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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- فشار بر اعراب جهت افزایش فشار بر ایران

سفر مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به امارات متحده عربی، در ادامه ی سیاست های 

خصمانه ی واشنگتن علیه جمهوری اسالمی ایران ارزیابی می شود. با نزدیک تر شدن به زمان 

محوریت  با  را  پرونده  چندین  کشور  این  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های  اجرایی سازی 

ضدیت با ایران در منطقه خلیج فارس پیگیری می کند. برخی از این پرونده ها عبارتند از؛

انسجام بخشی به شورای همکاری خلیج فارس؛ آمریکا طی ماه های اخیر، مشخصا به 

دنبال پایان دادن به بحران در روابط چهار کشور عربی با قطر بوده است. استدالل واشنگتن 

این است که ادامه ی این بحران به سود ایران تمام می شود. چنین تالشی را می توان در 

گفتگوهای تلفنی چندباره ی ترامپ با سران عربستان و امارات مشاهده کرد. در سفر پامپئو 

به امارات نیز، او به صراحت گفته که با هدف متحد کردن مخالفان ایران به ابوظبی سفر 

کرده است.

افزایش فروش نفت؛ دیگر هدفی که طی هفته های اخیر در متن اقدامات آمریکا 

برای  نظامند  سازوکاری  طراحی  است،  مشاهده  قابل  عربی  کشورهای  برخی  به  نسبت 

افزایش فروش نفت از سوی این کشورها جهت جایگزینی نفت ایران است. واشنگتن به 

دنبال تحریم نفتی ایران است و ناچار است تا به کمبود احتمالی نفت در بازار بیاندیشد. البته 

چنین تالشی برای افزایش تولید نفت، مشخصا برای افزایش فشار بر ایران صورت می گیرد 

تا ادامه تحریم ها با مشکل مواجه نشود.
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فارس مورد توجه است، پرونده یمن  جنگ یمن؛ دیگر پرونده ای که در خلیج 

این،  و  می شود  تصور  که  نشد  آنی  الحدیده  نبرد  توقعات،  و  تبلیغ ها  برخالف  می باشد. 

شکستی بزرگ برای عربستان و امارات و متحدان غربی شان محسوب می شود. لذا آمریکا 

در پی بیان مطلوبیت  ها خود در یمن است. تاکید پامپئو بر ضرورت پیروی از راهکار 

سیاسی سازمان ملل، مشخصا به معنای تاکید بر خلع سالح انصاراهلل است. چنین امری در 

راستای مهار ایران تلقی می شود.
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2- بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان در اربیل؛ بهانه ای برای نفوذ بیشتر

در هفته ای که گذشت، خبر آغاز ساخت بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان 

در اربیل با حضور نیچروان بارزانی و سفیر آمریکا در بغداد در خبرگزاری روداو منتشر شد. 

طبق کنوانسیون 196۳ وین مهم ترین وظایف مامورین کنسولی حمایت از اتباع کشور خود 

در امور سجلی، گذرنامه، امور اجتماعی، تابعیت، امور دانشجویی، صدور روادید و... است. 

حال موضوعی که سوال  برانگیز است این است که چرا بزرگترین کنسولگری آمریکا در 

جهان در اربیل در حال ساخت است. 
http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/06072018

تحلیل:

ایران  اسالمی  جمهوری  غربی  مرزهای  در  بزرگ  کنسولگری  یک  ساخت   .1

می تواند پوششی برای فعالیت در عرصه های قومیتی ایران را فراهم کند. 

2. همچنین به دلیل روابط نزدیک ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز 

ارتباطاتی که این رژیم با مسئوالن اقلیم کردستان عراق دارد، زمینه برای تحرکات رژیم 

صهیونیستی در عراق را فراهم خواهد کرد. حضور رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی 

معموال با تهدید واکنش اجتماعی مواجه است لذا این رژیم سعی می کند از اهرم آمریکا 

برای فعالیت های خود استفاده کند. 
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۳. این کنسولگری همچنین می تواند به عنوان بازوی سفارت آمریکا در بغداد در 

فعالیت هایی که مربوط به امور نظامی، فرهنگی و سیاسی است عمل کند. مدیریت بهتر 

فعالیت  نیز  و  دیپلماسی عمومی آمریکا در عراق  بهبود  برای  نظامی، تالش  پایگاه های 

این  از کارکردهای  ایران در عراق می تواند  سیاسی علیه سیاست های جمهوری اسالمی 

کنسولگری محسوب شود.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- فشارهای آمریکا به اروپا و ابهام در سرنوشت ناتو

درصورتی که  کرد  اعالم  اروپا(  شوری  )رئیس  تاسک  دونالد  پیش،  هفته ی  طی 

فشارهای ترامپ بر کشورهای اروپایی تداوم یابد، احتمال فروپاشی ناتو نیز وجود دارد.

کشورهای اروپایی به مدت یک سال و نیم گذشته، از سوی ایاالت متحده جهت 

افزایش تعهدات خود در آن سازمان، تحت فشار مضاعف قرار دارند.

تحلیل و ارزیابی

نظامی  بازوی  به عنوان  )ناتو( در سال 1949،  پیمان آتالنتیک شمالی  1. سازمان 

بلوک غرب ایجاد شد و با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، با بازتعریف ماهیت و 

وظایف خود، به حیات خویش ادامه داد.

باقی مانده است. یکی از  این سازمان همچنان حل نشده  بااین حال، مسائلی در   .2

مهم ترین این مسائل، سهم کشورهای اروپایی از بودجه ی ناتو است که در دولت کنونی 

ایاالت متحده، بسیار برجسته شده است.

۳. از دیگر موارد اختالفی میان آمریکا و اروپا، تعریف مأموریت ها ناتو در حوزه های 

مختلف است. درحالی که ایاالت متحده ناتو را ابزاری جهت اعمال نفوذ و حضور نظامی خود 

در بسیاری از مناطق جهان می بیند، به نظر می رسد اروپا تمایل دارد مأموریت های ناتو بیشتر 

در حوزه های دفاعی تعریف شده و این سازمان در خارج از اروپا مورد استفاده قرار نگیرد.
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4. گرچه اروپا در حوزه های تجاری و اقتصادی تا حد زیادی مستقل از ایاالت متحده 

عمل می کند، بااین حال، در حوزه های امنیتی، همچنان بر مدار نوعی وابستگی به آن کشور 

قرار دارد.

5. بااین حال، رویکردهای رئیس جمهور تاجرمسلک ایاالت متحده، فشار به اعضای 

ناتو برای افزایش سهم خود در بودجه ی آن سازمان و برخی اختالفات دیگر، آینده ی آن 

را با چالش ها و ابهاماتی مواجه ساخته است.
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4- بیانیه ی موگرینی؛ تکرار وعده ها، بدون ارائه ی هیچ راه عملی

روز جمعه، پس از نشست مشترک وزرای امور خارجه ی کشورهای طرف برجام، 

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا، بیانیه ای را به عنوان نتایج و نکات 

مورد تأکید طرف های برجام، منتشر کرد.

تحلیل و ارزیابی

1. علی رغم آنکه نشست مذکور که در قالب کمیسیون مشترک برنامه ی جامع 

اقدام مشترک تشکیل شد، مهم ترین سازوکار حل اختالفات در چارچوب برجام است، 

نباید فراموش کرد که اصلی ترین کشور طرف مقابل )ایاالت متحده( در حال حاضر در این 

کمیسیون حضور ندارد و مسئله ی اصلی، ارائه ی تضمین هایی عملی از سوی اروپاست که 

حضور ایران را در برجام توجیه پذیر نماید.

2. بیانیه ی مذکور، در عین آنکه در مورد تکالیف و بایدهای رفتاری ایران صراحت 

دارد، در قبال منافع و حقوق ایران، عماًل به بیان بایدهایی اکتفا کرده و هیچ راه حل عملی 

در این راستا ارائه نداده است. 

به  بنا  که  شده  تأکید  برجام  کامل  و  مؤثر  اجرای  به  حالی  در  به عنوان مثال،   .۳

گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تمام تعهدات خود را به صورت کامل اجرا 

نموده و اصلی ترین طرف مقابل )ایاالت متحده( نه تنها تعهدات خود را به صورت کامل اجرا 

نکرده، بلکه از اجرای مؤثر آن جلوگیری به عمل آورده است.
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4. بیانیه ی فدریکا موگرینی، شباهت های بسیاری با بیانیه ها و بسته های پیشنهادی ای 

دارد که طی سال های 1۳82 تا 1۳84 به ایران ارائه شده بود. وعده هایی بدون پشتوانه ی 

اجرایی که در آن برهه عماًل به مرحله ی اجرا نرسید.
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