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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 حوزه سیاست خارجی:

تأثیر انتخابات پاکستان بر سیاست خارجی این کشور 

پاسخ منفی پاکستان به درخواست آمریکا و عربستان جهت تشکیل اتاق جنگ 

قانون ضدتحریمی اتحادیه ی اروپا؛ مؤثر یا بی فایده؟

اعالم آمادگی مذاکره ی بدون پیش شرط؛ واقعیت یا پروپاگاندا؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

1- تأثیر انتخابات پاکستان بر سیاست خارجی این کشور

با مشخص شدن نتیجه ی انتخابات پاکستان و کسب اکثریت نسبی آرا توسط تحریک 

انصاف، دولت آینده ی این کشور به نخست وزیری عمران خان تشکیل خواهد شد.

پرسش مهمی که با تشکیل دولت جدید شکل می گیرد، سیاست و روابط خارجی 

این کشور است.

تحلیل و ارزیابی

1. ازآنجایی که تحریک انصاف نتوانسته اکثریت مطلق را برای تشکیل کابینه به 

دست آورد، نیازمند ائتالف با سایر گروه ها خواهد بود و این موضوع، می تواند سیاست 

خارجی این کشور را نیز تا حد قابل توجهی متأثر سازد.

2. بااین حال، عدم تغییر شرایط ژئوپلیتیک پاکستان، امکان مانور و تغییر در سیاست ها 

را با تغییر کابینه، محدود می سازد.

با چین  نیازمند گسترش روابط  پاکستان تحت رهبری عمران خان، همچنان   .3

خواهد بود و به نظر نمی رسد روابط این کشور با ایاالت متحده، هند و افغانستان، به دلیل 

ماهیت و شدت مسائل مورد اختالف، حداقل در کوتاه مدت بهبود چندانی یابد.

4. بااین حال، عمران خان در سخنرانی خود خواستار بهبود روابط با ایران شده و 

انتظار می رود در میان مدت، روابط دو کشور تا حدی ارتقا یابد.
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5. نکته ی مهم در این میان، توجه به نقش ارتش در سیاست خارجی دولت آتی 

پاکستان است. با توجه به نزدیکی نسبی عمران خان با ارتش پاکستان، انتظار می رود نقش 

این نهاد در سیاست و روابط خارجی این کشور ارتقا یابد. این عامل، می تواند در میان مدت 

منجر به بهبود نسبی روابط پاکستان با ایاالت متحده شود.
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ــتان  ــکا و عربس ــت آمری ــه درخواس ــتان ب ــی پاکس ــخ منف 2- پاس

ــگ  ــاق جن ــکیل ات ــت تش جه

طبق برخی اخبار منتشرشده، ایاالت متحده و عربستان طی ماه های اخیر از پاکستان 

خواسته اند جهت ایجاد یک اتاق جنگ در مرزهای شرقی ایران -مشابه آنچه در اردن علیه 

سوریه ایجاد شده بود- با آن دو کشور همکاری نماید.

قرار گرفته  پاکستان  مزبور مورد مخالفت  همچنین گزارش شده که درخواست 

است.

تحلیل و ارزیابی

1. مقاومت منطقه ای ایران، سبب شده محور تروریستی منطقه سعی نماید جبهه ای 

جدید را در جنگ نیابتی خود علیه جمهوری اسالمی، در مرزهای شرقی این کشور بگشاید. 

2. پیاده نظام جبهه ی مذکور، فارغ التحصیالن و خروجی های مدارس دینی ای هستند 

که طی سال های اخیر، عربستان سرمایه گذاری قابل توجهی بر روی آن ها انجام داده است.

3. بااین حال، اصلی ترین علت مخالفت پاکستان با این درخواست، علم به این موضوع 

است که ایجاد هرگونه جنگ و درگیری در مرزهای ایران و آن کشور، بیش از آنکه 

عربستان و آمریکا را متضرر نماید، برای خود آن کشور هزینه خواهد داشت.

4. پاکستان با معضل امنیتی تروریسم دست به گریبان بوده و ایجاد یک جنگ نیابتی 

با استفاده از خاک این کشور، می تواند این معضل را دامن بزند.
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5. عالوه بر این، پاکستان در حال حاضر با هند در حوزه ی کشمیر و با افغانستان 

در طول خط دیورند دارای اختالفات مرزی و ژئوپلیتیک است. این کشور در حال حاضر، 

اختالف جدی و راهبردی ای با ایران ندارد و نمی خواهد با این همسایه ی خود نیز دچار 

اختالفات طوالنی و مشکالت امنیتی شود.
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3- قانون ضدتحریمی اتحادیه ی اروپا؛ مؤثر یا بی فایده؟

با  اروپا  خارجی  شورای  موافقت  بر  مبنی  خبری  انتشار  گذشته،  روزهای  طی 

با تحریم های یک جانبه ی آمریکا علیه ایران،  به روزرسانی قوانین این اتحادیه در مقابله 

این سؤال را به وجود آورد که آیا این قوانین از تأثیر کافی جهت تضمین منافع ایران 

برخوردارند یا خیر.

مطابق این قانون، بنگاه های اروپایی می توانند در صورت مواجه شدن با تحریم های 

یک جانبه ی آمریکا، علیه آن کشور اقامه ی دعوا کنند. 

تحلیل و ارزیابی

1. پس از خروج آمریکا از برجام، ایران جهت بقای آن، خواستار ارائه ی تضمین 

عملی از سوی اروپا جهت تأمین منافع خود شد.

2. قانون مقابله با تحریم های آمریکا، در سال 1996 در برابر تحریم های اعمال شده 

بر ایران توسط دولت کلینتون، از سوی اتحادیه ی اروپا تصویب شد و توانست با ایجاد 

بازدارندگی، آمریکا را از اجرای مجازات علیه بنگاه های اروپایی منصرف سازد.

به رویکردهای رئیس جمهور کنونی  با توجه  باید توجه داشت که  بااین حال،   .3

ایاالت متحده، احتمال عقب نشینی آن کشور در برابر این قانون، بسیار پایین است.

4. همچنین، میزان وابستگی و درهم تنیدگی روابط تجاری بنگاه های اروپایی با 

اقتصاد آمریکا و مؤسسات مالی آن کشور، نسبت به 1996، افزایش چشمگیری داشته که 

اجرای قانون را با چالش هایی جدی مواجه می سازد.
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5. عالوه بر این، قانون تحریمی CISADA در سال 2010، تحریم های ایران را 

بسیار پیچیده تر کرده و مقابله با آن ها را دشوارتر نموده است.

نکته ی مهم اینکه باید اثرگذاری خود تحریم را از بار روانی حاصل از آن تفکیک 

کرد. حتی در صورت اجرایی شدن قانون مذکور، اکثر بنگاه های بزرگ اروپایی حاضر 

نخواهند بود کسب وکار خود را با ریسک مواجهه به تحریم ها روبرو کنند.
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4- اعالم آمادگی مذاکره ی بدون پیش شرط؛ واقعیت یا پروپاگاندا؟

دونالد ترامپ، در کنفرانس خبری با نخست وزیر ایتالیا، اعالم کرد آمادگی دارد 

بدون هیچ پیش شرطی، با مقامات ایرانی دیدار داشته باشد.

وی به صورت هم زمان، تمام کشورها را به تقویت فشار بر ایران فراخوانده است.

تحلیل و ارزیابی

1. رئیس جمهور ایاالت متحده، از برجام به بهانه ی آنکه این توافق ناقص بوده، خارج 

شد و در کنفرانس خبری اخیر خود نیز آن را مضحک خواند. بااین حال، طی هفته های 

اخیر، زمزمه های مذاکرات جدید و آمادگی آمریکا برای توافق های بهتر، از سوی مسئوالن 

آمریکایی بسیار شنیده می شود.

2. اصوالً مذاکره ابزاری است که در موقعیت هایی به کار می رود که طرفین در 

پی حل یک اختالف و یا دستیابی به یک منفعت باشند. این در حالی است که خواسته ی 

آمریکا از مذاکره، دستیابی به اهدافی است که به وسیله ی جنگ، قادر به تأمین آن ها نیست. 

عمده ی اهداف مذکور، در قالب 12 شرط از سوی وزیر خارجه ی آن کشور بیان شده 

است.

3. عالوه بر این، مهم ترین پیش نیاز هرگونه مذاکره، حسن نیت و تالش برای حل 

مسئله بوده و خروج از برجام، به وضوح خالف این اصل است.
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4. همچنین باید توجه داشت که عالوه بر برآورده کردن اهداف، اصل مذاکره نیز 

برای دولت آمریکا حائز مطلوبیت است. دولت مذکور که پس از خروج از برجام و برخی 

توافق های بین المللی دیگر، از سوی منتقدان داخلی موردانتقاد قرار دارد، سعی می کند با 

ِصرف مالقات با مقامات ایرانی، خود را در ایجاد یک توافق جایگزین در برابر برجام، 

موفق نشان دهد.
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