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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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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- عربستان؛ شتاب در توسعه و مصائب آن 

برکناری رئیس هیئت تفریح و سرگرمی عربستان توسط پادشاه این کشور، در 

شرایطی که ریاض، سیاست توسعه فرهنگی را با الگوبرداری از فرهنگ غربی برگزیده، 

می تواند معنادار تلقی شود. 

هیئت تفریح و سرگرمی عربستان در سال ۲۰۱6 بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ این 

کشور با هدف راه اندازی و توسعه بخش تفریحات و سرگرمی  برای تمامی گروه های جامعه 

در تمامی مناطق عربستان تاسیس شد.

حمد بن سلمان، ولیعهد عربستان پیشتر گفته بود، ریاض به دنبال آن است درآمدهای 

حاصل از تفریحات عربستانی ها را که در سال ۲۲ میلیارد دالر در خارج کشور برای تفریح 

هزینه می کنند، جذب بازار داخلی کند.

طی روزهای اخیر، کاربران عربستانی در شبکه های اجتماعی، نسبت به برگزاری 

یک سیرک با حضور زنان روسی در عربستان انتقادات زیادی طرح کردند. 

این  در  انتقادی  موج  مهار  برای  عربستان  پادشاه  می گویند  خبری  منابع  برخی 

خصوص، رئیس هیئت تفریح و سرگرمی را برکنار کرده است.

واقعیت این است که سیاست درهای باز فرهنگی بدون طی کردن مراحلی، همواره 

با واکنش بخش سنتی جوامع روبرو بوده است. تجربه های پرشماری نیز در جهان اسالم 
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در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، سیاست های توسعه ای بن سلمان در عربستان، 

محل بحث برخی کارشناسان بوده است. آن ها بر این باورند که امکان بی ثباتی ناشی از این 

سیاست ها کامال وجود دارد. لذا به نظر می رسد مشاوران خارجی بن سلمان برای حفاظت از 

مسیر قدرت یابی او، نسبت به سرعت تغییرات فرهنگی در این کشور، حساس خواهند بود. 
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۱۰

2- چه کسی محل صندوق های رای در عراق را به آتش کشید؟

پارلمانی عراق، برخی گروههای سیاسی مدعی شدند  انتخابات  از برگزاری  پس 

که تقلب در انتخابات رخ داده است و باید آرا بازشماری شود. در این راستا ابتدا نتایج 

انتخابات در خارج از کشور لغو و پس از آن مقرر شد آرای داخلی نیز به علت خطای 

باالی دستگاه های شمارش آرا مجددا بازشماری شود، اما با آتش سوزی محل نگهداری 

صندوق های رای عمال چشم انداز انتخابات و تشکیل دولت در هاله ای از ابهام فرو رفت. 

برای اینکه این آتش سوزی از سوی چه گروهی و با چه هدفی انجام شده است سه احتمال 

را می توان در نظر گرفت:

۱. احتمال اول این است که داعش با سوزاندن صندوق های رای در فضای احتمال 

تقلب و رقابت گروه های سیاسی به دنبال ایجاد ناامنی در عراق این عمل را انجام داده است 

تا در پی ناامنی بتواند خود را در عراق احیا کند. همزمانی آتش سوزی با اشغال موصل 

توسط داعش در ۱۰ ژوئن این احتمال را تقویت می کند.

۲. احتمال دوم این است که گروه های پیروز، پس از مقرر شدن بازشماری آرا، 

این کار را انجام داده اند تا از اجرای این تصمیم جلوگیری کنند و نتایج قبلی پابرجا بماند.

۳. احتمال سوم نیز متوجه لیست های بازنده در انتخابات است، به این صورت که 

با آتش گرفتن صندوق های رای، خواستار ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شده اند تا 

بتوانند مجددا خود را بازیابی کنند و نقش جدی تری ایفا کنند.
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4. احتمال آخر این است که یک بازیگر خارجی در پی ایجاد فتنه و ناامنی در 

عراق، این عمل را سازماندهی کرده باشد. عربستان و آمریکا مشخصا دو گزینه محتمل در 

این سناریو هستند. 

گذر زمان و نوع بازیگری احزاب، وزن احتماالت باال را مشخص تر خواهد کرد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- ایران و سازمان همکاری شانگهای؛ عضویت یا عدم عضویت؟

طی هفته ی گذشته، اجالس ساالنه ی سازمان همکاری شانگهای در چین برگزار شد 

و جمهوری اسالمی ایران نیز در باالترین سطح، در آن شرکت کرد. 

عضویت دائم ایران در این سازمان، امسال نیز مانند سال های پیش، یکی از مهم ترین 

مباحث حول اجالس بود.

تحلیل و ارزیابی

۱. ایران از سال ۲۰۰8 درخواست خود را برای عضویت دائم در سازمان ارائه داده 

که تاکنون از سوی همه ی اعضا مورد توافق قرار نگرفته است. عضویت ایران، به عنوان 

باتجربه ترین کشور غرب آسیا در حوزه ی مبارزه با تروریسم، می تواند توانمندی سازمان را 

در این حوزه چند پله ارتقا دهد.

شانگهای،  همکاری  سازمان  در  ایران  عضویت  مزایای  و  منافع  اصلی ترین   .۲

عبارت اند از:

با  اطالعاتی  و  امنیتی  همکاری های  شک  بدون  امنیتی:  همکاری های  ارتقای   -

ایران،  از سوی  را  افراط گرایی  و  تروریسم  با  مبارزه  کشورهای عضو سازمان، می تواند 

تسهیل نماید.
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حوزه های  بر  عالوه  زیست محیطی:  و  عمرانی  اقتصادی،  همکاری های  ارتقای   -

امنیتی و دفاعی، این حوزه ها نیز در اساسنامه ی سازمان مورد تأکید قرار گرفته اند.

- ارتقای دیپلماسی چندجانبه: عضویت دائم ایران در یک سازمان چندجانبه ی مهم 

بین المللی، امکاناتی جدید را در اختیار این کشور در حوزه ی دیپلماسی قرار می دهد.

- مقابله با یک جانبه گرایی ایاالت متحده: عضویت در سازمان همکاری شانگهای، 

می تواند گامی در راستای مقابله با یک جانبه گرایی و تالش ایاالت متحده جهت ایجاد جهانی 

تک قطبی باشد.
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4- آمریکا و خروجی دیگر؛ این بار، شورای حقوق بشر

ایاالت متحده اعالم کرده است که از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خارج خواهد 

شد. این کشور علت تصمیم خود را، گرایش های ضد رژیم صهیونیستی آن شورا اعالم 

کرده است.

این اولین بار است که کشوری از شورای حقوق بشر خارج می شود.

تحلیل و ارزیابی:

۱. شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۰6 جانشین کمیسیون حقوق بشر آن 

سازمان شد. از آن زمان، بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی از سوی رژیم 

صهیونیستی، یکی از دستورکارهای ثابت این نهاد بوده است.

می توان تالش  بشر،  از شورای حقوق  از خروج  را  ایاالت متحده  اصلی  ۲. هدف 

برای اعتبارزدایی از تصمیمات این شورا دانست. عالوه بر این، عضویت در شورای حقوق 

بشر، عماًل مشروعیت مخالفت های آمریکا با تصمیمات آن شورا و همچنین مخالفت با 

قطعنامه  های ضد رژیم صهیونیستی در شورای امنیت را خدشه دار می کند.

۳. بااین حال، خروج آمریکا از آن شورا، عماًل نشانگر بی اعتنایی مطلق آن کشور به 

هنجارهایی است که خود کشورهای غربی سال ها سعی در جهان شمول کردن آن داشته و 

همچنین بسیاری از آن ها را در سطح بین المللی نهادینه کرده اند.
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4. ایاالت متحده تا زمانی به نهادها و تعهدات بین المللی پایبند است که آن نهادها 

و تعهدات، به عنوان ابزاری در اختیار سیاست خارجی آن کشور قرار گیرند. در غیر این 

صورت، یا سعی در تغییر آن ها خواهد نمود یا به سادگی از آن ها خارج خواهد شد.
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5- تالش هند و چین برای تشکیل گروه ضد اوپک

طی هفته ی جاری، برخی گزارش ها گویای تالش هند و چین جهت ایجاد باشگاه 

خریداران نفت، جهت مقابله با سیاست گذاری های نفتی اوپک بوده است.

این اولین بار نیست که دو کشور سعی کرده اند با تشکیل چنین اتحادی، در مقابل 

فروشندگان نفت قد علم کنند.

تحلیل و ارزیابی:

۱. چین و هند در حال حاضر حدود ۱7 درصد مجموع مصرف نفت جهان را به خود 

اختصاص داده اند. بااین حال، انتظار می رود تا پنج سال آینده، این رقم به حدود 5۰ درصد 

برسد.

۲. علیرغم آنکه دو کشور پیش ازاین نیز سعی در ایجاد چنین بلوکی داشته اند، به 

علت اختالف ها و رقابت های موجود، نتیجه ای به دست نیاوردند. بااین حال، باید در نظر 

داشت که سهم چین و هند در مصرف جهانی روزبه روز در حال افزایش است و همین عامل 

می تواند هشداری جدی برای کشورهای صادرکننده ی نفت باشد.

۳. از سوی دیگر باید توجه داشت که روندها به نفع این دو کشور در حال تغییر 

است. عالوه بر افزایش سهم از بازار مصرف، ایاالت متحده نیز تصمیم دارد صادرات نفت 

خود را افزایش دهد و به نظر می رسد این کشورها سعی دارند با خرید نفت از آمریکا فشار 

را بر اعضای اوپک افزایش دهند.



اندیشکده راهبردی تبیین

۱7

4. بااین حال، هزینه بر بودن انتقال نفت از آمریکا و اختالفات و رقابت های چین و 

هند در بسیاری از حوزه ها، عماًل چشم انداز ایجاد یک اتحاد کارآمد علیه اوپک را چندان 

روشن نمی نمایاند.
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6- تنش آفرینی مجدد آمریکا در دریای جنوبی چین

طی هفته ی جاری، ایاالت متحده بار دیگر با پرواز بمب افکن های راهبردی خود بر 

فراز مناطقی از دریای جنوبی چین، موجب تشدید تنش در آن منطقه شد. چین در پاسخ 

به اقدام آمریکا، با برگزاری یک مانور موشکی، اهدافی را در آسمان دریای جنوبی خود 

سرنگون کرد.

تحلیل و ارزیابی

۱. منازعه در دریای جنوبی چین، یکی از مهم ترین تنش های ژئوپلیتیک در منطقه ی 

شرق آسیاست که ریشه ی اصلی آن را باید در افزایش حضور نظامی آمریکا در حوزه ی 

ژئوپلیتیک چین دانست. ایاالت متحده برای افزایش حضور خود در بسیاری از مناطق جهان 

)ازجمله شرق آسیا( دو بهانه ی کلی را مطرح می کند:

۲. حمایت از متحدان: آمریکا طی سال های گذشته، به این بهانه، به انعقاد قراردادهای 

نظامی با کشورهای اطراف چین پرداخته و حضور خود را در آن منطقه افزایش داده است.

از 6  بیش  سال گذشته  ایاالت متحده طی یک  دریانوردی:  آزادی  از  ۳. حمایت 

عملیات موسوم به »عملیات آزادی دریانوردی« )FONOPs( در دریای جنوبی چین 

انجام داده است.

4. حضور و فعالیت های تحریک آمیز ایاالت متحده در حوزه ی ژئوپلیتیک چین طی 

سال های گذشته، باعث شد تا چین حق فعالیت نظامی را در منطقه ی انحصاری اقتصادی، 
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برای خود قائل شود. در این میان، اقامه ی دعوای حقوقی علیه این کشور، سطح تنش را در 

آن حوزه افزایش داد.

5. به صورت کلی، آمریکا علت مهم ترین تنش های منطقه ی شرق آسیاست. عالوه 

بر دریای جنوبی چین، حضور تحریک آمیز این کشور در شبه جزیره ی کره را می توان 

به عنوان مثالی دیگر از این تنش آفرینی ها ذکر کرد.
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