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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: «

بازی آمریکا با مهره ی رقه  «

نهادسازی دینی برای سلطنت پایدار در عربستان! «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

ادامه مشی آمریکا برای تشدید بحران در شبه جزیره کره  «

سفر تیلرسون به هند، تالشی در جهت تقویت محور آمریکا در جنوب آسیا «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- بازی آمریکا با مهره ی رقه
پس از آزاد سازی رقه به دست نیروهای کرِد تحت حمایت آمریکا، اهمیت این شهر 
در معادالت میدانی و سیاسی سوریه بیشتر شده است. قدرت های نقش آفرین خارجی و 
بازیگران داخلی سوریه در رقه دارای منافعی هستند و هرکدام برای تحقق منافع خود در 
این منطقه تالش می کنند، لذا دستیابی به یک توافق همه جانبه در خصوص این شهر، 

بسیار دشوار است. 

ترامپ در سخنرانی خود اظهار داشت: »با آزادسازی رقه، به پایان داعش نزدیک 
می شویم و مرحله ی جدیدی در سوریه آغاز خواهد شد.« این در حالی است که پیتر هانا 
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا گفته است: »حضور نیروهای داخلی تحت حمایت ایاالت 
متحده، در اجزای وسیعی از سوریه، یک پایگاه قدرت دیپلماتیک در مرحله ی انتقالی 
 )SDF(آینده سوریه تشکیل خواهد داد.« در همین حال نیروهای دموکراتیک سوریه
اعالم کردند که رقه به منطقه ی خودمختار کردی در شمال سوریه، ملحق خواهد شد 
که آینده سوریه، به صورت فدرالی و  که آمریکا وعده داده است  و این برنامه ای است 
قوانین  به  استناد  با  سوریه  دولت  دیگر،  سوی  از  شود.  اداره  غیرمرکزی  حکومت  با 
بین المللی با حضور نیروهای نظامی آمریکا در شرق سوریه موافق نیست و با سیاست های 
تجزیه طلبانه آمریکا مقابله می کند. از طرفی ترکیه با قدرت گرفتن کردها و گسترش قلمرو 
سرزمینی شان در جنوب این کشور مبارزه می کند، زیرا قدرت گیری کردها را به عنوان ایجاد 
راهی برای جدایی کردهای داخل خود تلقی می کند. یکی از اهداف ایران و محور مقاومت 
نیز اتصال مرزهای عراق و سوریه و راه زمینی امن از ایران به لبنان است که حضور آمریکا 

و متحدانش در شرق سوریه و رقه این هدف را تحت تاثیر قرار می دهد.
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اما سوال اصلی این است که آمریکا از رقه چه بهره ای خواهد برد؟ طبیعی است که 
به دلیل عرب نشین بودن رقه، حکم رانی کردها بر این شهر تداوم نخواهد داشت. این 
چیزی نیست که آمریکا از آن بی اطالع باشد. ممکن است طرحی که آمریکایی ها برای این 
منطقه تهیه کرده اند مطابق با پیشنهاد اندیشکده رند در گزارش »برنامه ای برای صلح 
سوریه« )a peace plan for Syria( باشد. در این گزارش پیشنهاد شده که نیروهای حافظ 
صلح سازمان ملل کنترل استان رقه را بر عهده گیرند و از درگیری قدرت ها در این منطقه 
جلوگیری کنند. برابر با این گزارش، این حضور تا پایان دولت انتقالی ادامه خواهد داشت 

و پس از آن، رقه به دولت بعدی سوریه تحویل داده می شود. 

آنچه که اهمیت دارد این است که جبهه مقاومت ضمن جلوگیری از روند تجزیه 
سوریه، باید ابتکار عمل را برای مراحل بعدی در سوریه در دست بگیرد تا روند انتقالی 

مطابق خواسته ی آمریکایی ها پیش نرود.
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2- نهادسازی دینی برای سلطنت پایدار در عربستان!
از هشت دهه است که سرزمین عربستان با استفاده از تفاسیر محمد بن عبدالوهاب 
اداره می شود. اما در دهه 70 ملک فیصل با درک اهمیت استفاده ابزاری از دین برای 
اجرای سیاست های خود سعی کرد تا با تأسیس هیئت کبار العلما به دینی جلوه دادن 
سیاست های خود بپردازد. اما ملک سلمان حاال با تشکیل »مجمع خادم حرمین شریفین 
ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود برای حدیث نبوی« سعی در ارائه تصویر نوینی از 
وهابیت در سطح جهانی دارد. این موضوع دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه 

واقع شود.

دیدگاه 	  مجمع،  این  اعضای  بودن  عربستانی  قید  حذف  گرایی:  جهان 
جهان گرایانه ای به آن خواهد داد. او در این فرمان، پژوهشگران نخبه حدیث از 
سراسر جهان را برای شرکت در این مجمع دعوت می کند. از این روی این مرکز دارای 

تأثیرگذاری در دیگر نقاط خارج از عربستان نیز می گردد.

ارائه پیشنهاداتی جهت تدوین 	  قانون سازی: در این حکم، مجمع امکان 
قوانین را نیز دارد. از این رو این مجمع می تواند نقش هیئت کبار العلما را تا حد زیادی 

در عربستان کاهش دهد.

وهابیت نوگرا: این فرمان با حذف قید مذاهب اسالمی از شروط عضویت، 	 
سعی در ایجاد نوگرایی در برابر وهابیت تندرو و سنتی دارد. می توان این تالش را به 
نوعی زمینه سازی برای نوعی وهابیت نوگرا یاد کرد که نتیجه آن ارائه ی یک اسالم 
عمل گراِی منعطف خواهد بود. چنین وهابیتی، پادشاهی محمد بن سلمان را تسهیل 

خواهد کرد.

مشروعیت زایی: این مجمع توانایی مشروعیت زایی بین فرق اسالمی را برای 	 
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آل سعود دارد. لذا ملک سلمان با تکیه بر احادیث خود را به عنوان حافظ احادیث 
که این امر برای تداوم سلطنت آل سعود و استفاده ابزاری از  نبوی نشان می دهد 

دین، موثر خواهد بود.

مرکزسازی: انتخاب مدینه به عنوان پایگاه این مرکز در این فرمان باعث خواهد 	 
شد تا عربستان بتواند این مجمع را به عنوان یک نهاد مرکزی در دنیای اسالم معرفی 
کند. در این صورت، عربستان می تواند با رقبای گفتمانی خود از جمله االزهر مصر، با 

جدیت بیشتری به رقابت بپردازد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- ادامه مشی آمریکا برای تشدید بحران در شبه جزیره کره
رزمایشی موشکی  کره،  کره جنوبی در شبه جزیره  و  ژاپن  آمریکا،  نیروهای   📝
کشور آمادگی خود را برای مقابله با  که طی آن ناوگان دریایی این سه  کرده اند  را آغاز 
تهدیدهای کره شمالی به نمایش خواهند گذاشت. هدف از این رزمایش که در سواحل 
ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود، سنجش میزان آمادگی در مقابله با موشک های دوربرد 

پیونگ یانگ عنوان شده است.

�� دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در سخنرانی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد کره شمالی را تهدید به نابودی کامل کرده بود.

��تحلیل و ارزیابی:

اقدام آمریکایی ها و هم پیمانانش در برنامه ریزی برای برگزاری رزمایشی که هدف 
آن به صراحت مقابله با کره شمالی عنوان شده است، بیش و پیش از هر چیزی، موجب 

تشدید بحران در شبه جزیره کره می شود.

موضع گیری های مقامات آمریکایی علیه کره شمالی به ویژه رئیس جمهور این کشور 
که در سازمان ملل، تهدید به نابودی کره شمالی کرد، در کنار رزمایش تهاجمی در اطراف 
مرزهای این کشور، مقامات کره شمالی را به این جمع بندی می رساند که برای دفاع از بقا 

و موجودیت خود با توانی هرچه بیشتر برنامه توسعه موشکی شان را ادامه دهند.

تحلیل ها نشان می دهند)1(، هدف آمریکایی ها از تشدید بحران شبه جزیره کره، 
فراهم آوری زمینه ای برای حضور نظامی و استقرار پایگاه ها و سامانه های موشکی 

متعددی است که این کشور برای بسط و توسعه نفوذ و سلطه خود الزم می داند.
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جمع بندی: ایاالت متحده آمریکا تمایل دارد یک سطح مشخصی از تنش و درگیری 
نظامی در مورد کره شمالی وجود داشته باشد تا:

1. حضور نظامی این کشور در شرق آسیا توجیه شود؛

2. زمینه برای فروش سالح های این کشور فراهم گردد؛

3. زمینه الزم برای استقرار موشک های آمریکایی )مانند سامانه تاد( در کشورهایی 
مانند کره جنوبی ایجاد شود.

......................................................................
https://t.me/Tabyincenter/11886. 
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3.سفر تیلرسون به هند، تالشی در جهت تقویت محور آمریکا در 
جنوب آسیا

رکس تیلرسون، وزیر خارجه ی ایاالت متحده، در ادامه ی سفر منطقه ای خود پس 
از سفر به افغانستان عازم هند شد و با وزیر امور خارجه ی این کشور دیدار و راجع به مسائل 
منطقه ای، نقش بیشتر هند در منطقه و مدرن سازی تسلیحات این کشور گفتگو کرد. 

وی همچنین امروز با نخست وزیر هند در همین رابطه دیدار خواهد کرد.

این سفر منطقه ای، تشدید  از  آمریکا  وزیر خارجه ی  اهداف  از اصلی ترین  یکی 
ایران هراسی و تقویت ضدیت با  ایران بوده است.

��تحلیل و ارزیابی

اولویت های  تغییر  و  اتحاد جماهیر شوروی  فروپاشی  با  اوایل دهه ی 1990،  از 
کرد با تنش زدایی با  هند، این کشور  رویکرد خود به مسائل جهانی را تغییر داد و سعی 

ایاالت متحده، منافع تجاری و اقتصادی خود را ارتقا دهد.

اهداف آمریکا

هند  با  روابط  تقویت  از  آمریکا  عمده ی  اهداف  میتوان  کلی،  نگاه  یک  در 
)علی الخصوص در ابعاد نظامی و راهبردی( را در موارد زیر برشمرد:

کشور )در حال 	  فروش تجهیزات نظامی به هند و آمریکایی سازی ارتش آن 
رژیم  و  روسی  تجهیزات  را  هند  ارتش  نظامی  تجهیزات  عمده ی  بخش  حاضر، 

صهیونیستی تشکیل میدهد.(

ایجاد یک اهرم مهار و فشار در برابر چین؛	 
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تشویق هند به منظور ایفای نقشی فعالتر در منطقه ی آسیا-پاسیفیک؛	 

تضعیف همکاریهای اقتصادی ایران و هند؛	 

افزایش نقش هند در افغانستان؛	 

فشار به پاکستان.	 

اهداف هند

مهم ترین اهداف هند را از تقویت روابط با آمریکا می توان اینگونه خالصه کرد:

تقویت نیروی نظامی خود در برابر پاکستان و چین؛	 

ایفای نقش راهبردی فعالتر در منطقه ی آسیای جنوبی؛	 

ارتقای کنشگری بین المللی در راستای کسب کرسی دائم شورای امنیت؛	 

واردات تکنولوژی های برتر دفاعی.	 

گیری: افزایش تعامالت نظامی هند و آمریکا طبیعتًا چین و پاکستان را  نتیجه 
بیش ازپیش حساس خواهد کرد و موجب ارتقای روابط راهبردی دو کشور خواهد شد. 
عالوه بر این، با توجه به میزان تأثیرپذیری هند از سیاست های آمریکا در قبال ایران، این 

سفر می تواند ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و هند را با چالش مواجه نماید.
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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.


