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خالصه مدیریتی
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده
راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهمترین اخبار و تحوالت منطقه ،دالیل،
اهداف و پیامدهای تحوالت را بهصورت هفتگی بررسی نماید .مبنای کار گزارش بر ارائه
راهبردیترین و مهمترین 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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عناوین مورد بررسی در این شماره:
مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه:

نشست آستانه  7و طرحی برای آینده سوریه
لبنان؛ دماسنج منطقه چه دمایی را نشان میدهد؟!
محمد بن سلمان؛ مبارزه با فساد برای قدرتطلبی!
ِ
رهبری خردمند؛ مزیت «ما» بر «آنها»
منصور بن مقرن کیست؟
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی

سفر ترامپ به شرق آسیا و بازاریابی برای تسلیحات آمریکایی
حذف حداکثری دالر از تعامالت اقتصادی ،گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1نشست آستانه  7و طرحی برای آینده سوریه
با برگزاری نشست آستانه  ،7ایران ،روسیه و ترکیه طی بیانیهای تأکید کردند
که بحران سوریه راهحل نظامی ندارد و باید از طریق فرآیند سیاسی و بر اساس قطعنامه
 2254سازمان ملل حلوفصل شود .به نظر میآید مهمترین بند بیانیهی پایانی نشست آستانه
 ،7این باشد که ترکیه ،روسیه و ایران توافق کردند که در راستای فرایندی تحت رهبری
سازمان ملل درباره پیشنهاد فدراسیون روسیه برای برگزاری کنگرهی گفتوگوی ملی به
رایزنی بپردازند .این بند میتواند در تعیین روند آینده بحران سوریه مؤثر باشد.
پس توافقات آستانه ،دولت روسیه اعالم کرد که نشستی متشکل از گروههای
درگیر در سوریه ،در شهر سوچی برگزار خواهد شد .دولت روسیه از گروههای معارض
مسلح ،ازجمله ارتش آزاد جبهه جنوبی سوریه و نیز کردهای سوریه شامل حزب اتحاد
دموکراتیک سوریه ( )PYDو حزب دموکرات کردستان سوریه ( )PDK-Sبرای شرکت
در نشست سوچی دعوت کرد .به نظر میرسد روسیه با دعوت از همهی گروههای سوری و
تشکیل کنگره گفتوگوی ملی قصد دارد روند کلی پیگیری راهحل سیاسی در سوریه
را آغاز کند .در این شرایط بشار الجعفری نماینده سوریه در مذاکرات آستانه ،از آمادگی
کشورش برای تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات خبر داد.
ی معارضین تحت حمایت قدرتهای
با اعالم این نشست از طرف روسیه ،کارشکن 
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منطقه ای و فرامنطقه ای نیز آغاز شد؛ همچنان که محمد علوش نماینده جیش االسالم
و احمد رمضان سخنگوی ائتالف سوریه ،این نشست را تحریم کردند .گروههای مسلح،
راه جایگزین را مذاکره در ژنو و زیر نظر سازمان ملل عنوان کردند .علت تأکید آنان بر
برگزاری نشستها در ژنو این است که مذاکرات ژنو به رهبری آمریکا خواستههای آنان
را بیشتر تأمین خواهد کرد.
روسیه و ایران راه دشواری برای حل سیاسی بحران سوریه در پیش خواهند داشت
چرا که ترکیه هم در برخی مواضع ازجمله در خصوص کردها ،چندان همراه نیست .لذا
هوشمندی سیاسی باال برای استفاده از تمام ظرفیتها جهت رسیدن به سوریهای یکپارچه
و مبتنی بر آراء مردم ،ضرورتی انکارناپذیر است.
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 -2لبنان؛ دماسنج منطقه چه دمایی را نشان میدهد؟!
ب بودنش ،عمیق ًا برای مردم لبنان توهینآمیز
استعفای سعد حریری فارغ از عجی 
تلقی میشود .او در حالی در نطق استعفایش مدعی مداخله و کارشکنی ایران در امور
لبنان شد که ظاهرا ً فراموش کرده بود در حال قرائت این نطق از ریاض است! و چه دلیلی
واضحتر از اینکه این عربستان است که به بیثباتی سیاسی و امنیتی در لبنان ،رضایت
دارد و نه ایران؟
اما سؤال اصلی این است که چرا عربستان در وادار کردن سعد حریری به استعفا
اینقدر شتاب داشته است؟ چه عاملی باعث شده تا حریری بدون ظاهرسازیهای اولیه برای
مستقل نشان دادن استعفای خود ،نطق استعفایش را از ریاض بخواند و آتشش را از آنجا
بهسوی ایران نشانه رود؟
لبنان را باید دماسنج منطقه دانست .ترور رفیق حریری در سال  ،2005آغازگر
فتنهای در منطقه بود که نهایت ًا منجر به خروج سوریه از لبنان شد .در سال  2006آمریکا
قصد داشت با عاملیت رژیم صهیونیستی ،طراحی جدیدش برای منطقه را با حمله به لبنان
آغاز کند تا جایی که رایس وزیر خارجه وقت آمریکا آن را «درد زایمان خاورمیانه
جدید» نامید .مثالهای ریزودرشت دیگری هم وجود دارد که به ما میگوید یکی از
مواردی که میتوان با آن دمای منطقه را اندازه گرفت ،دماسنج لبنان است.
برای استعفای شدیداللحن و عمیق ًا قابلتأمل سعد حریری از ریاض ،دالیل متعددی
گفته شده است؛ از زمینهسازی برای اِعمال تحریمهای جدید علیه حزباهلل تا بیثباتسازی
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صحنه سیاسی و امنیتی لبنان و  ...هرچه هست ،آمریکا این بار با بازیگری عربستان و
ابزارهایی چون حریری ،میخواهد دمای منطقه را افزایش دهد .هدفهای میانی هرچه
باشند ،هدف اصلی آمریکا اما مهار منطقهای ایران است .شناخت طراحی جدید آمریکا
ضرورتی انکارناپذیر است.
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 -3محمد بن سلمان؛ مبارزه با فساد برای قدرتطلبی!
تنها یک روز بعد از فرمان ملک سلمان و تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست
محمد بن سلمان  11 ،تن از شاهزادگان سعودی ازجمله ولید بن طالل بزرگترین سرمایهدار
عرب در غرب آسیا ،متعب بن عبداهلل فرمانده سابق گارد ملی عربستان  ،ترکی بن ناصر
رئیس سابق محیطزیست و ترکی بن عبداهلل حاکم سابق ریاض به همراه تعداد زیادی از
وزرای سابق عربستان دستگیر شدند .اما واقعیت این دستگیریها چیست؟ این موضوع باید
در کنار حرکتهای بن سلمان برای حکومت آتی عربستان مورد تحلیل واقع شود.
با برکناری محمد بن نایف از ولیعهدی و روی کار آمدن محمد بن سلمان اعتراضات
درون خاندان آل سعود افزایش یافت .بسیاری از متنفذان این خاندان سعی داشتند تا
مخالفت خود را با این انتساب به نحوی نشان دهند.
تالشهای محمد بن سلمان در تحدید مفتیهای وهابی با ارائه قانون اعطای آزادی
به زنان و منفعل سازی هیئت کبار العلما کلید خورد  .او میکوشد به هدف خود که ارائه
یک اسالم فردی است نائل آید.
محمد بن سلمان در گام بعدی خود که ارائه پروژههای بلند پروازانه مانند نئوم بود،
توانست در سطح منطقه خبرساز شده و چهرهای حامی توسعه از خود به نمایش بگذارد.
او بعد از تضعیف نهاد دینی چالش دیگر پیش روی خود را شاهزادگان متنفذ
خاندان آل سعود میداند .لذا با ارائه اتهاماتی علیه شاهزادگان سعودی سعی دارد از طرفی
وجهه فساد ستیز خود را در میان مردم باال ببرد و از طرف دیگر کسانی که بهطور بالقوه
12
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میتوانند نقش بن سلمان را به چالش بکشند را از دایره قدرت دور سازد.
از سوی دیگر محمد بن سلمان سعی میکند تا با متهمسازی منتقدان خود ،دیگر
شاهزادگان سعودی ِ احتما ًال منتقد را برای پذیرش خود بهعنوان پادشاه آینده عربستان
تحتفشار قرار دهد .براین اساس ما در میان دستگیرشدگان هیچ فردی از خاندان سدیری
که موافقان بن سلمان و از حامیان او هستند را نمیبینیم درحالیکه دامن برخی از آنها هم
به فسادهای مالی و رانتخواریها گسترده آلوده شده است.
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رهبری خردمند؛ مزیت «ما» بر «آنها»
-4
ِ
ِ
«رهبری
در بیان ویژگیهای ضروری یک «جمع» برای رشد در مسیر هدف تعیینشده،
خردمند» یکی از مهمترینهاست .و این مزیت محور مقاومت بر محور سازش در منطقه است؛
چه در سطح لبنان و چه در سطح رهبری محور که از آ ِن رهبر معظم انقالب اسالمی است.
سخنرانی دیروز سیدحسن نصراهلل که بهصورت اختصاصی به استعفای سعد حریری
پرداخت ،در میان تحلیلگران ایرانی تحسین همگان را برانگیخت؛ از حامیان گفتمان انقالبی تا
مهاجرانی لندننشین .البته بودند کسانی که در این میان ،فسادستیزی نمایشی محمد بن سلمان
و بازداشت چند شاهزاده سعودی را باور کردند!
اما سیدحسن نصراهلل چه گفت که ذکاوتش را مثالزدنی کرد؟ او به صورت مشخص
پنج موضع اساسی را در دستور کار قرار داد و عم ً
ال به مدیریت بحران پرداخت .البته این
مدیریت همچنان ادامه دارد؛
عبور از تقصیر سعد حریری برای جلوگیری از دوقطبیسازی داخلی
وادارشدن سعد به استعفا از سوی عربستان و گرفتن انگشت اتهام بهسوی ریاض نه سعد
بیان احتماالت جهت افشای طرحهای محتمل پشت پرده
رفع اتهام از حزباهلل (حزباهلل در داخل مشکل مهمی با سعد نداشته است)
آرامسازی ملت لبنان و اطمینان دادن به آنها جهت عبور از بحران
14
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 -5منصور بن مقرن کیست؟
یک بالگرد حامل امیر منصور بن مقرن و مسئولین آل سعود در منطقه عسیر سقوط
کرد .از سوی بسیاری از تحلیلگران سقوط بالگرد توسط محمد بن سلمان برنامهریزیشده
بود .اما چیزی که باعث میشود تحلیلگران به این سقوط مشکوک شوند شخص منصور
بن مقرن است.
منصور بن مقرن فرزند مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد اول ملک سلمان و معاون محمد
بن نایف بود.
او در سمت نائب امیر منطقه عسیر در مراسم افتتاح  14نمایشگاه کتاب دانشگاه
ملک خالد ،بازگشت به ارزشهای اسالمی-عربی را خواستار شد.
در دوم نوامبر او دیداری با رئیسکل هیئت امربهمعروف و نهی از منکر عربستان
داشت و از اقدامات او در راستای اعتالی وهابیت تقدیر به عمل آمد.
سخنان او در دیدار با شیخ محمد البشری رئیس سابق دارالتحفیظ عسیر نشان از انتقاد
از سیاستهای دینی و فرهنگی بن سلمان داشت ،او در این سخنان علمای دینی را باعث
فخر عربستان دانست و سخنان آنان را راه گشای مشکالت نامید.
او در دیدار با رئیسکل دادستان عسیر همواره به حفظ ارزشهای وهابیت تأکید
میکرد .
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او در دیدار با قبایل مختلف عسیر ،حفظ اعتقادات و حمایت از سنتهای عربی
دینی را مورداشاره قرار میداد و تالش داشت بهنوعی در سخنانش ،اصالحات دینی محمد
بن سلمان را زیر سؤال ببرد.
درواقع منصور بن مقرن ،منتقد سیاستهای فرهنگی بن سلمان به حساب میآمد.
حذف فیزیکی او این پیام را برای سایر منتقدان بن سلمان داشت که ولیعهد جوان،
عالوه بر بازداشت ،به نابودی منتقدانش نیز میاندیشد.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -1سفر ترامپ به شرق آسیا و بازاریابی برای تسلیحات آمریکایی
رئیسجمهور آمریکا که سفر منطقهای خود به شرق آسیا را از ژاپن شروع کرده
است ،دیروز در سخنرانی خود ژاپن را بهخاطر عدم واکنش این کشور در مقابل عبور
موشکهای کره شمالی از آسمان این کشور سرزنش کرد.
هفتم شهریور گذشته کره شمالی یک فروند موشک بالستیک را از منطقهای در
نزدیکی شهر پیونگیانگ به سمت ژاپن شلیک کرد .این موشک از فراز جزیره هوکائیدو
در شمال ژاپن عبور کرد.

تحلیل و ارزیابی:
 .1تحلیلها و بررسیهای صورت گرفته( ،)1نشان میدهند هدف ایاالتمتحده
آمریکا از افزایش تنش در شبهجزیره کره شامل سه مورد میشود؛ توجیه حضور نظامی
این کشور در شرق آسیا ،استقرار سامانههای موشکی در کشورهایی مانند کره جنوبی و
ژاپن و نهایت ًا تیجاد زمینه برای فروش تسلیحات آمریکایی.
 .2سفر ترامپ به ژاپن و سخنرانی او نیز در همین چارچوب میگنجد .رئیسجمهور
آمریکا با طعنه به ژاپنیها ،برای فروش تسلیحات آمریکایی زمینهسازی کرده است.
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 .3ترامپ با بیان اینکه ژاپن خواهد توانست موشکهای کره شمالی را خارج
از آسمان نیز ساقط کند ،زمانی که خرید مقادیر بیشتری از تسلیحات نظامی از آمریکا
را کامل کند ،به ترغیب غیرمستقیم ژاپن اکتفا نکرده و بهصورت صریح و مستقیم به
بازاریابی برای تسلیحات آمریکایی پرداخته است.
 .4عالوه بر بحث فروش تسلیحات آمریکایی ،این کشور سیاست وجود سطح تنش
باال را در شبهجزیره کره پیگیری میکند تا بتواند به اهداف پیشگفته خود در این منطقه
دست پیدا کند.

.............................................................................................
( :)1تحوالت شرق آسیا با محوریت بحران شبهجزیره کره طی یک جلسه گروه
متمرکز ،توسط کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین مورد بررسی ،تجزیهوتحلیل قرار
گرفته که از طریق پیوند زیر قابلدسترسی است.
https://t.me/Tabyincenter/11886.
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 -2حذف حداکثری دالر از تعامالت اقتصادی ،گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری در دیدار با رئیسجمهور روسیه ،یکی از راههای بیاثر سازی
تحریمهای آمریکا را حذف دالر و جایگزین کردن آن با پولهای ملی دانستند که میتواند
گامی در راستای منزویسازی ایاالتمتحده نیز تلقی شود.
تحلیل و ارزیابی:
.1دالر آمریکا ،که در پایان جنگ جهانی دوم از سوی  44کشور بهعنوان ارزی
بینالمللی پذیرفته شد ،یکی از مهمترین پایههای قدرت و سلطهی این کشور را تشکیل
داده است.
.2بااینحال ،طی سالهای گذشته ،روندهای جهانی در عرصههای مختلف ،در جهت
کاهش قدرت بینالمللی ایاالتمتحده بوده است که یکی از مهمترین این عرصهها ،حوزهی
اقتصاد و تجارت بینالمللی است.
.3از مهمترین نشانههای افول قدرت آمریکا در این حوزه ،میتوان به شکلگیری
بلوکهای جدید قدرت (مانند بریکس) و افول تدریجی دالر در کارکردهای سهگانهی
آن (سنجش ارزش ،ذخیرهی ارزش و وسیلهی مبادله) اشاره کرد.
.4در این میان ،تصمیم اخیر روسیه و چین برای جایگزینسازی بیشتر روبل و یوان
در تعامالت تجاری خود ،رویدادی مهم در این روند است.
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.5چین همچنین پیشازاین با راهاندازی سیستم پرداخت میان بانکی خود (،)CIPS
بسیاری از مبادالت مالی خود را از آن طریق انجام داده است.

نتایج و دستاوردها:
جایگزینسازی دالر با ارزهای ملی و پیمانهای پولی دوجانبه ،اثرات و نتایجی دارد
که عمدهی آنها عبارتاند از:
.1افزایش مصونیت کشورها در برابر عوامل خارج از اراده (مانند تغییرات نرخ ارز)؛
.2کمک به کشورها در جهت کاهش کسری بودجه؛
.3کاهش هزینههای مبادله؛
.4کمرنگتر نمودن اهرم فشار ایاالتمتحده؛

نتیجهگیری:
چنانکه که گفته شد ،روندهای جهانی نشان از افول قدرت و جایگاه ایاالتمتحده
در بسیاری از حوزهها دارد .تصمیمات و سیاستهای کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز در
این راستا رویدادهایی مهم محسوب میشوند.
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زمان آن است که دولت ایران نیز در این مسیر قرار گیرد و همانگونه که مورد
تأکید مقام معظم رهبری است ،با کاهش استفاده از دالر در تبادالت بانکی و انعقاد
پیمانهای پولی دوجانبه ،تهدیدهای استفاده از دالر را به حداقل برساند.
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