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خالصه مدیریتی

اندیشکده  شد  موجب  آسیا  غرب  منطقه  تحوالت  باالی  سرعت  و  اخبار  کثرت 

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 بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و 

تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.
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مهمترین اخبار  و تحلیل های  راهبردی منطقه:

واگرایی علی عبداهلل صالح از انصاراهلل؛ چرا اکنون؟

در این که کنگره ملی یمن به رهبری علی عبداهلل صالح و انصاراهلل وصله های نچسبی 

الزامات راهبردی موجب شد تا این دو به یک دیگر  بوده و هستند، کسی شک ندارد. 

نزدیک شوند. اما چرا واگرایی میان این دو، در شرایط کنونی رخ داد؟

دست برتر ایران در بحران های منطقه اعم از سوریه، عراق و حتی بحران سیاسی 

لبنان طی هفته های اخیر، غیرقابل انکار است. این یعنی موازنه به سود ایران تثبیت شده 

است. در چنین شرایطی، علی عبداهلل صالح دو گزینه داشت:

نقش  باید  این حالت،  بماند؛ در  مقاومت  با محور  انصاراهلل و همسو  با  1. همراه 

انصاراهلل را که با پرتاب موشک و موفقیت های میدانی پررنگ تر شده است، پذیرفته و 

فاصله اش با عربستان و امارات بیشتر و بیشتر می شود.

2. به عنوان یک بازیگر موازنه بخش، تغییر رویکرد داده و به جبهه مخالفان انصاراهلل 

و ایران بپیوندد؛ در این صورت، به دلیل خدمت به عربستان و امارات و برقراری توازن 

نسبی احتمالی، از دستاوردهای  بیشتری برخوردار می شود.

علی عبداهلل صالح، گزینه دوم را پذیرفت. این، با توجه به رویکردهای سیاسی و 

فکری او، امری طبیعی به نظر می رسد که بارها توسط تحلیل گران پیش بینی شده بود. صرفا 

زمان، شدت و پیامدهای این واگرایی  می تواند از ابعاد تحلیلی جدیدی برخوردار باشد.
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آینده یاران علی عبداهلل صالح چه خواهد شد؟

کشته شدن علی عبداهلل صالح رئیس جمهور سابق یمن، می تواند صحنه سیاسی و 

میدانی یمن را دچار تغییراتی کند. اما یکی از مهم ترین سواالتی که در این خصوص مطرح 

می شود، آینده نیروهای علی عبداهلل صالح و کنگره ملی یمن است. به نظر می رسد این اعضا 

از این به بعد در چهار گروه قرار می گیرند؛

برادر  یا  و  او  پسر  احمد،  به  عبداهلل صالح،  علی  به  وفادار  نیروهای  از  بخشی   .1

ناتنی اش ژنرال علی محسن االحمر خواهند پیوست. در واقع احمد که اکنون در مأرب به 

سر می برد، میراث دار پدرش خواهد شد.

2. بخشی دیگر اما به انصاراهلل خواهند پیوست. این افراد طی دو روز اخیر نیز با علی 

عبداهلل صالح هم نوا نبودند و از خیانت او به انصاراهلل حمایت نکردند.

3. گروه سوم، تحت امر مجمع القبایل حاشد عمل خواهند کرد. به نظر می رسد 

عربستان، خأل حضور علی عبداهلل صالح را با تقویت حاشد، احمد پسر علی صالح و علی 

محسن االحمر پر خواهد کرد.

4. گروه چهارم که احتماال بسیار کم  تعداد خواهد بود، نیروهایی هستند که منفعل 

شده و به هیچ یک از گروه های فوق نخواهند پیوست. 

این آرایش سیاسی می تواند بر چند مورد اثرگذار باشد از جمله؛

- جبهه های فعالی که نیروهای علی عبداهلل صالح در آن ها حضور دارند  
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- جناح بندی  جدید در ارتش یمن  

- جناح بندی جدید در حزب مؤتمر  

- آینده گفتگوهای سیاسی در یمن  
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معادالت جدید یمن )1(

معادالت یمن بعد از کشته شدن علی عبداهلل صالح وارد یک برهه تاریخی شد که  

از دیدگاه، ائتالف، انصاراهلل و حزب مؤتمر قابل ارزیابی است،  امارات، عربستان ، حزب 

مؤتمر و انصاراهلل طرف های درگیری هستند که بابررسی مواضع اتخاذ شده هریکی از 

طرفین می توان تحلیلی از آینده بحران یمن ارائه کرد. 

در این میان امارات را می توان بازنده اصلی بحران دانست. در واقع سرمایه گذاری 

این کشور برای آشوب صنعا و روی کارآوردن خاندان صالح در مرحله اول به شکست 

انجامید ،اما به راستی چه اتفاقی برای امارات در بحران یمن خواهد افتاد؟ 

1. علی صالح اولین چیزی بود که امارات در فتنه صنعا از دست داد. نزدیکی شدن 

علی صالح به امارات باعث ایجاد انشقاق میان نیروهای مردمی می شد.

2. اتحاد به وجود آمده بعد از کشته شدن علی صالح در صنعا، باعث تقویت قدرت 

انصاراهلل در داخل صنعا شد. 

3. حمله موشکی انصاراهلل به امارات باعث ناامنی اقتصادی در این کشور شد که در 

صورت ادامه بحران یمن می تواند برنامه های توسعه ای این کشور را تحت شعاع قرار دهد.

به عنوان  فتنه در صنعا و کشته شدن علی صالح  برای  امارات  4. شکست طرح 

بزرگترین مانع میان اتحاد شمال و جنوب یمن، می تواند تمایل برای پیوستن به انصاراهلل را 

در میان مردم جنوب افزایش دهد و نیروهای اماراتی را برای حفظ مناطق جنوبی با مشکل 

رو به رو کند.
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معادالت جدید یمن)2(

بحران یمن به مرحله بی بازگشت خود رسید و ائتالف بعد از ذوق زدگی زودهنگام 

از فتنه صنعا ، شاهد شکست فتنه و از دست دادن فردی تأثیرگذار مانند علی صالح بودند. 

این فتنه که توسط رسانه های عربستان گسترش و با هزینه امارات به مرحله اجرا رسیده بود 

بعد از کشته شدن علی عبداهلل صالح باعث همگرایی برخی از رهبران حزب مؤتمر  با 

انصاراهلل و مردم یمن شد و حمله موشکی به ابوظبی نیز قدرت پاسخ دهی انصاراهلل را نشان 

داد.

حال با توجه به شرایط جدید، گزینه های پیش روی عربستان چیست؟

1. عربستان با کشته شدن علی عبداهلل صالح در برابر خود تنها انصاراهلل را می بیند و 

می تواند با به رسمیت شناختن آنها برای پایان بحران یمن مذاکرات را آغاز کند.

2. از سوی دیگر  می تواند با گسترش حمالت هوایی خود فشار را بر انصاراهلل 

افزایش دهد و با اجبار آنها را پای میز مذاکره بکشاند که با توجه به تجربیات گذشته 

احتمال مذاکره انصاراهلل در این شرایط بسیار کم است. 

3. از طرفی دیگر با توجه به فشارهای بین المللی برای پایان محاصره یمن، افزایش 

حمالت عربستان با مشکل عدم مشروعیت بین المللی مواجه خواهد شد.

از  امارات  امکان خروج  ابوظبی،  به  انصاراهلل  نگاهی دیگر شلیک موشک  4. در 

ائتالف را افزایش می دهد که در این صورت بن سلمان باید همه هزینه های بحران را خود 
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بر دوش بکشد. 

5. اما آنچه در این میان محتمل تر به نظر میرسد، این است که عربستان عالوه بر 

افزایش فشارها به انصاراهلل برای نشستن بر میز مذاکره، به دنبال  رهبری فرزند علی صالح 

و ارتباط گیری با قبیله حاشد در راستای ایجاد فتنه ای تازه در صنعا باشد.

اما آنچه مسجل شده این است که انصاراهلل با رفع فتنه صنعا و تالش برای تشکیل 

جبهه واحد علیه تجاوز که بعد از کشته شدن علی عبداهلل صالح شدت گرفته است، احتماال 

می تواند در آینده نزدیک اراده خود را به طرف های درگیر نشان دهد.
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معادالت جدید یمن  )3(

پیروز فتنه ی یمن، انصاراهلل بود. درست است که زمان این فتنه دربدترین حالت 

خود بود اما نتایج آن برای انصاراهلل بسیار مبارک شد و بعد از کشته شدن علی عبداهلل صالح، 

آنها به تنها بازیگر مؤثر در برابر نیروهای ائتالف بدل شدند که در پشت خود نیروهایی از 

ارتش،مردم  و برخی از رهبران حزب مؤتمر را دارند که تنها هدفشان جنگ با تجاوزگری 

است. 

حال با توجه به شرایط جدید، گزینه های پیش روی انصاراهلل چیست؟

1. انصاراهلل می تواند با توجه به برتری خود در میدان نبرد و پیروزی در صحنه داخلی 

پیشنهاد مذاکره بر مبنای شرایط جدید برای حل بحران را به ائتالف عربستان ارائه دهد. 

2. از سوی دیگر با کشته شدن علی عبداهلل صالح، می تواند منتظر به ثمر نشستن 

تالش هایش برای اتحاد با جنوب باشد.

3. البته نیروهای مقاومت نیز می توانند با تقویت توان موشکی خود نیروهای ائتالف 

را تحت فشار قرار داده و آنها را به پذیرش شرایط جدید وادار سازند. 

امکان  نیز  امروز تجربه شده ، تالش های عربستان  به  تا  به آنچه  با توجه  البته   .4

افزایش فشار بر یمن را افزایش خواهد داد در همین راستا ائتالف عربی سعی در ایجاد فتنه 

جدید به بهانه خونخواهی  علی صالح در صنعا را دارد.

با دفع فتنه داخلی و پاسخ گویی به امارات به نظر می رسد که زمان پایان بخشیدن 

بحران یمن با پیروزی انصاراهلل نزدیک شده است.
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مهمترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه

بخش نخست؛ »از متحدان تا مشتریان« 

فرانسه یکی از کشورهای عمده و تأثیرگذار اروپایی است که به موازات کنشگری 

در قالب اتحادیه اروپا، نقش جداگانه ای را نیز برای خود در غرب آسیا تعریف کرده است. 

فرانسه دسته بندی منحصربه فردی از بازیگران منطقه دارد که مواضع و اقدامات خود را با 

توجه به این دسته بندی تنظیم می کند.   

تحلیل و ارزیابی

1. »فردریک آنسل« استاد علوم سیاسی، معتقد است فرانسه در این منطقه تنها یک 

متحد دارد و آن امارات متحده عربی است. مشتریان این کشور در منطقه نیز به دودسته 

مشتریان بالفعل و مشتریان بالقوه تقسیم می شوند، پادشاهی های منطقه خلیج فارس ازجمله 

سعودی در دسته اول و ایران در دسته دوم جای می گیرند.

2.گفته ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه »ایران متحد فرانسه نیست و 

باید درزمینٔه برنامه موشک های بالستیک و نقش بی ثبات کننده اش در منطقه تجدیدنظر 

کند«، تائید عملی دسته بندی پیش گفته است.

3. تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه در چارچوب »متحدان و مشتریان«، نشان 

می دهد که طبیعی است این کشور در درجه اول منافع متحد خود را در نظر داشته باشد و 
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در درجه دوم به صورت طبیعی عالیق مشتریان بالفعل بر مشتری بالقوه فرانسه غالب باشد.
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تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه

بخش دوم؛ »بازی دوسطحی فرانسه در غرب آسیا«

با برجسته تر شدن پیگیری راهبرد فشار بر ایران جهت محدودسازی توان دفاعی 

موشکی خود از طرف اروپا و آمریکا فرانسه را وسوسه کرده است تا با بازی در دو سطح، 

منافع حداکثری برای خود تحصیل کند.

تحلیل و ارزیابی

1. فرانسه ازیک طرف با نقش آفرینی در قالب اتحادیه اروپا، راهکنش فشار مشروط 

در کنار راهبرد فشار مطلق آمریکا جهت آغاز مذاکرات موشکی و محدودسازی توان 

دفاعی موشکی ایران را، پیگیری می کند.

2. از طرفی دیگر فرانسه با ایفای نقشی جداگانه سعی دارد تا اوالً مشتری بالقوه 

خود که ایران است را به مشتری بالفعل تبدیل کرده و بر لیست کشورهایی که وابستگی 

حداکثری به فرانسه را دارند بیفزاید و از طرفی دیگر با قطبی کردن هرچه بیشتر فضا، متحد 

و مشتریان بالفعل خود را وادار به دادن امتیازات بیشتری کند.

3. ره آورد بازی فرانسه در سطح اول، فشار بیشتر بر ایران و مجاب سازی آن برای 

نتیجه طبیعی آن بقای برتری نظامی  محدود کردن توان دفاعی موشکی خود است که 

کشوری مانند فرانسه در جهان است. نتیجه بازی در سطح دوم، کسب سود و تحصیل منافع 

تجاری از مشتریان )بالفعل و بالقوه( این کشور در غرب آسیا است که می تواند در صورت 

شکست بازی در سطح اول، حداقل منافع تجاری فرانسه را تأمین کند. 
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تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه

بخش سوم: تمرکز بر بحث موشکی ایران؛ محرک بازی دوسطحی فرانسه

فرانسه نشان داده است، عالوه بر پیگیری بازی در دوسطح، حاضر نیست از منافع 

فردی خود در یک سطح به نفع منافع جمعی چشم پوشی کند. شاهدمثال این گزاره را 

می توان در جریان مذاکرات هسته ای که به دلیل عدم توجه به منافع منفرد فرانسه برای 

مدتی متوقف شد، دید.

تحلیل و ارزیابی

در بحث موشکی نیز، فرانسه منافع خود را در هر دو سطح جمعی و فردی پیگیری 

و تالش می کند تا نفع حداکثری خود را با جمع بین سه هدف تحصیل کند:

1. با نقش آفرینی در قالب اتحادیه اروپا محدودیت مشخصی را بر توسعه توانمندی 

موشکی از سوی ایران و همچنین برد موشک ها اعمال کند؛

2. با به راه انداختن جو ایران هراسی در منطقه و ترساندن متحد و مشتریان خود 

به ویژه عربستان سعودی آن ها را وادار به انجام خریدهای بیشتر در قبال اخذ حمایت فرانسه 

کند؛

3. ایران را که مشتری بالقوه خود می داند، به یک مشتری بالفعل تبدیل کرده و 

زمینه انعقاد قراردادهای بیشتر در حوزه های صنعتی، انرژی و شاید تسلیحاتی را فراهم و 

نهایتًا وابستگی حداکثری ایران به فرانسه را ایجاد کند.
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معمای کره ی شمالی و بیچارگی آمریکا

کره ی شمالی، در حالی شانزدهمین شلیک موشکی خود را در سال جاری میالدی 

انجام داد که ایاالت متحده نتوانست شورای امنیت را راضی به تصویب قطعنامه علیه این 

کشور کند. درنهایت، رئیس جمهور آمریکا مجبور شد به فحاشی علیه رهبر کره ی شمالی 

بسنده کند.

کره ی شمالی اعالم کرده است برد موشک جدید، خاک آمریکا را نیز دربرمی گیرد.

تحلیل و ارزیابی:

رویارویی  در  شمالی  کره ی  مطلوبیت  گفته شد)1(،  پیش تر  که  همان گونه   .1

این کشور در حال تحمیل  معادله ای که  لذا، در  تهدید است؛  افزایش سطح  با آمریکا، 

تعداد  و  برد  افزایش  به  منجر  آمریکا،  از سوی  تهدید  افزایش  آمریکاست، هرگونه  به 

آزمایش های موشکی می شود.

2. نکته ی قابل توجه این است که کره ی شمالی با این معادله، اعتبار تهدیدهای 

آمریکا را عماًل از بین برده و این کشور در مقابل کره راهی جز لفاظی و یا حداکثر توسل 

به چین جهت افزایش فشار ندارد.

3. همچنین باید توجه داشت که مطلوبیت چین و روسیه در این موضوع، وجود تنش 

و تقابل میان کره و آمریکاست؛ چراکه باعث ایجاد چالش برای آمریکا به ویژه در حوزه ی 

نظامی می شود و می تواند یک کارت بازی و عامل فشار علیه این کشور باشد.
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در این میان، می توان برندگان این معادله را کره ی شمالی، چین و روسیه و بازندگان 

آن را کره ی جنوبی، ژاپن و آمریکا دانست.

 .https://t.me/Tabyincenter/12797






