






اندیشکده راهبردی تبیین


مجموعه گزارش های هفتگی


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


شماره 73


www.Tabyincenter.ir   : وبگاه اندیشکده


نشانی :  تهران، اقدسیه، خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن، پالک 32، واحد 11


کد پستی : 1957664731


تلفن : 26153329


نمابر : 26153239



اندیشکده راهبردی تبیین

5

فهرست
6 خالصه مدیریتی 

8 مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه 

8   1- حمله آمریکا به سوریه بدون دستاورد اما ... 

9 مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی 

9 2- ناکامی تروئیکای اروپایی در تصویب تحریم جدید علیه ایران   

11 3- حمله به سوریه، جنایت و نقض حقوق بین الملل   

13 4- لزوم اراده سوریه برای طرح دعوا علیه دولت های متجاوز    

14 5- رسوایی های داخلی ترامپ و حمله به سوریه   

16 6- ترامپ و بازگشت به ترانس-پاسفیک    



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 73

6

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

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه:

حمله آمریکا به سوریه بدون دستاورد اما ...

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

ناکامی تروئیکای اروپایی در تصویب تحریم جدید علیه ایران 

حمله به سوریه، جنایت و نقض حقوق بین الملل 

لزوم اراده سوریه برای طرح دعوا علیه دولت های متجاوز 

رسوایی های داخلی ترامپ و حمله به سوریه 

ترامپ و بازگشت به ترانس-پاسفیک 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

 1- حمله آمریکا به سوریه بدون دستاورد اما ...

از وقتی که حمله ی آمریکا با کمک انگلیس و فرانسه به سوریه بدون نتیجه پایان 

یافت تحلیل های متعددی نوشته شده است. عمده این نوشته ها بر چند نکته تاکید داشت از 

جمله اینکه حمله ی آمریکا دستاوردی در پی نداشته است؛ زیرا نه در روند میدانی اتفاقی 

به سود معارضین رخ داد و حتی پس از این حمله غوطه ی شرقی به طور کامل آزاد شد 

و در عرصه ی سیاسی نیز خود آمریکا تحقیقات برای مشخص شدن حمله ی شمیایی را به 

شکست کشاند و به نوعی ادعای خود را بی اعتبار کرد، این تحلیلها صحیح است اما این 

حمله ابعاد دیگری نیز داشت:

اوال باید توجه داشت که با وجود اینکه روسیه اعالم کرده  بود که موشک های 

شلیک شده به سوی سوریه را ساقط خواهد کرد، آمریکا با کمک دو متحد خود به سوریه 

حمله و پیام جدیت خود را به روسیه صادر کرد. با این توضیح یکی از اهداف آمریکا 

نمایش قدرت و جدیت و ارزیابی عکس العمل روسیه بود که در آن تا حدی موفق عمل 

نمود. در این زمینه نیز واکنش ارتش سوریه با هماهنگی روسیه قابل تامل است.

ثانیا باید در نظر گرفت که آمریکا این بار توانست، دو متحد اصلی خود را قانع کند 

تا با اینکه حمله شیمیایی مبنای منطقی و واقعی ندارد، با او همراهی کنند و این را به دولت 

سوریه و متحدینش ثابت کند که ادعای حمله ی شیمیایی برای آنان هزینه در پی خواهد 

داشت، اگرچه این هزینه، در معادالت میدانی تغییری ایجاد نکند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

2- ناکامی تروئیکای اروپایی در تصویب تحریم جدید علیه ایران

در نشست اخیر وزرای امور خارجه ی اتحادیه ی اروپا، سه کشور انگلیس، فرانسه و 

آلمان، پیشنهاد تحریم هایی جدید را علیه ایران مطرح کردند که با مخالفت ایتالیا، اسپانیا، 

سوئد، اتریش، قبرس و یونان روبرو شد.

تحلیل و ارزیابی:

رئیس جمهور ایاالت متحده در آخرین تمدید تعلیق تحریم های برجامی، اعالم کرد 

تمدید  را  تحریم ها  تعلیق  دیگر  نیابد،  تحقق  برجام  تغییر  درصورتی که شروطش جهت 

نخواهد کرد. 

انگلیس، فرانسه و آلمان دلیل خود را برای اعمال تحریم علیه ایران، راضی کردن 

ترامپ جهت ماندن در برجام اعالم کردند. این سه کشور اروپایی خواستار اعمال تحریم 

علیه ایران )به دلیل حمایت از محور مقاومت در سوریه( و همچنین نیروهای مقاومت 

مستقر در آن کشور شده اند.

بااین حال، عمده ترین دالیل مخالفان اعمال تحریم های جدید علیه ایران، عبارتند از:

تحریم های  اعمال  و  بوده  پسابرجام  فضای  در  اقتصادی  منتفع  بزرگ ترین  اروپا 

جدید، می تواند قراردادهای تجاری بیشتر با ایران را با چالش مواجه نماید.
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اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران، نمی تواند تغییر در تصمیم ترامپ جهت خروج 

یا ماندن در برجام ایجاد نماید.

عالوه بر این، در صورت خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم از سوی اروپا علیه 

ایران، می تواند بقای برجام را با چالش بیشتری مواجه نماید که با توجه به مطالب گفته شده، 

به هیچ وجه مطلوب کشورهای اروپایی نیست.

با این حال، احتمال اعمال تحریم علیه ایران از سوی اروپا کاماًل از بین نرفته و 

همچنان ممکن است در نشست های آتی این سازمان، تروئیکای اروپایی سعی در این امر 

نماید.
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3- حمله به سوریه، جنایت و نقض حقوق بین الملل

در پی انتشار اخباری مبنی بر وقوع حمله ی شیمیایی به دوما در سوریه، ایاالت متحده 

با همراهی انگلیس و فرانسه، با ادعای اینکه این حمله از سوی دولت سوریه بوده است، 

به انجام عملیات موشکی علیه برخی اماکن و مواضع دولت و ارتش آن کشور مبادرت 

کردند.

اما آیا این حمله از منظر قواعد حقوقی بین المللی مشروع بوده است؟

تحلیل و ارزیابی:

عملیات موشکی علیه سوریه از سوی آمریکا و متحدانش، به دالیل زیر، مخالف و 

نقض صریح حقوق و قواعد بین المللی محسوب می شود:

مطابق بند 4 ماده ی 2 منشور ملل متحد، »تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت 

ارضی یا استقالل سیاسی هر کشور« ممنوع است.

ماده ی 1 قطعنامه تعریف تجاوز، تجاوز را »کاربرد نیروی مسلح به وسیله ی یک 

کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی کشور دیگر« تعریف می کند.

بند 2 ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز، بمباران نظامی را یکی از مصادیق تجاوز به 

شمار می آورد.
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باید توجه داشت که تجاوز مذکور، نه در قالب دفاع مشروع )ماده 51 منشور( و 

نه در چارچوب عملیات نظامی سازمان ملل متحده بوده و پیش از اعالم نتایج بررسی های 

کمیته ی حقیقت یاب انجام گرفته است.

مطابق بند 2 ماده ی 5 قطعنامه ی تعریف تجاوز، هرگونه جنگ تجاوزکارانه، »جنایتی 

علیه صلح بین المللی« بوده و طرف متجاوز، در برابر جامعه ی بین المللی مسئول است. 
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4- لزوم اراده سوریه برای طرح دعوا علیه دولت های متجاوز 

دولت های آمریکا، انگلیس و فرانسه با ادعای انجام عملیات شیمیایی توسط دولت 

سوریه در دوما، پیش از بررسی های کمیته حقیقت یاب به این کشور متجاوزانه حمله 

کردند. یکی از نهادهای بین المللی که می توان در آن طرح دعوا کرد و برای محکوم کردن 

دولت های متجاوز تالش کرد دیوان بین المللی دادگستری است.

بر اساس ماده 93 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان 

ملل محسوب می شود. بنابراین تمام کشورهای عضو سازمان ملل، به طور خودکار عضو 

دیوان نیز محسوب می شوند و حق رجوع به دیوان را خواهند داشت.

از طرفی دیوان موظف است به طرح دعوا رسیدگی کند و طبق بند 1 ماده 94 منشور 

ملل متحد، هر عضو سازمان ملل متحد در هر دعوایی که او طرف آن است باید از تصمیم 

دیوان تبعیت نماید و در صورتی که تخلف کند طرف دیگر می تواند موضوع را به شورای 

امنیت ارجاع دهد.

با توجه به اینکه دولت سوریه مورد تجاوز آشکار دولت های آمریکا، انگلیس و 

فرانسه قرار گرفته است و این سه کشور مفاد قواعد حقوق بین الملل را نقض کرده اند، الزم 

است دولت سوریه به کمک متحدان خود علیه این سه کشور طرح دعوا کند تا موضوع از 

مجرای حقوقی نیز پیگیری شود. اگر دولت سوریه در این عرصه موفق عمل کند و بتواند 

دولتهای متجاوز را از این راه محکوم نماید توانسته است یک پیروزی در عرصه بین المللی 

کسب کند و از اعتبار دولتهای متجاوز با اثبات کذب بودن ادعای آنان بکاهد. اگرچه اصل 

طرح این مساله، فارغ از نتیجه آن، می تواند موثر باشد. 
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5- رسوایی های داخلی ترامپ و حمله به سوریه

و  بهانه ی ساخت  به  فرانسه،  و  انگلیس  با همراهی  ایاالت متحده  پیش،  چند روز 

استفاده ی دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی، بیش از 100 فروند موشک به سمت پایگاه ها 

و برخی اماکن راهبردی سوریه شلیک کرد. 

بااین حال، مقیاس و نتیجه ی عملیات موشکی آمریکا که پرسروصدا و عماًل بی نتیجه 

بود، بسیاری از تحلیلگران را با پرسش هایی جدی در قبال اهداف اصلی و پشت پرده ی این 

عملیات روبرو ساخته است.

تحلیل و ارزیابی:

دونالد ترامپ، بی شک یکی از پرچالش ترین روسای جمهور ایاالت متحده در طول 

تاریخ چند صدساله ی این کشور بوده است. رسوایی های اخالقی و بعضًا اقتصادی و امنیتی 

وی، او را به حاشیه سازترین چهره ی بین المللی حال حاضر تبدیل کرده است.

وی هم اکنون درصحنه ی داخلی با رسوایی های متعددی روبروست که حداقل چهار 

مورد از مهم ترین آن ها عبارت اند از:

اتهامات متعدد فساد جنسی و روابط نامشروع )که بازیگر مشهور فیلم های ضداخالقی، 

یکی از پرسروصداترین نمونه های اخیر آن بوده است(
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ارتباط ستاد انتخاباتی وی با روسیه

ارتباط وکیل ترامپ )مایکل کوهن( با عناصر روس.

ارتباط ترامپ  و فرزندانش با مافیای مالی نیویورک

برخالف این باور عمومی که مسائل امنیت ملی از سیاسی کاری جداست، رفتارهای 

رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده ی حقیقتی دیگر است.

به نظر می رسد یکی از مهم ترین اهداف حمله ی موشکی به برخی تأسیسات سوری، 

انحراف افکار عمومی از انحرافات و رسوایی هایی بوده که کاخ سفید ترامپ را احاطه کرده 

است.
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6- ترامپ و بازگشت به ترانس-پاسفیک 

دونالد ترامپ در یکی از اولین اقدامات خود به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده 

 TPP .خارج شود TPP آمریکا، دستور داد تا این کشور از پیمان ترانس-پاسفیک یا

و  ایجاد  اقتصاد جهانی  از  دارنده 40درصد  بین 12 کشور  است که  تجاری  پیمان  یک 

مذاکرات مربوط به آن در فوریه 2016 نهایی شده است. 

بعد از اعمال تعرفه بر کاالهای چینی و اقدام متقابل چین در برابر آمریکا، ترامپ 

دستور بررسی مجدد پیوستن آمریکا به TPP را صادر کرده است.

تحلیل و ارزیابی:

ترامپ در تب وتاب رقابت های انتخاباتی و در ادامه سلسله حمالتش به باراک اوباما، 

پیمان ترانس-پاسیفیک را که با محوریت برجسته رئیس جمهور سابق آمریکا منعقد شده 

بود، یک پیمان ناعادالنه معرفی کرد و وعده خروج از آن را به عنوان یک شعار انتخاباتی 

مطرح کرد. او این شعار را در روزهای اولیه حضورش در کاخ سفید عملی کرد.

و  واردات کاالهای چینی،  بر  تعرفه های سنگین  اعمال  در  ترامپ  اخیر  اقدامات 

اعالن عملی جنگ تجاری با چین، نگرانی هایی را در آمریکا ایجاد کرده است. ازجمله 

سیاستمدارانی از هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه معتقدند ترامپ باید بجای ورود به 

جنگ تجاری با چین، با رقبای این کشور به تجارت بپردازد.
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 TPP اجتماع رقبای تجاری چین مانند ژاپن، استرالیا، کانادا، مالزی و مکزیک در

و لزوم تجارت با آن ها برای انزوای اقتصادی چین، باعث شده است تا ترامپ به فکر 

پیوستن مجدد به پیمان ترانس-پاسفیک باشد.

نگرانی از اقدامات تالفی جویانه چین در چارچوب جنگ اقتصادی و اعمال تعرفه 

بر کاالهای آمریکایی باعث شده است تا ترامپ دستور بازبینی در تصمیم اتخاذ شده خود 

را صادر کند.
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