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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 منطقه:

عربستان، باب المندب و طرحی که جدی گرفته نشد 
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انگلیس و اتحادیه ی اروپا؛ برگزیت سخت یا نرم؟



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 87

8

مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- عربستان، باب المندب و طرحی که جدی گرفته نشد

وزیر انرژی، صنایع و معادن عربستان سعودی به تازگی اعالم کرد که انتقال نفت 

این کشور از طریق تنگه باب المندب از سرگرفته می شود. این در حالی است که عربستان 

چندی پیش اعالم کرده بود که موقتًا انتقال نفت از طریق تنگه باب المندب را به دلیل 

آن چه حمله انصاراهلل با دو نفتکشش می نامید، متوقف می کند. 

عربستان مشخصا در تالش بود تا با ناامن  جلوه دادن باب المندب از یک سو به 

دلیل رفتارهای انصاراهلل و از سوی دیگر با این همانی سازی انصاراهلل و ایران در شرایطی 

که مقاماتی سیاسی و نظامی ایران تهدید به ممانعت از صادرات نفت از منطقه تحت شرایط 

خاصی می کردند، زمینه را برای افزایش فشار آمریکا و برخی بازیگران غربی بر ایران و 

انصاراهلل فراهم سازد. لذا در حالی که ریاض هیچ گاه میزان خسارت وارده به دلیل حمالت 

انصاراهلل را رسانه ای نمی کرد، این بار از نفتکش هایی سخن گفت که حامل دو میلیون بشکه 

نفت بوده اند و مدعی شد که این دو نفتکش مورد حمله ی انصاراهلل قرار گرفته اند. 

واقعیت این است که تصمیم عربستان به قطع صادات نفت از باب المندب، چندان 

جدی گرفته نشد و عمال به شکست انجامید. مهم ترین نشانه برای این ادعا، ارزیابی قیمت 

نفت است. اگر این تصمیم تهدید آمیز عربستان معتبر بود، باید خیلی زود اثرش را بر قیمت 

نفت نشان می داد اما چنین نشد. در سطح رسانه ای هم، این تصمیم چندان ضریب نگرفت و 

دیگر بازیگران موثر، نسبت به امنیت این تنگه ابراز نگرانی نکردند.
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2- کردهای سوریه در میانه سه تجربه

طی هفته های اخیر، روابط کردهای سوریه و دولت بشار اسد محل توجه تحلیل گران 

و رسانه ها بود. این دو بازیگر ملی و فروملی اکنون بیشتر از هر زمانی طی سال های بحرانی، 

بر مسیر تعامل تاکید دارند. به نظر می رسد کردها اکنون سه تجربه را در مقابل خود می بینند 

این  از  اوقات  اگرچه گاهی  نمی دهند  استقالل خواهانه سر  شعارهای حداکثری  دیگر  و 

شعارها، جهت دستیابی به خواسته های خود، استفاده ابزاری نمایند. این سه تجربه عبارتند از؛

1. تردید در همراهی حامیان؛ عملکرد ایاالت متحده آمریکا در همه پرسی استقالل 

اقلیم کردستان عراق از یک سو و عملکرد این کشور در قبال رفتارهای هجومی ترکیه 

نسبت به کردهای سوریه از سوی دیگر، آن ها را به این باور رسانده که در طرح کالن 

آمریکا برای سوریه و منطقه، چندان ارزش راهبردی ذاتی نداشته و عمدتا به عنوان یک 

ابزار تلقی می شوند. لذا اطمینان به چنین دولتی و آغاز ریسک استقالل خواهی و تجزیه طلبی 

می تواند عمال آن ها را از شرایط فعلی شان نیز عقب براند.

2. شکست تاریخی بارزانی؛ اصرار کور مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم کردستان 

عراق بر برگزاری همه پرسی استقالل این اقلیم، ناشی از یک تحلیل اشتباه بود. بارزانی فکر 

می کرد در شرایط پساداعش، می تواند خواسته ی خود را عملی سازد در حالی که آن چه رخ 

داد، وادارسازی نیروهای پیشمرگ به عقب نشینی به مرزهای مشخص شده ی اقلیم بود. لذا 

کردهای سوریه می کوشند از این تجربه شکست خورده در عراق درس گرفته و مدبرانه تر 

حرکت کنند.
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3. وضعیت تلخ پیش از بحران؛  کردهای سوریه با همه مشکالتی که اکنون با آن 

روبرو هستند، در جایگاهی بسیار رفیع تر از سال های قبل از بحران ایستاده اند. آن ها در 

سال های ریاست حافظ اسد و حتی پسرش بشار، به لحاظ کرامت انسانی و اثرگذاری و 

آزادی های سیاسی، وضعیت وخیمی داشتند. کردهای سوریه حتما به این اندیشیده اند که 

هرگونه اقدامی برای بهبود وضعیت شان در آینده، نباید به گونه ای باشد که آن ها را به 

سال های بد پیش از بحران بازگرداند. لذا ارزش شرایط کنونی را به خوبی می دانند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- پیوســتن ایــران بــه معاهــده ی مــودت و همــکاری در جنــوب 

شــرقی آســیا؛ مزایــا و مالحظــات

پنجشنبه ی هفته ی گذشته، جمهوری اسالمی ایران به صورت رسمی به پیمان مودت 

و همکاری در جنوب شرق آسیا )تاک( پیوست.

الیحه ی الحاق به پیمان مذکور، پیش ازاین از سوی شورای نگهبان، به دلیل مغایرت 

با شرع رد شده بود و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی شد.

تحلیل و ارزیابی

1. تاک، پیمانی مرتبط با نحوه ی تعامل اعضای آسه آن )اتحادیه ی ملل جنوب شرق 

آسیا( با کشورهای عضو و غیرعضو آن است که درواقع نوعی الزام جهت عضویت در 

این سازمان نیز به شمار می رود. ایران از سال 1390 خواستار عضویت در پیمان مذکور 

بوده است.

2. عضویت در تاک، گامی مثبت در راستای تقویت »نگاه به شرق« در دیپلماسی 

می تواند  آسیایی،  با کشورهای  سیاسی  روابط  تقویت  است؛ همچنین،  روابط خارجی  و 

با  کشورها  دیگر  همراه سازی  و  ایران  علیه  اجماع سازی  جهت  را  آمریکا  تالش های 

تحریم های یکجانبه، تضعیف کند.
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3. با این  حال، باید توجه داشت که پیمان مذکور، بار اقتصادی خاصی را به همراه 

نداشته و نمی توان در این حوزه، نتیجه ی خاصی برای آن متصور بود.

4. پیوستن به تاک، همچنین دارای مالحظاتی ایدئولوژیک برای کشور ما خواهد 

بود. مطابق بند الف ماده ی 2 پیمان مذکور )ضرورت احترام به هویت ملی کشورها(، ایران 

عماًل نمی تواند علیه کشوری مانند میانمار -که در حال ارتکاب نسل کشی علیه مسلمانان 

است- اقدامی سیاسی و حقوقی انجام دهد؛ گرچه تبصره ی دوم قانون مجلس، دولت را به 

این امر موظف کرده است.
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4- مالقات ترامپ و حسن روحانی؛ آرزویی بربادرفته

این روزهای دونالد ترامپ مانند راه رفتن بر روی لبه تیز شمشمیر است. نزدیک 

بودن انتخابات کنگره و پیشی گرفتن دموکرات ها در نظرسنجی و جدی تر شدن پیگیری 

پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به سرپرستی رابرت مولر.

ترامپ با خروج از برجام، فضای موجود حول خود را تنگ تر کرده و عصبانیت این 

روزهایش را می توان از توئیت علیه رابرت مولر و دستور به توقف پرونده دخالت روسیه 

در انتخابات آمریکا تشخیص داد

دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی اثر چندانی بر کاهش این فشارها نداشت و ترامپ 

به منظور رهایی از جو سنگین علیه سیاست خارجی اش نیاز به مفر دیگری دارد و فکر می 

کند یکی از گزینه هایش »دیدار با رئیس جمهور ایران در سازمان ملل« باشد

ترامپ برای رسیدن به چنین آرزویی به ایجاد چند زمینه فکری در مردم ایران نیاز 

دارد:

1. عامل ایجاد مشکالت اقتصادی ایران تحریم هاست و نه سوء مدیریت داخلی 

و علت تحریم، فعالیت های منطقه ای و موشکی ایران است نه خصومت آمریکا با ذات 

انقالب اسالمی!

ترامپ مشکالت  و  آمریکاست  ایران،  در  اقتصادی  از مشکالت  راه خالصی   .2

اقتصادی ایران را حتما حل خواهد کرد! و اگر ایران شروط 12 گانه پومپئو را انجام دهد، 

کره جنوبی دیگری خواهد بود



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 87

14

داده و  مذاکره  بار درخواست  ترامپ چند  برجام  از  اعالم خروج آمریکا  از  بعد 

آخرین بار حاضر شده بدون هیچ پیش شرطی پای میز مذاکره بیاید

روز گذشته دو رسانه بی اعتبار منطقه ای اخبار عجیبی را منتشر کردند که رسانه 

های داخلی بدون اشاره به اعتبار آنها موجب شدند چندین میلیون بار در ایران دیده شد

روزنامه الجریده کویت که چند ماه قبل نوشته بود »دو جنگنده اف-35 اسرائیلی 

بدون رهیابی شدن توسط سامانه دفاع هوایی جمهوری اسالمی وارد آسمان ایران شده اند« 

در خبری عجیب ادعا کرد: »ایران به 7 شرط پذیرفته است که با آمریکا مذاکره کند«

همچنین روزنامه عبری زبان »معاریو« متعلق به فرزند »یعقوب نیمرودی« عامل 

موساد در ایران در زمان پهلوی یعنی »اوفر نیمرودی« که تا مقطع دبیرستان در ایران 

درس خوانده به نقل از یک دیپلمات ارشد غربی ادعا کرد: »دولت ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا، ماه آینده در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد«

عدم تبیین علت انتشار گسترده چنین اخبار عجیبی و عدم درک فضای داخلی و 

فشار سنگین موجود بر روی دولت فعلی ایاالت متحده، می تواند منجر به ایجاد این شائبه 

شود که دیدار ترامپ و روحانی، دالر را ارزان خواهد کرد و آغازی خواهد شد برای رفع 

تحریم ها و در نهایت حل مشکالت اقتصادی ایران!

باید تاکید کرد و هشیار بود که ماحصل و سود دیدار ترامپ و روحانی تنها و تنها 

به نفع شخص ترامپ خواهد بود و غیر از تخریب چهره ایران در جامعه بین المللی که این 
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کشور در برابر دیوانگان کمر خم می کند نتیجه دیگری ندارد

پیوند اخبار:
Goo.gl/CgqfnZ. 
Goo.gl/4RmJSL. 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 87

16

5- بریکس و مخالفت با یک جانبه گرایی ایاالت متحده

دهمین اجالس سران بریکس که طی روزهای گذشته در پایتخت آفریقای جنوبی 

برگزار شد، حاوی نشانه ها و پیام هایی خاص در حوزه ی اقتصاد بین الملل بود و به شدت 

تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و یک جانبه گرایی این کشور قرار داشت.

تحلیل و ارزیابی

1. بریک )پیش از پیوستن آفریقای جنوبی( در پی بحران اقتصادی سال 2008 

از میان کشورهای درحال توسعه سر برآورد و در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم ترین 

قطب های اقتصادی جهان شده است.

2. اگر در دوره ای از تاریخ، قدرت نظامی مؤلفه ی اصلی نوع نظم بین المللی و جایگاه 

بازیگران مختلف در آن بود، می توان گفت در حال حاضر روزبه روز، قدرت اقتصادی 

اصلی ترین  به  تبدیل شدن  پیدا کرده و در حال  نظامی  به قدرت  نسبت  بیشتری  اهمیت 

شاخص نظم بین المللی و جایگاه بازیگران در آن است.

3. از این حیث، بریکس را -به جهت آنکه نظم اقتصادی کنونی حاکم بر جهان را 

چندان برنمی تابد و خواستار تغییر آن است- می توان نوعی بازیگر تجدیدنظرطلب در این 

حوزه دانست.

یافتن  و شدت  ایاالت متحده  در  ترامپ  دونالد  آمدن  کار  میان، روی  این  در   .4

یک جانبه گرایی و سیاست های حمایتی در حوزه ی اقتصادی، میتواند منجر به تقویت روند 

تجدیدنظرطلبی در میان کشورهای فوق شود. 
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5. همچنین تداوم سیاست های ایاالت متحده، ممکن است اقتصادهای در حال ظهور 

را بیش ازپیش در برابر آن کشور متحد نموده و در بلندمدت منجر به تضعیف جایگاه آن 

در نظم اقتصادی بین المللی گردد.
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6- انگلیس و اتحادیه ی اروپا؛ برگزیت سخت یا نرم؟

با گذشت بیش از 14 ماه از همه پرسی برگزیت و نزدیک شدن به پایان موعد 

دوساله ی اجرایی شدن آن، بحث ها و جدل های سیاسی در بریتانیا راجع به این سیاست، 

همچنان ادامه دارد.

بااین حال، مباحث اصلی نه حول اصل خروج، بلکه ی نحوه ی انجام آن است.

تحلیل و ارزیابی

1. برگزیت نرم به معنای حصول توافق جهت تنظیم نوع روابط انگلیس با اتحادیه ی 

اروپا در دوره ی پسابرگزیت و تداوم رابطه ی حداکثری با آن اتحادیه است. در مقابل، 

برگزیت سخت به خروج بدون توافق اشاره دارد.

2. آنچه سیاستمداران انگلیسی را در قبال برگزیت به دو دسته ی اصلی تقسیم کرده، 

خروج با توافق یا بدون توافق با اتحادیه ی اروپاست. درصورتی که انگلیس بدون هرگونه 

توافقی از اتحادیه خارج شود، تجارت میان این کشور و اتحادیه ی اروپا عماًل تنها با تکیه 

 بر قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود و با دشواری های بیشتری مواجه خواهد شد. 

3. ازآنجایی که اتحادیه ی اروپا بزرگ ترین شریک تجاری انگلیس است، خروج 

اتحادیه و  اعضای  به  انگلیس  میزان صادرات  متأثر شدن  به  منجر  توافق می تواند  بدون 

همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت بسیاری از کاالهای مصرفی مردم شود. به همین 

دلیل، رئیس سابق کمیته ی روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار برگزاری مجدد همه پرسی 

برگزیت شده است.
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4. بااین حال، به نظر می رسد ترزا می با پررنگ تر کردن خروج سخت و بدون توافق، 

در پی کسب امتیاز بیشتر و به دست آوردن توافقی است که بتواند منتقدان داخلی اش را 

راضی کند.

5. درصورتی که توافق مذکور تا سه ماه دیگر به دست نیاید، انگلیس عماًل باید 

اتحادیه ی اروپا را بدون توافق ترک کند. 
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