آن ها صورت نگرفت؟ سعد 
الحدیثی سخنگوی دفتر نخست وزیری در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد: »خبرهایی 
که رسانه های مختلف مبنی بر اطالع ما از توافق ویژه ی صورت گرفته با داعش منتشر 

کرده اند، دروغین و ساختگی بوده  و ما قاطعانه این خبرها را تکذیب می کنیم.« 

این بار محور مقاومت، بازی رسانه ای را در حالی که رقیبی روبروی او نبود، به خود 
باخت! سیدحسن نصراهلل گفته است: »شخصا به دمشق رفتم. به بشار اسد گفتم ما یک 
مساله انسانی داریم. از شما می خواهیم که کمکمان کنید.« و به گفته ی نصراهلل، بشار 
اسد پاسخ داده: » این مایه سرافکندگی من می شود، اما باشد.« این جمالت مشخص 
که حزب اهلل به خوبی از حساسیت توافق و انتقال اعضای داعش به دیرالزور  می سازد 
مطلع بوده به گونه ای که حتی بشار اسد هم چندان به آن رغبتی نداشته است. اما به نظر 
می رسد در این میان، واکنش احتمالی مقامات عراقی چندان مورد محاسبه قرار نگرفته 

بود و همین بهانه ای شد برای حاشیه سازی های مختلف. 

عراق رو به ثبات است. حیدر العبادی می کوشد تا از این ثبات، بیشترین بهره را برای 
انتخابات پارلمانی فروردین ماه 97 ببرد. عمده گروه های سنی هم مشخص است که 
رغبتی به حزب اهلل ندارند و اقدامات او را با حساسیت دنبال می کنند. برخی اشخاص 
که خود عضو حامیان غیرمستقیم داعش بوده اند، حاال حزب اهلل را محکوم می کنند که 
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ثبات و امنیت عراق را به خطر انداخته است! مشخص است که بحث بیشتر از این که 
بر روی میدان واقعیت باشد، بر ذهنیت های جهت دار سامان یافته. در چنین شرایطی، 
باید هوشمندانه تر رفتار کرد. اقناع العبادی پیش از توافق مذکور، قطعا مانع از وضعیت 

آشفته ی کنونی می شد، هرچند العبادی هم ...
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

کستان و  2- نشست چهارجانبه ی کشورهای چین، افغانستان، پا
تاجیکستان راجع به همکاری های منطقه ای

روز سه شنبه ی هفته ی گذشته، طی نشستی چهارجانبه در پایتخت تاجیکستان، 
کشور چین، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، به  باالترین مقام های نظامی چهار 

رایزنی راجع به همکاری های امنیتی و ایجاد صلح و ثبات در افغانستان پرداختند.

کشور  که میان این چهار  این دومین اجالس چهارجانبه ی ضد تروریسم است 
برگزار شده است. تا پیش ازاین، همکاری های امنیتی میان این کشورها غالبًا به صورت 
کم سابقه  که از این حیث می توان ایجاد چنین سازوکاری را  دوجانبه شکل می گرفت 

دانست. 

تحلیل و ارزیابی

و  پاکستان  افغانستان،  چین،  کشور  چهار  میان  چهارجانبه  مشترک  نشست 
تاجیکستان برای اولین بار در سال گذشته در کشور چین برگزار شد و اهداف این ائتالف 
که از چهار  چهارگانه، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی عنوان شده است 

طریق زیر به دست می آید:

-  تبادل اطالعات

-  ظرفیت سازی جهت مبارزه با تروریسم
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-  برگزاری تمرین های مشترک نظامی

-  برگزاری دوره های آموزشی.

یکی از اصلی ترین تهدیدات مشترک پیش روی کشورهای شرکت کننده، آغاز حضور 
داعش در افغانستان است که درواقع می تواند سکوی پرشی جهت فعالیت این گروه در 
چین و آسیای مرکزی به شمار آید. انتظار می رود حضور ایاالت متحده در افغانستان نه تنها 

از تهدید داعش علیه این کشورها نکاهد، بلکه بر تهدید آن در این منطقه بیفزاید.

کشور شرکت کننده، این سازوکار چهارجانبه را می توان  با نگاهی به ترکیب چهار 
ائتالفی بر مبنای تهدیدات مشترک، با محوریت چین دانست. حداقل سه هدف عمده را 

می توان برای این کشور در ایجاد چنین سازوکار امنیتی ای احراز نمود: 

-  تالش برای حضور پررنگ تر امنیتی در پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای 
مرکزی در راستای حفاظت از منافع و پروژه های کالن اقتصادی خویش

-  جلوگیری از محکم شدن جای پای هند در عرصه های امنیتی این کشورها

-  گامی در راستای مبارزه با جدایی طلبان اویغور در شرق چین

باوجود دیدارها و رایزنی های انجام شده، چالش های مهمی پیش روی این سازوکار 
چندجانبه وجود دارد که می تواند کارایی آن را با چالش مواجه نماید و از آن جمله می توان 

به دو مورد زیر اشاره کرد:

کشورهای  که  گوناگونی  تعاریف  و  متضاد  موارد  برخی  در  متفاوت،  منافع    -
شرکت کننده از تهدیدات پیش روی خود و مفاهیمی از قبیل تروریسم دارند؛

-  عضویت تاجیکستان در یک سازوکار امنیتی جدید در عین عضویت در سازمان 
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پیمان امنیت جمعی )CSTO(، که می تواند چالش هایی را از سوی روسیه متوجه این 
سازوکار کند؛

و  هند  روسیه،  مانند  افغانستان  در  اثرگذار  مهم  کشورهای  واکنش های    -
ایاالت متحده.
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3- تالش ایاالت متحده برای تبدیل هند به یک زرادخانه ی آمریکایی
گرفته  که اخیرًا در خروجی برخی رسانه های هندی و آمریکایی قرار  طبق خبری 
کهید مارتین قصد دارد خط تولید جنگنده های اف16 خود را به حیدرآباد  است، شرکت ال

هند منتقل کند.

این شرکت که هم اکنون خط تولید قطعات بال هواپیما و برخی بالگردهای خود 
را در هند ایجاد کرده است، در حال رقابت با شرکت »ساب« سوئد جهت راه اندازی خط 

تولید کامل جنگنده های اف16 خود در هند است.

تحلیل و ارزیابی

کهید مارتین« یکی از بزرگ ترین کمپانی های صنایع نظامی،  شرکت آمریکایی »ال
که شراکت آن با صنایع »تاتا« هندوستان،  علی الخصوص در حوزه ی هوا-فضاست 
چندی پیش علنی شد و طبق آنچه اخیرًا اعالم شده، قرار است هند را با توجه به راهبرد 
»ساخت در هند« )Make in India( به یک صادرکننده ی انحصاری هواپیماهای خود در 

منطقه تبدیل نماید. 

»ساخت در هند«، اولین بار از سوی نارندرا مودی مطرح شد و به این معناست که 
هند با مشارکت کشورهای دارای فناوری پیشرفته ی نظامی، به صورت مشترک به تولید 

تسلیحات بپردازد.

انتقال این خط تولید به اندازه ای برای ایاالت متحده اهمیت دارد که حتی با وجود 
گرفتن با راهبرد ترامپ مبنی بر اولویت ایجاد شغل در آمریکا، از سوی  در تعارض قرار 

کهید مارتین در حال پیگیری است. شرکت ال
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اهداف آمریکا:

عمده ترین اهداف آمریکا از ارسال سالح به هند و راه اندازی خطوط تولید تسلیحات 
در این کشور را می توان موارد زیر دانست:

-  تقویت بنیه ی نظامی هند در مقابل چین

-  تالش جهت کاهش سهم روسیه از تجارت سالح با هند

کشورهای منطقه ی جنوب آسیا در  -  تالش جهت همسوسازی هرچه بیشتر 
عرصه های نظامی

-  تالش برای افزایش نقش امنیتی هند در منطقه ی جنوب آسیا. )این مطلب 
کید بر نقش هند در راهبرد  کارخانه ی تولید سالح و تأ کنار هم قرار دادن راه اندازی  را با 

اعالم شده ی آمریکا در افغانستان و جنوب آسیا بهتر می توان دریافت(

اما عمده ترین هدف هند از این امر را می توان تالش جهت افزایش توان خود در 
عرصه ی تسلیحات متداول، در کنار توان هسته ای و راهبردی آن دانست تا از آن رهگذر، 
قدمی جهت ارتقای جایگاه خویش در ساختارهای جهانی بردارد. گام مهم دیگری که 
که سیاست فعلی  کرسی عضویت دائم شورای امنیت است  کسب  باید برداشته شود، 

می تواند راهبردی در راستای آن تلقی شود.

نتیجه: راهبرد آمریکا به همراه تالش رژیم صهیونیستی جهت حضور بیشتر در 
حوزه های امنیتی و نظامی هند، می تواند واکنش دیگر قدرت های این منطقه نظیر 
روسیه و چین را به همراه داشته باشد که به نوبه ی خود امکان نظامی شدن هرچه بیشتر 

منطقه ی جنوب آسیا و افزایش تهدیدات امنیتی علیه کشورهای آن را افزایش می دهد.
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4- در میانمار چه می گذرد؟ )ماهیت شناسی فجایع میانمار(
چند سالی است که تصاویر و اخبار منتشرشده از جنایاتی که بر مسلمانان میانماری 
در آن کشور می گذرد، دل بسیاری از انسان ها را در سراسر جهان به درد می آورد. خشونت ها 
علیه مسلمانان »روهینگیایی« در میانمار علی الخصوص از سال 2012 شدت یافته و 
منجر به کوچ اجباری و قتل و کشتار بسیاری از مردم بی گناه شده است. به باور بسیاری 
از کشورها و مجامع بین المللی، فجایع رخ داده در این کشور، #جنایت_علیه_بشریت و 

#نسل_کشی محسوب می شود.

ریشه های تاریخی مسئله:

کشور میانمار با  که در استان غربی راخین در  روهینگیایی ها مسلمانانی هستند 
جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 100 هزار نفر، بزرگ ترین اقلیت تحت ظلم و ستم در سراسر 
جهان شناخته می شوند. این مسلمانان بنا به شهادت بسیاری منابع تاریخی، حداقل 
از قرن 12 میالدی در آن سرزمین ساکن بوده اند. بااین وجود، با تسلط استعمار بریتانیا 
بر میانمار مابین سال های 1824 تا 1948، تعداد قابل توجهی نیروی کار از دیگر مناطق 
شبه قاره نیز به آن منطقه وارد شد که با توجه به اینکه میانمار تحت کنترل بریتانیا، ایالتی 
از هند تحت استعمار به شمار می رفت، این مهاجرت، مهاجرتی داخلی محسوب می شد.

مسلمانان روهینگیا جزء 135 قومیتی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، 
به شمار نمی روند. بااین حال، با استقالل میانمار در سال 1948، به کسانی که خانواده ی 
آنان برای حداقل دو نسل در میانمار زندگی کرده بودند، تابعیت داده شد و حتی تعدادی 

از آنان، به عضویت پارلمان آن کشور درآمدند.

در سال 1962، پس از کودتای نظامی ای که در میانمار رخ داد، مسلمانان روهینگیا 
جزء اتباع بیگانه به شمار رفتند و از دستیابی به بسیاری از مشاغل و امکانات تحصیلی 

محروم شدند.
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تصویب قانون جدید تابعیت در سال 1982 تیر خالصی بر موضوع تابعیت مسلمانان 
میانماری به شمار می رفت و از آن زمان تاکنون، تعداد قابل توجهی از مسلمانان بر اثر 
تبعیض و خشونت های روا داشته شده علیه آنان، مجبور به کوچ و فرار از میانمار شده اند.

ریشه ی مذهبی و قومیتی:

بیش از 87 درصد جمعیت میانمار را پیروان آیین بودایی تشکیل می دهند. در ژوئن 
سال 2012، با ادعای تجاوز و قتل یک زن بودایی از سوی مسلمانان، بودایی های راخین 
به محل زندگی مردم روهینگیا حمله و بیش از دویست نفر را کشتند و هزاران نفر را آواره 
کردند. ازآن پس، جنایات مشابهی با همان بهانه ها از سوی بودایی ها علیه مسلمانان 
تکرار شد که متأسفانه واکنشی از سوی نیروهای نظامی میانمار در پی نداشت. متأسفانه 
سکوت نیروهای نظامی و امنیتی میانمار در برابر جنایات بوداییان، به مرور به همراهی با 
آنان در #نسل_کشی، تجاوز، مثله کردن و کوچاندن مسلمانان تبدیل شد، تا جایی که 
امروز بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر از این مردم از سوی بوداییان و دولت میانمار تحت 

#جنایت_علیه_بشریت و #نسل_کشی قرار گرفته اند.

جمع بندی:

زمینه ی اصلی فجایع رخ داده و جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان روهینگیا را 
که آنان را از  می توان عدم اعطای تابعیت از سوی دولت میانمار به این مردم دانست 

کلیه ی حقوق اساسی خود محروم ساخته است. 

کینه های قومی و مذهبی  گرفته را می توان  بااین حال، ریشه ی جنایات صورت 
بوداییان نسبت به مسلمانان روهینگیایی دانست منجر به شکل گیری فجایع بسیاری 

شده و با همراهی دولت، تبدیل به #جنایت_علیه_بشریت و #نسل_کشی شده است.
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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.


