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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.



اندیشکده راهبردی تبیین

7
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- عربستان و حجاج ایرانی؛ خبری در راه است؟

طی روزهای اخیر، دو رویداد در مراسم حج باعث شد تا برخی، بهبود روابط ریاض 

و تهران را محتمل بدانند؛

1. ابتدا وزیر حج عربستان در حالی که به بازدید با حجاج خارجی می پرداخت، به 

سراغ چند ایرانی رفته و گفت که خدا را برای رسیدن آنها به مدینه و سالمت شان شاکر 

است و برای آنها دعا کرد که به مکه رفته و مناسک حج را به جای آورند.

2. پادشاه عربستان نیز در پیامی به حجاج ایرانی که به زبان فارسی منتشر شد، از 

خداوند متعال خواست که عبادت  آن ها را پذیرفته و توفیق ادای حج مبرور را که پاداشی 

جز بهشت ندارد ، نصیب شان فرماید.

بر همین اساس، یکی از روزنامه های کشور نوشت: »کارشناسان سیاسی می گویند 

این اقدام شاه عربستان که تازگی دارد، می تواند به معنای ابراز تمایل دولت عربستان به از 

سرگیری رابطه با جمهوری اسالمی ایران باشد.« اما آیا این گونه است؟ دو نکته در این 

خصوص، قابل توجه است:

- استقبال از حجاج ایرانی و گفتگو با آن ها از سوی برخی مقامات سعودی، سال 

گذشته نیز صورت گرفت و امر جدیدی نیست.



اندیشکده راهبردی تبیین

9

- پیام ملک سلمان، عالوه بر فارسی به پنج زبان دیگر نیز منتشر شده است. لذا 

سلمان، پیام اختصاصی به حجاج ایرانی نداده است.

آیا خبری در دراه است؟ حداقل دو نکته در این خصوص وجود دارد؛

1. راهبرد کالن عربستان در قبال ایران کامال مشخص است. ریاض که آشکارا از 

اغتشاشات دی ماه 96 حمایت کرد، در پی ارائه تصویری مطلوب از خود به مردم ایران است 

تا آن ها را با خود همراه و از نظام جمهوری اسالمی دور سازد. چنین رویکردی را می توان 

در متن رویکردهای رسانه ای ریاض نیز مشاهده کرد. لذا حاکمان عربستان می کوشند در 

چارچوب یک دیپلماسی عمومی فعال در قبال مردم ایران، خود را در قامت خادم حرمین 

شریفین نشان دهند که ورای اختالف با نظام ایران، می کوشند با حجاج ایرانی رفتاری 

مناسب داشته باشند.

2. با عملیاتی شدن بخشی از تحریم های تعلیق شده آمریکا علیه ایران، عربستان در 

انتظار بازگشت تحریم های اصلی در آبان ماه است تا اثر آن را بر رفتار منطقه ای ایران 

مشاهده کند. لذا به صورت تحلیلی، تا زمان اثرگذاری این مجموعه تحریم ها بر وضعیت 

داخلی ایران، احتماال تغییری در رفتار خود در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد.
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2- رژیم صهیونیستی و شبیه سازی جنگ با حزب اهلل

در حالی که این روزها به ظاهر، نوار غزه محل شکل گیری فوری ترین تهدید امنیتی 

برای رژیم صهیونیستی است، این رژیم مانوری نظامی را در بخش شمالی سرزمین های 

اشغالی یعنی در نزدیکی مرزهای لبنان اجرا کرد و ضمن استفاده از جدیدترین فناور ها و 

تجهیزات نظامی خود، جنگ با حزب اهلل را شبیه سازی کرد. 

چندی پیش یکی از مقامات نظامی رژیم صهیونیستی، در مقایسه تهدیدات ناشی از 

غزه و جنوب لبنان، دومی را بسیار مهم تر معرفی کرده و خواستار توجه کافی مقامات به 

این تهدیدات شده بود. اما علت چنین تلقی ای چیست؟ به نظر می رسد چند نکته در این 

خصوص قابل طرح است؛

1. کسب توان آفندی؛ حزب اهلل به دلیل تجربه حضور در بحران سوریه، عملیات 

آفندی را فراگرفته است.

2. کسب مهارت جنگ شهری؛ حزب اهلل در جنگ سوریه، توانست جنگ شهری که 

اصول و ضوابط خاص خود را داراست، تجربه کند. چنین مهارتی برای رژیم صهیونیستی 

تهدیدزا است. 

3. کسب مهارت مدیریت نیروهای بیشتر؛ عملیات های حزب اهلل تا پیش از بحران 

سوریه، پارتیزانی بوده و تعداد نیروهای زیادی در یک عملیات شرکت نمی کردند. اما به 

واسطه تجربه بحران سوریه اکنون حزب اهلل از چنین توانی برخوردار است.
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4. افزایش توان موشکی؛ به گفته مقامات حزب اهلل و حتی دشمنان آن، توان موشکی 

این جنبش به مراتب بیشتر از سال 2006 است.

سیدحسن نصراهلل در سال 2015 با صراحت از استراتژی الجلیل سخن گفت مبنی بر 

این که در نبرد آینده، حزب اهلل به صورت هجومی وارد سرزمین های اشغالی و منطقه الجلیل 

در شمال این سرزمین ها خواهد. این تهدید که با وجود توانایی های جدید حزب اهلل ناشی از 

بحران سوریه، معتبرتر هم شده است، چند سالی است که طرح های امنیتی رژیم صهیونیستی 

در قبال حزب اهلل را فعال تر ساخته است.
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3- مصائب تشکیل دولت در لبنان 

با گذشت حدود سه ماه از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی لبنان، هم چنان دولت این 

کشور تشکیل نشده است. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است؛

سهم  خوانی هم چنان مهم ترین مانع برای تشکیل دولت لبنان است. در این خصوص، 

چهار نوع سهم خواهی طرح شده است؛

1. تأکید میشل عون و یارانش بر سهمیه وزارتی متناسب با وزن پارلمانی به عنوان 

بزرگترین ائتالف در پارلمان

2. اصرار جعجع و یارانش بر سهمیه ای که با حجم مسیحی، سیاسی و پارلمانی این 

جریان متوازن باشد.

3. تأکید ولید جنبالط بر منحصر شدن تمام سهمیه های وزارتی دروزی ها به این 

ائتالف.

تاکید سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه بر این که اگر 

سهمیه های وزارتی سایر گروه ها محقق شود، او از اقتدار کافی در دولت برخوردار نیست 

)به دلیل سهم کم در پارلمان(

4. اما در پس برخی از این سهم خواهی ها، ردپای عربستان آشکار است. ریاض 

که نتایج انتخابات پارلمانی را به سود خود نمی بیند، در تالش است تا آرایش کابینه را به 

صورت نسبی، مطلوب خود سازد. بر همین اساس با این خواسته ی جریان 8 مارس مبنی 
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بر این که توزیع کرسی های وزارتی باید نسبتی معنادار با کرسی های پارلمانی داشته باشد، 

مخالفت می کند. برخی رسانه های لبنان می گویند سعد الحریری از رئیس جمهور فرانسه 

خواسته تا عربستان را برای تشکیل سریع تر دولت قانع کند!
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- تهدید مشاور موگرینی؛ مؤثر یا بی اثر؟

هفته ی گذشته، ناتالی توچی، مشاور ویژه ی مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا، 

ایران را  با  با تبعیت از تحریم های آمریکا تجارت  بنگاه های اروپایی ای که  اعالم کرد 

متوقف کنند، می توانند در معرض تحریم های اتحادیه ی اروپا قرار گیرند.

بااین حال، اعتبار تهدید خانم توچی، محل ابهام و تردید بسیاری از تحلیل گران است.

تحلیل و ارزیابی

1. تهدید خانم توچی، طبق قوانین مسدودساز اتحادیه ی اروپا انجام شده است. این 

قانون در سال 1996 به منظور مقابله با تحریم های یک جانبه ی دولت کلینتون علیه ایران 

و لیبی تدوین شد و به دلیل عقب نشینی دولت وقت ایاالت متحده، عماًل به مرحله ی اجرا 

نرسید.

2. مطابق ماده ی 5 قانون مسدودساز، زیرساخت حقوقی مجازات تبعیت کنندگان از 

تحریم های یک جانبه ی آمریکا علیه ایران فراهم شده است. گرچه ماده ی مذکور صراحتًا 

در  بنگاهی  یا  فرد  هیچ  ذکرشده  به صراحت  بااین حال،  نکرده،  تعیین  را  مجازاتی  هیچ 

حوزه ی صالحیت اتحادیه )مطابق ماده ی 11( حق ندارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از 

تحریم هایی که در ضمیمه ی آن قانون مشخص شده، پیروی نماید.
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3. همراهی با تحریم های ایران، به منزله ی عدم رعایت ماده ی فوق است و می تواند 

زمینه ی حقوقی الزم را جهت اعمال مجازات فراهم آورد.

تحریم ها،  با  همراهی  عدم  درصورتی که  می دارد  اِشعار  ماده  همین  بااین حال،   .4

آسیب هایی جدی به منافع بنگاهی بزند، آن بنگاه می تواند درخواست معافیت از شمول 

قانون اتحادیه را به کمیسیون اروپا تسلیم کند.

5. در تحلیل این بند، باید در نظر داشت که با توجه به شرایط حال حاضر و وابستگی 

منافع اقتصادی بنگاه های اروپایی به اقتصاد و نظام مالی ایاالت متحده، بنگاه های بزرگ 

بسیاری ذیل این استثنا قرار می گیرند و قانون مسدودساز عماًل بی اثر خواهد شد.
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5- رژیم حقوقی دریای خزر؛ ابهامات و چند نکته

مطابق آنچه در رسانه ها منتشر شده، قرار است امروز رژیم حقوقی دریای خزر، 

توسط سران کشورهای حوزه ی این دریاچه امضا شود.

بااین حال، زمان امضا و پنهان بودن مفاد پیش نویس این کنوانسیون، انتقاد بسیاری 

از ناظران این حوزه را برانگیخته است.

تحلیل و ارزیابی

تصمیم گیری درباره ی رژیم حقوقی دریای خزر، از بیش از دو دهه ی پیش و اندکی 

پس از فروپاشی شوروی و شکل گیری کشورهای جدید در حوزه ی دریاچه ی خزر، محل 

بحث و اختالف میان پنج کشور ساحلی بوده است.

توجه  نکته  به چند  باید  پیرامون آن،  تحلیل پیش نویس کنوانسیون و مسائل  در 

داشت:

هرگونه  دانست؛  دریاها  حقوق  تابع  را  آن  نباید  و  است  دریاچه  یک  خزر،   .1

تصمیم گیری درباره ی آن باید با اجماع کشورهای ساحلی انجام گیرد و روشی غیرازآن 

پذیرفته نیست.

سهم  و  دقیق حدود  تحدید  مزبور  کنوانسیون  در  می رسد  نظر  به  بعید  2. گرچه 

کشورها از دریاچه صورت گرفته باشد، جمهوری اسالمی ایران نباید به شیوه ای از تقسیم 

تن دهد که سهمی کمتر از 19 درصد را به این کشور اختصاص داده باشد.
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3. به نظر می رسد درنتیجه ی کنوانسیونی که امروز امضا می شود، تعبیه ی خط لوله ی 

نفت فرا کاسپین از ترکمنستان به آذربایجان و ازآنجا به اروپا، تسهیل می شود که این 

مسئله چندان به نفع ایران نخواهد بود.

4. مسئله ی مهمی که باید در نظر داشت، این است که رژیم حقوقی دریاچه ی خزر، 

گرچه ممکن است منافع ایران را تأمین نکند، بااین حال نباید باج دهی ایران به کشوری 

دیگر تلقی شود؛ چه آنکه اوالً در عرصه ی بین المللی، همراهی کشورها در یک حوزه، منجر 

به چشم پوشی از منافع در حوزه های دیگر نمی شود و این یک اصل مسلم و پذیرفته شده ی 

بین المللی است. ثانیًا چهار کشور دیگر حوزه ی دریاچه ی خزر، عماًل با یکدیگر در این 

حوزه دارای اختالفات اندکی هستند و ایران نمی تواند در بلندمدت به مخالفت با کشورهای 

مزبور ادامه دهد. 

عالوه براین، کنوانسیون مزبور، با هر کیفیتی که باشد، باید فرآیند قانونی تصویب 

را طی کند تا برای جمهوری اسالمی ایران الزم االجرا شود.
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