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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

دیپلماسی فعال ترکیه در ماجرای فلسطین را چگونه ببینیم؟

نشست آستانه 9، تعیین کننده رفتار بازیگران اصلی در سوریه 

دیدار عامری و صدر؛ تزلزل تحلیل ها 

یک پیشنهاد برای مواجهه با سخنرانی وزیر خارجه آمریکا 

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

ارائه بسته پیشنهادی به ایران؛ فاز جدید تالش اروپایی ها برای حفظ برجام

خواسته های »عبری - عربی - آمریکایی« وزیر خارجه آمریکا از ایران 

خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا 

شاخصه های رفتار صحیح در مقابل آمریکا 

خروج آمریکا از برجام و ابهام در سرنوشت پروژه ی چابهار 

تحرکات ماجراجویانه ی آمریکا در شبه جزیره ی کره و چشم انداز مذاکرات 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- دیپلماسی فعال ترکیه در ماجرای فلسطین را چگونه ببینیم؟

انتقال سفارت آمریکا از  در میان کشورهای اسالمی، شدیدترین موضع در قبال 

تل آویو به قدس را ترکیه اتخاذ کرد. البته موضع ایران مشخص و اصولی است و برخالف 

ترکیه، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته تا در چنین مواقعی، سفیرش را از تهران 

اخراج کند! اما با احتساب این مالحظه، آن چه در میان رسانه ها بسیار برجسته بود، اقدامات 

معنادار و حساب شده ی اردوغان و یارانش برای مخالفت با انتقال سفارت بود تا جایی که 

می توان به لحاظ رسانه ای، ترکیه را سردمدار مخالفت با آن دانست. اما حداقل دو مالحظه 

در این خصوص وجود دارد؛

1. اردوغان در زمین حداقلی فلسطین بازی می کند. او و کشورش، رژیم صهیونیستی 

را به رسمیت شناخته، از بیت المقدس شرقی و غربی سخن گفته و قدس را پایتخت دائمی 

فلسطین می دانند اما فقط بخش شرقی آن را متعلق به فلسطینیان می شمارند. 

2. در همین روزهایی که ترکیه سفیر رژیم صهیونیستی را اخراج کرد و سه روز 

عزای عمومی اعالم کرد و ... طرحی در پارلمان این کشور برای لغو قراردادهای تجاری با 

این رژیم طرح شد. حزب عدالت و توسعه با این طرح مخالفت کرد! این یعنی مخالفت با 

رژیم صهیونیستی فقط تا جایی خوب است که دستاورد سیاسی داشته باشد و بنا نیست این 

مخالفت برای ترکیه، در اقتصاد هزینه زا باشد. در ماجرای کشتی مرمره در سال 2010 هم 

با همه ی نطق های اردوغان، روابط اقتصادی آنکارا و تل آویو رو به رشد بود.
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با این وجود، تحرک دیپلماتیک و رسانه ای ترکیه در شرایطی که برخی کشورهای 

عربی برای نزدیک تر شدن به رژیم صهیونیستی، در رقابت با یک دیگرند، غنیمتی است که 

البته باید دقیق و جامع نگریسته شود تا اهداف واقعی آنکارا شناخته شود.
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2- نشست آستانه 9، تعیین کننده رفتار بازیگران اصلی در سوریه

نهمین نشست آستانه درباره بحران سوریه هفته گذشته برگزار شد. بندهای نشست 

اخیر آستانه شامل مسائلی از قبیل تالش برای رایزنی با طرف های سوری برای آغاز کار 

کمیته قانون اساسی در ژنو و نیز تامین شرایط برای بازگشت آوارگان به سوریه است. با 

فاصله ی کمی بعد از برگزاری این نشست، بشار اسد به سوچی سفر کرد و تمایل خود به 

منظور ارسال نماینده به سازمان ملل برای شروع مذاکرات قانون اساسی را اعالم کرد و از 

ایران نیز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به سوریه سفر کرد و از تالش ایران برای 

تقویت روابط اقتصادی با سوریه خبر داد.

تحلیل

آمادگی بشار اسد برای شروع مذاکرات قانون اساسی با وجود پیروزی های پی در پی 

در عرصه ی میدانی سوریه نشان از عزم این کشور برای حل اساسی بحران و در نظر گرفتن 

نظرات معارضین)آنهایی که در لیست گروه های تروریستی ذکر نشده اند( در آینده سوریه 

دارد.

با نزدیک شدن به مراحل پایان جنگ و شروع مذاکرات قانون اساسی، ایران تالش 

می کند در پی حضور خود در سوریه با سرمایه گذاری اقتصادی منافع خود را در این کشور 

حفظ کند و بقای خود را استمرار بخشد. 
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با  اقتصادی اش  با راهبری مذاکرات آستانه و تاکید بر تقویت روابط  نیز  روسیه 

سوریه قصد دارد خود را به عنوان دولتی که توانسته بحران سوریه را با موفقیت به پایان 

برساند و  جایگزین آمریکا در سیاست های منطقه ای باشد مطرح کند. در دیدار پوتین و 

اسد بر خروج نیروهای خارجی از سوریه پس از پایان بحران، تاکید شده بود.
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3- دیدار عامری و صدر؛ تزلزل تحلیل ها

دیدار هادی عامری رهبر ائتالف »فتح« و مقتدی صدر رهبر ائتالف »سائرون« در 

بغداد با وجود رویکرد مقتدی صدر در مورد ائتالف فتح، موجب شگفتی شد. بنا بر آنچه 

سایت رسمی مقتدی صدر درباره این دیدار منتشر کرده  است، رهبر ائتالف سائرون بر 

ضرورت تسریع تشکیل دولت و اهمیت مشارکت همه ی طرف های پیروز در دولت آینده 

تاکید کرده است.

تحلیل

تا کنون رویکرد مقتدی صدر نسبت ائتالف فتح و توییت معنادار او که همه ی 

ائتالف های انتخاباتی را به جز فتح و دولت قانون ذکر کرده  بود، تحلیل ها را به این سو 

سوق داد که جریان صدر به هیچ عنوان با فتح ائتالف نخواهد کرد اما این دیدار و تاکید 

مقتدی بر مشارکت همه ی طرف های پیروز در دولت آینده، این تحلیل ها را متزلزل کرد.

با این دیدار که قطعیت عدم ائتالف فتح و سائرون را منتفی کرد، اگر قراری بر 

ائتالف صورت گرفته باشد احتماال صدر و عامری به همراه ائتالف نصر و حکمت به دنبال 

تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان و به تبِع آن تعیین نخست وزیر هستند و در مقابل 

به نظر می آید صدر با امتیازگیری از ائتالف فتح و نصر به دنبال گزینه هایی  برای معرفی 

وزرای کابینه است. 



اندیشکده راهبردی تبیین

13

4- یک پیشنهاد برای مواجهه با سخنرانی وزیر خارجه آمریکا

پامپئو  مایک  سخنرانی  زمان  اطالع رسانی  به  روزی  چند  رسانه ها  این که  از  پس 

پرداختند، سرانجام روز دوشنبه )دیروز( فرارسید و او طی سخنانی، آن چه را که راهبرد 

جدید ایاالت متحده علیه ایران نامیده می شد، بیان کرد. واقعیت اما این است که این راهبرد 

جدید در حوزه منطقه ای و حتی فراتر از آن، چیزی نبود جز تکرار شرط و شروط هایی 

که چهل سال است علیه ایران تکرار می شود. شرط های جدیدتر همچون ضرورت خروج 

نیروهای ایرانی از سوریه هم منطقی مشابه با شرط های چهل ساله دارد.

نفوذ  و  است؛ حفظ حضور  اِعمالی مشخص  راهبرد در حوزه  این  به  ایران  پاسخ 

منطقه ای و تقویت آن، اصرار بر مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از بازیگران محور 

مقاومت. 

اما به نظر می رسد پاسخ اعالنی ایران به راهبرد آمریکا می تواند همراه با ابتکاراتی 

باشد. سال ها قبل در ادبیات سیاسی کشور، شرطی معنادار برای ارتباط با آمریکا طرح 

شد؛ هرگونه ارتباط با آمریکا منوط به عدم حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی است. 

مشخص است که چنین منطقی جدلی است، چرا که از یک سو آمریکا هیچ گاه زیر بار 

چنین شرطی نمی رود و از سوی دیگر ارتباط با آمریکا منوط به موارد دیگری نیز هست 

اما این شرط به عنوان مهم ترین آن ها طرح شده است. به نظر می رسد این منطق می تواند 

دوباره و این بار در قبال راهبرد طرح شده توسط پامپئو تکرار شود. لذا پاسخ اعالنی ایران 

به این راهبرد برای بیشتر دیده شدن در رسانه ها می تواند به همراه شرط های مشخصی باشد 

که عمال ماهیت سیاست های آمریکا را در منطقه آشکار می سازد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

5- ارائه بسته پیشنهادی به ایران؛ فاز جدید تالش اروپایی ها برای حفظ برجام

شاید هیچ پیشامدی مانند خروج یک جانبه آمریکا از برجام نمی توانست اروپایی ها 

را بر سر دوراهی انتخاب یکی از دو گزینه »پیروی از آمریکا« یا »استقالل از آمریکا« 

قرار دهد. عدم توان اروپا برای حفظ مستقالنه برجام در کنار عدم تمایل برای پیرو آمریکا 

شناخته شدن در سیاست جهانی باعث شده است تا اخیراً به تالش برای ارائه یک بسته 

پیشنهادی به ایران و همراه کردن روسیه و چین متوسل شوند.

تحلیل و ارزیابی

محتوای بسته موردنظر اروپایی ها چیست؟

1. بسته موردنظر اروپایی ها به ایران پیشنهاد می کند تا در مقابل محدودسازی توان 

دفاعی موشکی و عقب نشینی از سیاست های منطقه ای خود، به حجمی در حد چند میلیارد 

دالر در قالب کمک های اقتصادی دسترسی پیدا کند.

بسته اروپایی یا اروپایی - آمریکایی؟

2. در ظاهر اروپایی ها بسته پیشنهادی را از طرف خودشان معرفی می کنند و در 

تالش اند تا روسیه و چین را هم با خود همراه کنند. اما تجزیه وتحلیل محتوای احتمالی بسته 
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پیشنهادی نشان می دهد، تقریبًا تمام خواسته های آمریکا برای شکل دادن به یک توافق 

مکمل با ایران در بسته گنجانده شده است.

3. بسته پیشنهادی اروپایی ها قبل از هر چیز نشان دهنده این است که بازیگران 

کلیدی این اتحادیه )انگلستان، فرانسه و آلمان( نمی توانند - یا نمی خواهند - مستقل از 

سیاست های ایاالت متحده آمریکا عمل کنند و در تالش هستند تا ماهرانه به توافق مکمل 

موردنظر آمریکایی ها شکل دهند.
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6- خواسته های »عبری - عربی - آمریکایی« وزیر خارجه آمریکا از ایران

ایاالت متحده آمریکا طی سخنرانی خود  پمپئو، وزیر خارجه  مایک  روز گذشته 

در اندیشکده افراطی و ضد ایرانی هریتج، ضمن اعالم راهبرد سیاست خارجی آمریکا، 

به صورت ویژه مطالب و خواسته هایی را در مورد ایران مطرح کرد. 

مطالعه خواسته های مطرح شده نشان می دهد، غالب مطالبی که وزیر خارجه به زبان 

آورده است که بیش از آمریکا دغدغه رژیم صهیونیستی و برخی حکام عرب منطقه است.

تحلیل و ارزیابی

خواسته های عبری:

1. عدم تحمل اینکه موشک های ایران در جوالن اشغالی فرود آیند؛

2. توقف تهدید علنی و آشکار رژیم صهیونیستی توسط ایران؛

3. توقف حمایت از حزب اهلل و حماس؛

4. خروج ایران از سوریه

خواسته های عربی:

1. توقف حمایت ایران از نیروهای مقاومت مردمی در عراق و انصاراهلل در یمن؛
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2. توقف فعالیت های هسته ای ازجمله آب سنگین )بیش از میزانی که کشورهای 

عرب هم پیمان آمریکا دارند!(؛

3. توقف تولید، توسعه و تهدید موشکی کشورهای عربستان و امارات!

خواسته های آمریکایی:

1. آزادی زندانیان )غالبًا جاسوس( آمریکایی در ایران؛

2. اعالم جنبه های نظامی فعالیت های هسته ای سابق به آژانس بین المللی انرژی اتمی

3. اجازه دسترسی بی قیدوشرط برای بازرسی از همه پایگاه ها در همه نقاط کشور

تحلیل و تبارشناسی خواسته های وزیر خارجه آمریکا از ایران نشان می دهد نزدیک 

به 70 درصد از آن ها )7 مورد از 10 مورد( درواقع بیشتر دغدغه رژیم صهیونیستی و برخی 

کشورهای عربی است تا خود آمریکا. اکثر خواسته ها نیز آغشته به دروغ و اتهاماتی است 

که هیچ دلیل محکمی برای اثبات آن ها وجود ندارد.
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7- خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا

هرچند سخنرانی »مایک پمپئو« در اندیشکده هریتج نشانی از تغییر در راهبرد و 

رویکرد آمریکا نسبت به مسائل متعدد بین المللی ندارد، اما تحلیل صحبت های وزیر خارجه 

ایاالت متحده خطوط جدیدی در سیاست خارجی این کشور را بازنمایی می کند.

تحلیل و ارزیابی

مهم ترین خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا عبارت اند از:

1.  رادیکال تر شدن سیاست خارجی 

با روی کار آمدن ترامپ و اقدامات او مانند خروج از پیمان »ترانس - پاسفیک« 

و موافقت نامه زیست محیطی پاریس، رگه هایی از رادیکالیزه شدن سیاست خارجی آمریکا 

را می توان مشاهده کرد. فرایند رادیکال شدن سیاست خارجی با خروج جمهوری خواهان 

سنتی مانند مک مستر و رکس تیلرسون از کابینه و جایگزین شدن راست گرایانی مانند 

جان بولتون و مایک پمپئو شدیدتر شده است. 

اصلی ترین نتیجه رادیکال شدن سیاست خارجی آمریکا عدم توجه به چارچوب های 

معمول و مرسوم بین المللی و تشدید یک جانبه گرایی در کنش های خارجی این کشور است.
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2. عدول از اصل همگرایی با اروپا

همگرایی با اروپا و بازیگران کلیدی آن )فرانسه، انگلستان و آلمان( از اصول ثابت 

سیاست خارجی ایاالت متحده بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می آید. اگر بحران پیش آمده 

بر سر کانال سوئز را یک استثنا تلقی کنیم، تقریبًا در تمامی مسائل سیاست بین الملل میان 

اروپا و آمریکا همگرایی وجود داشته است. 

با آغاز ریاست جمهوری ترامپ و حضور مایک پمپئو در وزارت خارجه آمریکا 

سیاست خارجی این کشور، در موضوعاتی مانند »مسئله انتقال پایتخت« و »برجام« از اصل 

همگرایی با اروپا عدول کرده است.

3. تثبیت جایگاه اعراب در اتحاد »عبری - آمریکایی - عربی« به عنوان ضلع سوم

رویکرد سیاست خارجی دولت ترامپ نسبت به اعراب متحد آمریکا، موجب تثبیت 

جایگاه برخی کشورهای عربی در اتحاد میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی حکام 

عرب منطقه شده است. البته فرایند قرارگیری و تقویت اعراب به عنوان ضلع سوم اتحاد 

»عبری - آمریکایی - عربی« مختص دولت فعلی آمریکا نیست و از مدت ها قبل آغاز 

شده است.
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8- شاخصه های رفتار صحیح در مقابل آمریکا

رهبر معظم انقالب دیروز در جمع سران قوا و کارگزاران نظام با بیان نکاتی پیرامون 

تحرکات اخیر آمریکا علیه ایران، شکست این کشور را در ماجرای مربوط به خروج از 

برجام، قطعی و مسلم دانستند. ایشان بهره گیری از »تجربه تاریخی« و »عمل به وظایفی 

که بر اساس سنت الهی بر عهده ما است« را از شروط اساسی معرفی کرده و بر این اساس 

شاخصه های »رفتار صحیح« در مقابل آمریکا را تبیین کردند.

تحلیل و ارزیابی

شاخصه های رفتار صحیح در مقابل آمریکا چیست؟

1. عدم تعامل 

تعامل با دولتی که تعهدات خود را به راحتی نقض کرده و زیر پا می گذارد، اشتباه 

اوباما و  ترامپ، آمریکای  بین آمریکای  تفاوتی  نیز  رابطه  این  و خسارت بار است. در 

آمریکای بوش وجود ندارد.

2. عمل بر اساس شناخت دشمن

شناخت عمیق دشمن باید مقدمه عمل در مقابل آن باشد. اشراف به این موضوع که 

مسئله آمریکا نه توان هسته ای، نه توان دفاعی موشکی و نه سیاست های منطقه ای ایران، 
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بلکه اصل نظام جمهوری اسالمی است، از اجزای مهم این شناخت است.

3. عدم انعطاف 

تجربه نشان می دهد انعطاف در مقابل آمریکا نه تنها دشمنی او را کم نمی کند، بلکه 

این کشور را در پیگیری سیاست های استکباری خود مصمم تر می کند. انعطاف ایران در 

زمان ریاست جمهوری جرج بوش و محور شرارت نامیده شدن ایران توسط وی، نمونه بارز 

این مسئله است.

4. ایستادگی و مقاومت

ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا بهترین و بهینه ترین گزینه رفتار در مقابل این 

کشور مستکبر است که می تواند زمینه بسیار زیاد عقب نشاندن آن ها را به وجود می آورد.

5. عدم اعتماد به اروپا

بازیگران  اروپایی ها نشان می دهد  با  تحلیل تجربه تاریخی به دست آمده در رابطه 

اروپایی ها،  با  ارتباط  در  لذا  با آمریکا همراه هستند.  مهم«  اروپایی در »مسائل  کلیدی 

پیش فرض باید »عدم اعتماد« باشد.

6. نگاه به داخل

برای موفقیت در خنثی سازی دشمنی های آمریکا نسبت به ایران الزم است تا »نگاه 

و اتکا به داخل« در تصمیم گیری ها اصالت داشته باشد. گره زدن اقتصاد به توافقی مانند 

برجام، موجب سردرگمی و معطل شدن چرخ اقتصادی کشورمی شود.
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9- خروج آمریکا از برجام و ابهام در سرنوشت پروژه ی چابهار

با اعالم خروج ایاالت متحده از برجام و انتشار برنامه ی زمانی بازگشت تحریم ها علیه 

ایران، سؤاالتی پیرامون آینده ی همکاری های ایران و هند در توسعه ی بندر چابهار ایجاد 

شده است.

همچنین، برخی منابع غیررسمی، از تمایل دیپلمات های هندی جهت مذاکره ی مجدد 

راجع به این موضوع خبر داده اند.

تحلیل و ارزیابی

1. پروژه ی چابهار، گسترده ترین حوزه ی همکاری ایران و هند به شمار می رود 

و گرچه نسبت به همتای خود )بندر گوادر پاکستان( از پیشرفت کافی برخوردار نبوده، 

بااین حال، می تواند فرصت مناسبی جهت ارتقای روابط دو کشور باشد.

2. با اجرای برجام، با این تصور که شرکت های اروپایی در پسابرجام وارد فضای 

سرمایه گذاری ایران خواهند شد، روند مذاکرات ایران و هند در برخی پروژه های مشترک 

)نظیر توسعه ی میدان گازی فرزاد ب(، با کندی و مسائلی روبرو شد.

نظر  به  برجام،  از  بر خروج  مبنی  ایاالت متحده  اعالم خروج  از  اکنون و پس   .3

می رسد هند قصد دارد مسئله ی به وجود آمده را به فرصتی برای خود بدل ساخته و موضع 

خود را در مذاکرات و مدل همکاری با ایران، تغییر دهد.
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4. بااین حال، علی رغم منفعت بخش بودن پروژه ی چابهار برای ایران، باید به دو 

نکته توجه داشت:

-این پروژه برای هند منفعت بخش تر است؛ هند بدون استفاده از پروژه ی چابهار، 

عماًل امکان دستیابی به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی را ندارد.

-همکاری با هند در پروژه ی چابهار، برای ایران به هر قیمتی نمی ارزد.

واردکردن  جهت  بیشتر  تالش  به  اقدام  می تواند  رابطه،  این  در  ایران  دولت   .5

کشورهای جایگزین )از قبیل روسیه و چین( به این پروژه نماید. این امر، عالوه بر اینکه 

منابع توسعه ی چابهار را تنوع می بخشد، می تواند هند را در اجرای حداکثری تعهداتش 

تشویق کند.
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ــره و  ــبه جزیره ی ک ــکا در ش ــه ی آمری ــرکات ماجراجویان 10- تح

ــرات ــم انداز مذاک چش

پس از برگزاری یک رزمایش مشترک هوایی میان کره ی جنوبی و ایاالت متحده، 

رهبر کره ی شمالی دیدار خود را با رئیس جمهور کره ی جنوبی لغو کرد و اعالم شد چنین 

اقداماتی می تواند دیدار آتی کیم جونگ اون و ترامپ را با مخاطره مواجه نماید.

چند روز پیش تر نیز، جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایاالت متحده بر 

مناسب بودن الگوی لیبی برای خلع سالح کره ی شمالی تأکید کرده بود.

تحلیل و ارزیابی

1. پس از سال ها تخاصم، سران کره ی شمالی و ایاالت متحده آمادگی خود را جهت 

مذاکره پیرامون خلع سالح شبه جزیره ی کره اعالم کردند.

2 بااین حال، به وضوح، طرفین اهداف و منافع متفاوتی در قبال این مسئله دارند:

-ایاالت متحده، خواستار خلع سالح کامل کره ی شمالی، همراه با قابلیت راستی آزمایی 

است تا اطمینان یابد این کشور هیچ وقت دیگر به سالح های هسته ای دست نخواهد یافت.

-در مقابل، کره ی شمالی در مقابل خلع سالح، خواستار تضمین های اقتصادی و 

امنیتی است.

تضمین اقتصادی به معنای رفع همه ی تحریم ها و کمک به اقتصاد این کشور و 
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تضمین امنیتی به معنای خلع سالح تمام شبه جزیره ی کره است )نه تنها کره ی شمالی(.

3. به نظر می رسد با موافقت کره ی شمالی جهت ورود به مذاکره، ایاالت متحده سعی 

دارد با برگزاری رزمایش ها و مواضعی ازاین دست، عرصه را در آستانه ی مذاکرات برای 

آن کشور تنگ تر کرده و توان امتیازگیری بیشتری به دست آورد.

4. بااین حال، با در نظر گرفتن بدعهدی های ایاالت متحده در توافق با ایران و سابقه ی 

ناموفق مذاکرات آمریکا و کره، تداوم چنین مواضع و تحرکات ماجراجویانه، می تواند 

آینده ی مذاکرات را به کلی با شکست مواجه نماید.
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