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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

ایران و دیپلماسی عمومی نتانیاهو
چرا «درعا» حساسیت آمریکا و روسیه را برانگیخته است؟
«صدر» در میانه
حران سوریه و مسال ه وخیم آوارگان
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

دستور ترامپ به پنتاگون جهت ایجاد نیروی فضایی
سفر دستیار وزیر خارجهی آمریکا به شرق آسیا جهت اجماعسازی علیه ایران
اهداف سفر قریبالوقوع نخستوزیر ژاپن به ایران

7

ِ
تحوالت منطقهی غرب آسیا ،حوزهی دیپلماسی و سیاست خارجی  /شماره 81
بررسی و تحلیل مهمترین

مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1ایران و دیپلماسی عمومی نتانیاهو
طی هفتههای اخیر ،نتانیاهو نخستوزیر رژیم صیهونیستی به شدت در حوزه
دیپلماسی عمومی این رژیم فعال شده است تا به زعم خود ،بخشی از مردم ایران را همراه
سازد .تاکید او بر اینکه توانایی حل بحران آب در ایران را داراست و یا تحسین عملکرد
تیم ملی ایران در جام جهانی ،دو نمایش ویدئویی نتانیاهو طی هفتههای اخیر بوده است.
ایران بر اساس اصول خود ،میان نهادهای این رژیم و ساکنان صهیونیست آن،
تفاوتی قائل نمیشود .لذا از نگاه ایران ،چیزی به نام «ملت اسرائیل» معنا ندارد چرا که
ساکنان عادی این رژیم نیز بر اساس ساختارهای نظامی آن ،نظامی تلقی شده و به صورت
تاریخی ،اشغالگرند .لذا ایران نمیتواند در تقابل با دیپلماسی عمومی نتانیاهو ،ساکنان
اشغالگر سرزمینهای اشغالی را مخاطب قرار دهد .ایران ،کلیت رژیم صهیونیستی را با همه
اجزاء و سطوحش نامشروع میداند.
بخشی از مواجهه ایران با دیپلماسی عمومی نتانیاهو ،ناظر به ملت ایران است .در این
چارچوب مهمترین رویکرد ،بیاعتبارسازی فرستندهی پیام است .نتانیاهو و یارانش عمیقا
واجد عملکردی هستند که آنها را در ذهن مردم ایران بیاعتبار کرده است .در مواجهه با
بخش قلیلی هم که روایت نتانیاهو از ایران و رژیم صهیونیستی را باور میکنند ،باید خوی
وحشیگری و تناقضات میان حرف و عمل نتانیاهو را هنرمندانه یادآوری کرد.
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بخش دیگر از مواجهه ایران با دیپلماسی عمومی نتانیاهو ،میتواند ناظر به ملتهای
منطقه و مسلمانان جهان باشد .بازخوانی جنایتهای رژیم صهیونیستی ،بیان دلیل تمرکز
ی نتانیاهو بر ملت ایران ،مخدوشسازی ادعاهای نتانیاهو در کلیپهای منتشرشده و ...
ویژه 
میتوانند در این چارچوب مورد توجه باشند .در این رویکرد ،ایران از دفاع در چارچوب
اذهان ملت خود عبور کرده و سعی دارد از این اقدام نتانیاهو ،یک دستاورد برای نمانام
(برند) ضد صهیونیستی خود در جهان اسالم بسازد.
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 -2چرا «درعا» حساسیت آمریکا و روسیه را برانگیخته است؟
در روزهای گذشته ارتش سوریه با آغاز عملیات آزادسازی منطقهی درعا در جنوب
سوریه از معارضین خواستار شد تا یا سالح خود را زمین بگذارند یا ناگزیر بجنگند و تبعات
آن را متحمل شوند .حمایت همه جانبهی نیروی هوایی روسیه از عملیات و هشدارهای
مکرر آمریکا برای جلوگیری از افزایش تنش در این منطقه این سوال را طرح میکند که
علت اقدامات و اظهارات طرفین در این عملیات چیست؟

تحلیل
درعا و قنیطره از دو جهت دارای اهمیت است؛ اوال درعا به علت نزدیکی به دمشق
یکی از تهدیدات معارضین برای پایتخت این کشور محسوب میشود و به همین دلیل برای
دولت سوریه اهمیت دارد .ثانیا دولت سوریه قصد دارد پس از سیطره بر مرزهای شرقی
خود با عراق و نیز مرزهای غربی با لبنان ،بر مرزهای جنوبی و گذرگاه حیاتی «نصیب»
سیطره یابد و ضمن امن سازی مرزهای جنوب ،راه را برای برقراری روابط تجاری آسان
کند.
از سویی هممرز بودن درعا با دو همپیمان منطقهای آمریکا یعنی اردن و رژیم
صهیونیستی و نیز افزایش احتمال بسط ید ایران در این منطقه در صورتی که ارتش سوریه
بر آن سیطره یابد ،آمریکا را وادار به واکنش کردهاست ،تا این منطقه همچنان بدون تنش
و در دست تروریستهای مورد حمایت آنان باقی بماند.
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« -3صدر» در میانه
بر اساس آنچه رسانههای عراقی منتشر کردهاند ،العبادی رهبر لیست النصر هم حاال
با صدر رهبر لیست سائرون ائتالف کرده است .با این حساب ،السائرون ( 54کرسی) ،
الفتح ( 47کرسی) ،النصر ( ،)42الوطنیه ( 21کرسی) و حکمت ( 19کرسی) اکنون با
یکدیگر و با محوریت مقتدی صدر ائتالف کردهاند؛ این یعنی بیش از نیمی از پارلمان.
سخنگوی جریان صدر هم با اشاره به ائتالف العبادی و صدر ،گفته است که بزودی خبر
تشکیل ائتالف بزرگتر جهت تعیین نخستوزیر را رسانهای خواهد کرد.
تا اینجا کار ،بازنده میدان سیاسی عراق نوری المالکی و دولت قانون خواهد بود.
بعد از ائتالف العبادی و صدر ،یکی منبع در دولت قانون به الغدپرس گفته است که این
ائتالف ،مرده به دنیا آمده است! مشخص است که نوری المالکی و یارانش از اینکه العبادی
بهعنوان همحزبی آنها در حزب الدعوه با صدر ائتالف کرده ،رضایت ندارند.
آرایش سیاسی گروهها پس از انتخابات پارلمانی و ائتالف فتح و سائرون نشان
داد که آنچه کمتر کسی تصور میکرد ،به وقوع پیوسته و شگفتیساز شد .لذا اگرچه
تا کنون صدر در میانه بوده و چهار گروه به صورت مجزا با او ائتالف کردهاند ،اما هیچ
تضمینی وجود ندارد که این ائتالف بتواند در نهایت ،یک گزینهی مورد اجماع را برای
نخستوزیری تعیین کند.
با این وجود صدر خواهد کوشید تا محوریت خود را حفظ کند ،حتی به قیمت کوتاه
آمدن از گزینه اصلی خود برای نخستوزیری .دستاورد سیاسی او در انتخابات ،فرصتی
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گرانبها در اختیارش نهاده تا هم بتواند همچون یک زعیم سیاسی ،چتر خود را برای دیگران
باز کند و هم بر دولت آینده ،اثرگذار باشد .این چترگستری ،خود برای او موضوعیت
دارد .البته که دیگران هم با هوشمندی ،ولو به صورت ظاهری این چتر را خواهند پذیرفت
تا از این پیچ عبور کنند .پس از پیچ اما ،احتماال مناسبات تغییر خواهد کرد.
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 -4حران سوریه و مسال ه وخیم آوارگان
ترکیه ،لبنان و اردن سه کشور اصلی در منطقه غرب آسیا هستند که عمیقا درگیر
آوارگان سوری شدهاند.
در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که بناست سوم تیرماه برگزار شود،
یکی از مسائل نادری که تقریبا مورد توافق همهی کاندیداها است ،ساماندهی مسالهی
آوارگان سوری است .اردوغان وعده داده که پس از انتخابات ،در پی اسکان آوارگان
سوری ساکن در ترکیه در مناطق امن شمال سوریه خواهد بود .بیش از سه میلیون و پانصد
هزار آواره سوری در ترکیه حضور دارند.
لبنان ،به گفتهی میشل عون رئیس جمهور این کشور ،میزبان یک میلیون و هشتصد
هزار آواره سوری است .عون در گفتگو با مرکل صدراعظم آلمان ،درخواست کرده تا
مساله آوارگان ،خارج از مسالهی توافق سیاسی قدرتهای بزرگ نگریسته شده و سریعتر
حل شود.
در اردن اما ،اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم کرده که
 660هزار آواره سوری در اردن هستند اما آمار اردن تقریبا دو برابر این رقم است .پادشاه
اردن چندی قبل گفته بود که مردم اردن مسئولیت حضور آوارگان سوری و دیگران را
بر دوش کشیده اند .حضور پناهندگان در اردن ،یکی از دالیل بحران اقتصادی اخیر این
کشور میباشد.
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اگرچه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعالم کرده است که ۹۰
درصد از آوارگان سوری که در لبنان ،ترکیه و اردن حضور دارند میخواهند به کشورشان
بازگردند اما در میان این سه کشور ،وجه سیاسی آوارگان سوری مستقر در ترکیه به دلیل
سیاستهای اردوغان بیشتر است .او در پی بهرهبرداری حداکثری از این مساله در بحران
سوریه است .بهانه اردوغان برای اشغال بخشی از مناطق شمالی سوریه ،اسکان آوارگان
است اگرچه دلیل واقعی آن چیز دیگری بود .در هر صورت ،مساله آوارگان یکی از وجوه
مهم بحران سوریه است که تا پایان این بحران ،به صورت ریشهای حل نخواهد شد.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -5دستور ترامپ به پنتاگون جهت ایجاد نیروی فضایی
هفتهی پیش ،دونالد ترامپ به وزارت دفاع ایاالتمتحده دستور داد «نیروی فضایی»
را بهعنوان شاخهی ششم نیروهای مسلح این کشور ایجاد کند.
وی در سخنرانیای که در میان اعضای شورای ملی فضا ایراد کرد ،گفت که حضور
ایاالتمتحده در فضا کافی نیست ،این کشور باید بر فضا «تسلط» داشته باشد.
تحلیل و ارزیابی
 .1ایجاد نیروی نظامی فضایی ،از اواخر دههی  1960و آغاز عصر فضا ،در
ایاالتمتحده وجود داشته است .از زمان آیزنهاور ،این بحث تقریب ًا در دوران تمام روسای
جمهور آن کشور وجود داشته ،بااینحال به نتیجه نرسیده است.
 .2به نظر نمیرسد اجرایی کردن چنین لفاظیهایی ،برای رئیسجمهور ایاالتمتحده
کار چندان سادهای باشد .دولت آمریکا برای اجرایی کردن چنین تصمیمی ،باید از سد
کنگره عبور کند .این ایده در بدو طرح ،با انتقادات بسیاری مواجه شده است .پیشازاین
نیز ،جیمز متیس ،وزیر دفاع آمریکا ،با تشکیل چنین نیرویی مخالفت کرده بود.
 .3عالوه بر این ،اجرایی کردن این ایده ،با اصل غیرنظامی بودن فضای ماورای جو
سازگار نیست.
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 .4همچنین ،هرگونه سلطهطلبی و تالش ایاالتمتحده جهت نظامی کردن فضای
ماورای جو ،واکنش دیگر قدرتها (ازجمله روسیه و چین) را در پی دارد که در صورت
عدم کنترل ،میتواند منجر به ایجاد مسابقهی تسلیحاتی در آن حوزه شود.
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ـیا جهت
ـرق آسـ
ـه شـ
ـکا بـ
ـر خارجـهی آمریـ
ـتیار وزیـ
ـفر دسـ
 -6سـ
اجماعســازی علیــه ایــران
هفتهی گذشته ،کریستوفر فورد ،دستیار مایک پمپئو در حوزهی «امنیت جهانی
و منع اشاعهی هستهای» ،بهمنظور ایجاد اجماع علیه ایران و کسب همراهی کشورها در
بازاعمال تحریمها علیه ایران ،به ژاپن و کرهی جنوبی سفر کرده است.
مطابق برنامهی زمانی اعالمشدهی وزارت خزانهداری ،تحریمهای نفتی و بانکی علیه
ایران ،از آبان ماه سال جاری مجددا ً اعمال خواهد شد.
تحلیل و ارزیابی:
 .1بهصورت کلی ،تحریمهای بازاعمالی آمریکا علیه ایران را در دو حوزه میتوان
دستهبندی کرد :تحریمهای تجاری و تحریمهای مالی و بانکی.
 .2در حوزهی تحریمهای مالی و بانکی ،به علت سلطهی آمریکا و غرب بر
سیستمهای بانکی و مالی جهانی ،بازاعمال تحریمها با دشواری کمتری صورت میگیرد.
 .3بااینوجود ،ایاالتمتحده جهت بازاعمال تحریمهای تجاری نیازمند تالش بیشتری
جهت همراهسازی دیگر کشورها با خود است .در این راستا ،یکی از اصلیترین اهداف
تحریمی آمریکا ،فروش نفت ایران است .نباید فراموش کرد که ژاپن و کرهی جنوبی از
خریداران عمدهی نفت ایران هستند و همراهی آنها با تحریمهای آمریکا ،فروش نفت
ایران را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
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 .4به نظر میرسد دولت ترامپ -که بهاندازهی دولت پیشین آمریکا توانایی ایجاد
اجماع بینالمللی را ندارد -تالش خود را بر کشورهایی متمرکز کرده است که اقناع آنها
جهت همراهی با تحریمهای ایران ،با سختی کمتری روبروست .در این راستا ،هند و
کشورهای اروپای شرقی نیز بهاحتمالزیاد در فهرست سفرهای مقامات آمریکایی خواهند
بود.

18

اندیشکده راهبردی تبیین

 -7اهداف سفر قریبالوقوع نخستوزیر ژاپن به ایران
شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،طی روزهای آینده به ایران سفر خواهد کرد .سفر به
ایران ،بخشی از برنامهی سفر وی به غرب آسیا و اروپاست که از پیش برنامهریزی شده
است.
تحلیل و ارزیابی
 .1ژاپن یکی از خریداران عمدهی نفت ایران است .هرچند پس از توافق هستهای،
آن کشور واردات نفت خود را از ایران افزایش داد ،این میزان در حال حاضر به میزان
زیادی کاهش یافته است.
 .2از سوی دیگر ،ژاپن یکی از متحدان اصلی ایاالتمتحده در منطقهی شرق آسیا
به شمار میرود .در دوران تحریمها نیز ،هرچند این کشور واردات نفت خود را از ایران به
صفر نرساند ،بااینحال همکاری قابلتوجهی با آمریکا در تحریمها نشان داد.
 .3یکی از اصلیترین جنبههای سفر آبه به تهران را برجام و ماندن یا نماندن ایران
در آن شکل میدهد .ژاپن بهشدت از سوی ایاالتمتحده جهت توقف خرید نفت از ایران
تحتفشار است.
 .4احتمال اینکه ژاپن خرید نفت خود را از ایران به صفر برساند زیاد است؛
بااینحال ،ممکن است ایاالتمتحده در ازای دریافت امتیازاتی ،خرید نفت ژاپن را به میزان
مشخصی از مجازات تحریمها معاف کند.
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 .5با توجه به آنکه توقف خرید نفت ژاپن از ایران میتواند تأثیری جدی بر روابط
دوجانبهی ایران و ژاپن داشته باشد ،ممکن است سفر نخستوزیر آن کشور ،آن هم کمی
پیش از توقف خرید نفت از ایران ،جهت کنترل تبعات چنین تصمیمی انجام شده باشد.
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