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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

ائتالف آمریکا و «روسیاهان خرپول منطقه»
نبود معیار ،مانع تشکیل دولت در لبنان
انتخابات عراق و یک اتهام پایانناپذیر
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

تداوم استقرار سامانههای موشکی در ژاپن ،علیرغم کاهش تنشها در شبهجزیرهی کره
رژیم حقوقی دریای خزر؛ بایستهها و گمانهزنیها
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1ائتالف آمریکا و «روسیاهان خرپول منطقه»
رهبر معظم انقالب اسالمی ،امروز در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری و
تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (علیهالسالم) ،ضمن تشریح برنامه دشمن برای مقابله با
جمهوری اسالمی ایران فرمودند« :اگر آمریکا می توانست به تنهایی به اهداف خود برسد،
نیازی به تشکیل ائتالف با کشورهای روسیاه و مرتجع منطقه نداشت».
پیش از این نیز ،ایشان در تشریح برنامهی دشمن در اغتشاشات دیماه  96فرموده
بودند :یک مثلّثی در این قضایا ف ّعال بوده است؛
 نقشه مربوط به آمریکاییها و صهیونیستها است پول مال یکی از این دولتهای خرپول اطراف خلیج فارس است. پادوییاش هم مربوط به سازمان منافقین است ،سازمان آدمکش منافقیندر شرایط کنونی به نظر میرسد بازیگران این مثلث ،همگرایی بیشتری از قبل با
یکدیگر دارند؛
 حضور رودی جولیانی ،مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکا در نشست ساالنهمنافقین در پاریس که بیانگر عمق و سطح روابط این گروهک با کاخ سفید است.
 تحکیم هرچه بیشتر روابط آمریکا و عربستان برای تشدید فشارها بر ایران در8

حوزههای مختلف از جمله تحریم نفتی

اندیشکده راهبردی تبیین

 روابط رو به گسترش عربستان با منافقین که با حضور ترکی الفیصل در نشستدو سال قبل این گروهک ،آشکارتر از هر زمانی شده و در اغتشاشات دیماه نیز در قالب
حمایتهای رسانهای و مالی خود را نشان داد.
در چنین شرایطی که آمریکا در پی «ایجاد شکاف و جدایی میان نظام و مردم
است» ،ضروری است مسئوالن و مردم کشور ضمن اطالع از برنامه چند بُعدی دشمن برای
ایجاد ناآرامی در ایران ،در پی مقابله با آن باشند ،با این اعتقاد که «اگر سست نشوید و با
دشمن سازش نکنید ،خداوند متعال در مقابل این صبر و مجاهدت ،کم نخواهد گذاشت و
پاداش آن را بهطور کامل خواهد داد».
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 -2نبود معیار ،مانع تشکیل دولت در لبنان
سید حسن نصراهلل ،دبیر کل حزباهلل لبنان در سخنرانی خود درباره آخرین تحوالت
لبنان و منطقه در  29ژوئن به موضوع تاخیر در تشکیل دولت پرداختند و علت آن را نبود
معیار واحد و مشخص برای شکلگیری کابینه معرفی کردند و معیار نهایی را احترام به
نتیجهی انتخابات معرفی کردند.

تحلیل
پس از آنکه سعد حریری به عنوان نخست وزی ِر مکلف در لبنان مامور شد تا
زمینههای الزم را برای تشکیل دولت فراهم کند ،زمزمههای البیهای مختلف داخلی و
خارجی با او آغاز شد .سفر جنجال برانگیز او به عربستان با شروع رایزنیهای داخلی برای
تشکیل دولت ،گروههایی را نسبت به تاثیر عربستان در تصمیمگیریهای حریری حساس
کرد .از سوی دیگر گروههای محافظهکار در لبنان تحرکات انتخاباتی حزباهلل را به ایران
نسبت دادند،تا نهایتا نزاع سعودی ایرانی در انتخابات لبنان در اذهان نهادینه شد و پایگاه
النشرة عدم همکاریهای میشل عون برای تسریع تشکیل کابینه را جلوگیری از درگیری
سعودی-ایرانی برای تشکیل کابینه عنوان کرد.
عالوه بر این ،زیادهخواهیهای گروههای داخلی برای کسب سهم بیشتر در کابینه
و پایبند نبودن به اصول دولت وحدت ملی ،درگیریها را بین گروهها افزایش داد و مانع
تشکیل دولت تا کنون شده است.
10
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به نظر میرسد بهترین راه حل برای برون رفت از چنین وضعیتی ،نه تمکین به
قدرتهای خارجی و نه درگیریهای داخلی است بلکه احترام به نتیجهی انتخابات و سهم
گروهها در آن بهترین راه حل مشکل است.
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 -3انتخابات عراق و یک اتهام پایانناپذیر
امکان تقلب در انتخابات پارلمانی عراق ،پیش از برگزاری آن نیز از سوی برخی
افراد و جریانها طرح شده بود .به عنوان مثال ،ایاد عالوی در خصوص امکان تقلب در
انتخابات هشدار داده و یکی از نمایندگان عراق هم اصرار برخی برای شمارش دستی آراء
را در راستای زمینهسازی تقلب تلقی کرده بود.
وقتی انتخابات برگزار شد و نتایج آن مطلوب برخی جریانهای سیاسی نبود ،دوباره
بحث تقلب در انتخابات مطرح شد .به خصوص اینکه وقتی برخی گروهها ،پیروزی جریان
صدر و حشد الشعبی را مشاهده کردند که به هیچوجه مطلوبشان نبود ،دوباره بر طبل
تقلب کوبیدند.
به دلیل شکایتهای صورتگرفته ،کمیساریای عالی انتخابات در هفت استان
دهوک ،اربیل ،سلیمانیه ،کرکوک ،صالحالدین ،االنبار و نینوا تصمیم به بازشماری دستی
آراء گرفته است تا عمال به شکایتها رسیدگی کرده و بهانه را از بهانهجویان بگیرد.
تا اینجای کار ،حتی بازشماری هم نتوانسته اتهام تقلب در انتخابات را از فضای
سیاسی عراق خارج سازد .برخی از گروهها که آراء قابل توجهی کسب کردهاند ،اکنون از
نگرانیشان در خصوص تقلب در حین بازشماری آراء سخن میگویند! لذا هرگونه تغییر
در نتایج انتخابات پارلمانی ،از نظر اینان ،ناشی از نوعی تقلب در بازشماری است .از آن سو،
دیگر بازیگران کم اقبال در انتخابات هم عدم تغییر را نشانه تقلب میدانند!

12
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واقعیت این است که وقتی اتهام تقلب در یک انتخابات طرح شد ،قطعیت نتایج زیر
سوال میرود و حتی بازشماری هم نمیتواند به صورت ذهنی و سیاسی ،این اتهام را از میان
برد و عمدتا ،تنها بازیگران اتهامزننده تغییر خواهند کرد .نخبگان عراق باید فکری اساسی
برای مواجهه با این اتهام داشته باشند.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -4تــداوم اســتقرار ســامانههای موشــکی در ژاپــن ،علیرغــم
کاهــش تنشهــا در شــبهجزیرهی کــره
علیرغم آنکه تنشها در شبهجزیرهی کره کاهش یافته و آمریکا و کرهی شمالی بر
سر خلع سالح هستهای در شبهجزیره به توافقی (هرچند مبهم) رسیدهاند ،بااینحال ،برخی
گزارشها حاکی از آن است که نهتنها روند استقرار سامانههای موشکی در ژاپن کند نشده،
بلکه با شدت ادامه یافته است.

تحلیل و ارزیابی
 .1از جنگ جهانی دوم به بعد ،شرق آسیا یکی از مناطق پرتنش بینالمللی بوده که
حتی منجر به جنگها و درگیریهای شدید نظامی نیز شده است.
 .2اصلیترین عامل جنگها و درگیریهای نظامی مذکور را باید ایاالتمتحده
آمریکا دانست .با نگاهی عمیقتر به اختالفات کشورهای آن منطقه ،میتوان ردی از
آمریکا را در بیشتر آنها مشاهده کرد.
 .3برتریجویی آمریکا در آن منطقه ،واکنش چین را در پی داشته که آن نیز
بهنوبهی خود منجر به تشدید تنشهای منطقهای و بینالمللی شده است.
14
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 .4در کنار کرهی شمالی ،یکی از اصلیترین عوامل تقویت سامانههای نظامی در
ژاپن ،تهدیداتی است که آن کشور از ناحیهی چین علیه خود احساس میکند .دو کشور
دارای اختالفاتی در زمینهی استفاده از منابع دریایی منطقه و دریای جنوبی چین دارند.
بااینحال ،نباید از نقش آمریکا در ایجاد پایگاههای نظامی و افزایش تنشها غافل بود.
 .5میتوان مطمئن بود تا زمانی که ایاالتمتحده به تالش خود برای به چالش
کشیدن قدرت چین در شرق آسیا خاتمه ندهد ،تنشها در آن منطقه پایان نخواهد گرفت.
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 -5رژیم حقوقی دریای خزر؛ بایستهها و گمانهزنیها
به گزارش برخی منابع خبری ،کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر ،پس از
سالها مذاکره و اختالفات جدی ،در مراحل پایانی خود قرار داشته و احتمال میرود طی
ماههای آتی ،در اجالس سران کشورهای حوزهی این دریاچه ،بهصورت رسمی امضا شود.
تحلیل و ارزیابی:
 .1وجود منابع معدنی غنی و موقعیت راهبردی دریای خزر ،آن را به یکی از
مهمترین اولویتهای سیاست خارجی کشورهای حاشیهی آن دریا بدل کرده است.
 .2گرچه اطالعات دقیقی از مفاد کنوانسیون پیشگفته وجود ندارد ،برخی
گمانهزنیها از احتمال در نظر گرفتن امکان نصب خط لولهی انتقال انرژی از دریای خزر
و ممنوعیت ورود نیروهای نظامی خارجی به این دریاچه حکایت دارد.
 .3گرچه ممنوعیت ورود نیروهای خارجی امری است که منفعت تمام کشورهای
حاشیهی دریای خزر را به دنبال دارد ،بااینحال ،به نظر نمیرسد تعبیهی خطوط انتقال انرژی
از ترکمنستان به سمت اروپا ،چندان با منافع اقتصادی کشورهایی همچون ایران ،روسیه و
آذربایجان مطابقت داشته باشد.
 .4بااینوجود ،مهمترین مسئلهی مربوط به این کنوانسیون برای جمهوری اسالمی
ایران ،میزان سهم هریک از کشورها از این دریاچه است .ایران حدود  20درصد از مرز
آبی با دریای خزر را داراست و این موضوع باید بهعنوان مبنای تقسیم حدود دریایی در
نظر گرفته شود؛ این در حالی است که  4کشور دیگر قائل به روش تقسیم «خط منصف»
16

هستند.
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 .5فارغ از هر روش تقسیم ،به نظر میرسد دو نکتهی مهم که باید مورد تأکید
جمهوری اسالمی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر باشد ،عبارت است از:
 در نظر گرفتن حق حاکمیت بر منابع دریا و زیردریا برای کشورهای ساحلی؛ -اتخاذ رویهی اجماع برای هرگونه تصمیمگیری در خصوص این دریاچه.
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