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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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عناوین مورد بررسی در این شماره:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

سند آمریکایی و عواقب آن بر آینده سوریه

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

تداوم تحریم ایران و دالرزدایی از تبادالت نفتی 

زوایای مبهم الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه علیه جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(

لزوم ایجاد ائتالف برای مقابله با نفوذ ایران!
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- سند آمریکایی و عواقب آن بر آینده سوریه

»گروه  سوی  از  غیررسمی  سندی  سوریه،  آینده  درباره  وین  اخیر  نشست  در 

کوچک« شامل کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن و عربستان به نماینده سازمان 

ملل »دی میستورا« ارائه شد. محتوای این سند از چند جهت قابل تامل است: 

اختیارات  با  محلی  غیرمتمرکز  حکومت  را،  سوریه  آینده  حکومت  سند  این   .1

گسترده، پیشنهاد داده است. این امر وقتی معنا می یابد که ائتالف ضد داعش به رهبری 

به دست  امنیت  تامین  مناطق کردنشین سوریه و  ارتش مرزبانی در  از تشکیل  آمریکا 

معناست که آمریکا می خواهد در  این  به  اتفاق  این دو  داد. تالزم  نیروهای محلی خبر 

عرصه ی عمل، حکومت محلی مستقل کردی را محقق و در عرصه بین الملل برای آن 

مشروعیت کسب کند. 

2. بخش دیگر این سند، نظام پارلمانی را برای نوع حکومت آینده سوریه پیشنهاد 

داده است که در آن رئیس جمهور به یک مقام تشریفاتی بدل شده به نحوی که موافقت 

رئیس جمهور برای تایید نخست وزیر و وزرا در آن شرط نیست. به نظر می رسد دشمنان 

مقابل  در  سدی  را  او  درباره  مذاکره  و  شده اند،  ناامید  بشاراسد  تغییر  از  سوریه  دولت 

ادامه ی روند مذاکرات تلقی می کنند. بنابراین همت خود را معطوف به سلب اختیارات از 

رئیس جمهور کرده اند که اگر بشار اسد را نتوانستند از حکمرانی سوریه حذف کنند، حداقل 

مشروعیت قانونی برای انجام اهداف مدنظرش را نداشته باشد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

2- تداوم تحریم ایران و دالرزدایی از تبادالت نفتی

می تواند  ایران،  علیه  تحریم ها  تشدید  یا  و  ادامه  پژوهشگران،  از  بسیاری  به باور 

این کشور را جهت کاهش استفاده از دالر )علی الخصوص در تبادالت نفتی( بیش ازپیش 

ترغیب نماید.

از سوی دیگر، چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده ی نفت خام، به دنبال جایگزین 

کردن یوآن به جای دالر در تبادالت نفتی خود است.

تحلیل و ارزیابی:

1. به مدت چند دهه، تقریبًا تمام کشورها تعامالت تجاری خود را با دالر انجام 

داده اند. بااین وجود، روندهایی که طی دهه ی اخیر آغازشده و شدت یافته ، روزبه روز اقبال 

کشورها را به این ارز بی پشتوانه کمتر کرده است.

2. تحریم هایی که طی سال های اخیر از سوی ایاالت متحده بر ایران اعمال شده، این 

کشور را در تبادالت مالی خویش دچار مشکالتی نموده است.

3. از دیگر سو، چین )به عنوان بزرگ ترین واردکننده ی نفت دنیا و بزرگ ترین 

خریدار نفت ایران( تمایل دارد اتکای تعامالت نفتی خود را به دالر کاهش داده و آن را با 

ارز ملی خودش انجام دهد. روسیه نیز با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر سیاست های 

تحریمی آمریکا، سیاستی مشابه را پیگیری می کند.
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چین همچنین سعی دارد عربستان را به استفاده از یوآن در تعامالت نفتی ترغیب 

نماید.

لذا، فارغ از تداوم و یا افزایش تحریم های ایران، منافع ملی این کشور در آن است 

که از وابستگی خود به دالر بکاهد و از ارزهای جایگزین برای تعامالت تجاری خود 

)علی الخصوص در حوزه ی صادرات نفت( استفاده کند.
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3- زوایــای مبهــم الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه علیــه 

ــو( ــی )پالرم ــازمان یافته فرامل ــم س جرائ

روز گذشته مجلس شورای اسالمی الیحه دولت مبنی بر الحاق جمهوری اسالمی 

ایران به کنوانسیون مبارزه علیه جرائم سازمان یافته فراملی را مورد تصویب قرار داد. این 

معاهده علی رغم ظاهر و آنچه گفته می شود، دارای زوایای مبهم و تاریکی است که می تواند 

تهدیدات جدی را متوجه عملکرد و سیاست های منطقه ای و بین المللی ایران کند.

تحلیل و ارزیابی

جرائم  علیه  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  پیوستن  کلیت  به  مربوط  اول  نکته   .1

سازمان یافته فراملی و قراردادهایی این چنینی است. نام و مفاد به ظاهر زیبا و مفید این گونه 

معاهدات به معنی کارکرد مؤثر آن ها و توجیه کننده الحاق به آن ها نیست. چراکه در عمل 

و هنگام اجرا به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر کشورهای ناهم سو از طرف جبهه غرب 

استفاده می شود.

2. مهم ترین زاویه ابهام آلود این کنوانسیون به تعریف و تفسیر از مفاهیمی مانند 

جرم سازمان یافته فراملی یا تروریسم برمی گردد. مبتنی بر تجربه می توان گفت تحرک 

و اقدام علیه حمایت  ایران از گروه های مقاومت اسالمی به موجب این کنوانسیون مورد 

تمرکز محافل سیاسی دیپلماتیک غرب قرار خواهد گرفت.
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مؤلفه های  زمره  در  امروز  لبنان،  حزب اهلل  مانند  منطقه  مقاومت  گروه های   .3

اساسی ترین موانع تحقق سیاست های  از  قرار دارند و یکی  امنیت منطقه ای  تأمین کننده 

غرب در غرب آسیا محسوب می شوند. ازاین رو به احتمال قریب به یقین، الحاق ایران به 

کنوانسیون پیش گفته، به عنوان ابزاری جهت فشار برای تضعیف این گروه ها استفاده خواهد 

شد.
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4- لزوم ایجاد ائتالف برای مقابله با نفوذ ایران!

ایاالت متحده( در سخنرانی ای در کمیته ی  اسبق  هنری کیسینجر )وزیر خارجه ی 

نیروهای مسلح سنا، به تهدید ایران برای ایاالت متحده اشاره و بر لزوم ایجاد یک ائتالف 

جهت مقابله با نفوذ رو به گسترش این کشور تأکید کرد.

وی با تقسیم تهدیدات و چالش های پیش روی ایاالت متحده به سه دسته ی کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت، جایگاه ایران در غرب آسیا را یک چالش میان مدت برای آمریکا 

دانست.

در ادامه، مهم ترین محورهای سخنرانی کسینجر به صورت خالصه ذکر می شود:

1. وزیر اسبق خارجه ی آمریکا، ایران را از یک سو کشوری در چارچوب سازمان ملل 

و با تعهداتی مشابه دیگر کشورها دانسته و از دیگرسو، آن را قدرتی تجدیدنظر طلب می داند 

که نظم کنونی را به چالش می کشد.

2. کیسینجر چالش اصلی پس از نابودی داعش را گسترش نفوذ ایران در خأل به 

وجود آمده دانسته و تأکید کرده ایاالت متحده باید ائتالفی را جهت محدودسازی و مقابله 

با جایگاه ایران در منطقه تشکیل دهد.

3. کیسینجر مدعی است تشکیل این ائتالف، شبیه نقشی است که ایاالت متحده 

در برابر شوروی در زمان جنگ سرد ایفا کرد. )توضیح: این سیاست که زمان ریگان 

در برابر شوروی به اجرا درآمده، از سوی برخی اعضای مجلس نمایندگان و کارشناسان 

اندیشکده های آمریکایی نیز موردتأکید قرارگرفته است.(



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 65

14

و  دانسته  هسته ای  عدم اشاعه ی  پیش نیازی جهت  را  برجام  همچنین  کیسینجر   .4

تأکید کرده ایاالت متحده باید برای ایران روشن کند که ورای برجام، با هرگونه توانمندی 

هسته ای نظامی ایران مخالف است. 






