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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 حوزه منطقه:

بازی دوبارهی ترکیه با برگهی آوارگان سوری
حمله به کنسولگری ایران در بصره؛ سطح تحلیل منطقهای
حمله به کنسولگری ایران در بصره؛ سطح تحلیل داخلی عراق
بازی هوشمندانه آمریکا در عراق و یک نکته برای ایران
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

حمله به کنسولگری ایران در بصره؛ وظایف و تکالیف حقوقی دولت عراق
ایاالتمتحده و کرهی شمالی؛ کدام خلع سالح؟
شورای امنیت؛ از روزولت ،استالین و چرچیل تا ترامپ و نتانیاهو
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مهمترین اخبار و تحلیلهای منطقه
 -1بازی دوبارهی ترکیه با برگهی آوارگان سوری
حتی نشست تهران و مذاکرات سهجانبهی ترکیه ،روسیه و ایران هم نتوانست
مخالفت آنکارا با آغاز عملیات آزادسازی ادلب را از میان برده و یا شدت آن را
کاهش دهد .ترکیه اکنون میکوشد با برگهی آوارگان ،کشورهای اروپایی را تهدید
کند تا بلکه آنها با فشارهای خود ،این عملیات را متوقف سازند.
بولنت ییلدریم ،رئیس هیأت امدادرسانی انسانی ترکیه روز دوشنبه تهدید
کرد که اگر کشورهای اروپایی برای توقف حمله نیروهای سوری به استان ادلب
مداخله نکنند ،ترکیه مرزهای خود برای رفتن آوارگان سوری به اروپا را باز میکند.
این تهدید در صورت عملیشدن ،عالوه بر اینکه دوباره موجب غرقشدن برخی
از آوارگان خواهد شد ،موجی از ورود آنها به کشورهای اروپایی را رقم زده و
این کشورها را با مشکالت متعددی مواجه خواهد ساخت .پیش از این ،ترکیه در
سالهای  94و  95با کاهش عامدانه نظارت بر مرزهای خود ،چنین تهدیدی را عملی
ساخت.
استفاده ابزاری ترکیه از مساله آوارگان ،به تهدید کردن اروپا محدود نمیشود.
ترکیه در قالب عملیات سپر فرات در سال  95و با این بهانه که میخواهد حدفاصل
اعزاز تا جرابلس در شمال سوریه را جهت اسکان آوارگان مهیا سازد ،به سوریه حمله
8
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کرد تا عمال مانع از پیوستن کانتون کردی عفرین با سایر کانتونهای شرق فرات
شود .اکنون این منطقه اشغالی در اختیار گروههای تروریستی نزدیک به ترکیه است
و اسکان آوارگان در آن آنگونه که آنکارا مدعی بود ،هیچگاه رخ نداد.
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 -2حملــه بــه کنســولگری ایــران در بصــره؛ ســطح تحلیــل
منطقــهای
حمله به کنسولگری ایران در بصره از سوی جمعی از آشوبگران و همچنین
حمله به دفاتر گروههای نزدیک به ایران در این شهر ،در سطح تحلیل منطقهای نیز
معنادار است ،البته با این پیشفرض که این حمالت ،حداقل با تمرکز بر عراق ،نقطه
آغاز یک طرح مهار منطقهای ایران نبوده و نقطه پایان آن نیز نمیباشد؛
.1در این چارچوب بناست روابط ایران و عراق از پایهایترین موضوعات
اجتماعی و فرهنگی مورد خدشه قرار گیرد .به حاشیهبردن مفاهیم و افعال اعتقادی
مشترک همچون زیارت با گزارههای جنسی کذب یا بزرگنمایی شده ،در این راستا
قابل فهم است.
.2تاکید بر اینکه مردم ایران و عراق ،یکی از مقصران و سودجویان مشکالت
ش برای مقصر
معیشتی طرف دیگر است نیز در این راستا صورت میگیرد .لذا تال 
جلوه دادن ایران در مشکالت آبی و برقی عراق از یکسو و تاکید بر سودجویی
مردم عراق از کاهش ارزش پول ملی ایران از سوی دیگر ،در دستور کار برخی
رسانهها قرار گرفته است.
.3نتیجهی واگرایی دو ملت از یکدیگر ،در نهایت باید منجر به افزایش تنش
میان دو دولت شده و زمینه تضعیف روابط و در نگاهی منطقهای ،موجب تضعیف
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محور مقاومت شود .در این میان تاکید بر ناکارآمدی حشدالشعبی در شرایط کنونی
و تالش برای تصویرسازی منفی از آن برای مردم عراق ،میتواند عالوه بر اینکه
ف کند.
این گروه را در داخل محدود کند ،ایران در عراق را نیز مهار کرده و تضعی 
.4در چنین شرایطی ،زمینه برای مانور آمریکا و عربستان در عراق فراهم شده
و محور مقاومت تضعیف خواهد شد.
بر این اساس ،آنچه در بصره اتفاق افتاد ،در ادامه تحرکات مشکوک برای
تغییر ذهنیت دو ملت نسبت به یکدیگر است که طی هفتههای اخیر شدت گرفت.
از سوی دیگر اما حوادث بصره نمیتواند پایان این روند باشد؛ دشمن برای رسیدن به
اهدافش ،موارد دیگری را در روابط دو کشور برجسته خواهد ساخت .لذا باید طرح
دشمن را شناخته و در جهت کماثرسازی و بیاثرسازی آن گام برداشت.
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 -3حمله به کنسولگری ایران در بصره؛ سطح تحلیل داخلی عراق
عالوه بر حمله به کنسولگری ایران در بصره که جمعه گذشته صورت گرفت،
دفاتر گروهها و جریانهای نزدیک به ایران در این شهر نیز مورد حملهی آشوبگران
قرار گرفته است .چنین اقدامی نمیتواند بدون اهداف داخلی طراحی شده باشد.
به نظر میرسد یکی از اهداف مهم طراحان این آشوبها ،تصویرسازی منفی
از ایران و گروههای نزدیک به او از جمله حشد الشعبی است .در این چارچوب،
تالش میشود تا مقبولیت این گروهها نزد مردم عراق کاهش یافته و یا کاهشیافته
تصویرسازی شود بهگونهای که مردم آنها را بخشی از مشکالت عراق تلقی کنند نه
بخشی از راهحل .در نهایت نیز هزینه همراهی با این گروهها در فرایندهای سیاسی
داخلی عراق که مهمترین آنها در این روزها انتخاب نخست وزیر است ،افزایش
یابد تا عمال سیاستورزی این گروهها در داخل محدود گردد .این هدف زمانی به
صورت کامل برای طراحان این آشوبها محقق خواهدشد که نخست وزیری همسو
با سیاستهای آمریکا و عربستان در عراق بر سر کار آید .لذا آنچه در بصره اتفاق
افتاد ،بناست بخشی از نتیجهی شوم خود را در آرایش سیاسی جدید عراق برای تعیین
نخستوزیر نشان دهد.
با این وجود ،حوادث چندان هم مطابق با این هدف پیش نرفته است .تا اینجای
کار ،العبادی بزرگترین بازندهی حوادث بصره بوده است چرا که این حوادث باعث
شد تا مقتدی صدر بدنامی العبادی در مدیریت را تحمل نکرده و از ضرورت استعفای
12
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او سخن بگوید که عمال بهمعنای عبور صدر و یارانش از کاندیداتوری العبادی برای
دور جدید نخستوزیری عراق است .مواضع هوشمندانه شخصیتهای حشد الشعبی
در قبال العبادی نیز باعث شد تا او نتواند تحت حمایت آمریکا ،از حوادث بصره
نمدی برای خود ببافد .حشد الشعبی حاال باید ارزش و خدمات خود به عراق را
برجسته سازد .البته باید همچنان منتظر کنشها و واکنشهای پیدرپی گروههای
مختلف سیاسی در عراق بود .حوادث بصره احتماال نقطهای مهم در فرایند تعیین
نخستوزیر عراق است و این بازی پیچیده هنوز ادامه دارد.
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 -4بازی هوشمندانه آمریکا در عراق و یک نکته برای ایران
کاخ سفید ،بامداد روز چهارشنبه طی بیانیهای اعالم کرد که آمریکا بابت هر
گونه حملهای که منجر به زخمی شدن پرسنل یا خسارت به اماکن دولت ایاالت
متحده شود ،ایران را مسئول میداند .این درحالی است که حمالتی که طی روزهای
اخیر به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت این کشور در بغداد صورت گرفته،
در مقابل آنچه برای کنسولگری ایران در بصره اتفاق افتاد ،بسیار ناچیز است.
این موضع رسمی آمریکا ،فارغ از صحت و سقم آن ،یک معنای آشکار دارد؛
از نظر کاخ سفید ،ایران در پی صدمه وارد ساختن به اماکن آمریکا است .در واقع
آمریکا با این موض ِع پیش از وقوع حادثه ،در پی مقصرنمایی از ایران است .آمریکا
در نبرد چند بعدی با ایران ،نمیایستد تا حادثه رخ دهد و سپس آن را منتسب به
ایران کند بلکه قبل از حادثه ،زمینهی واقعی جلوه نمودن اتهامزنیِ پس از حادثه را
تدبیر کرده است.
جمهوری اسالمی ایران قبل از حمله به کنسولگریاش در بصره ،چنین موضعی
اتخاذ نکرد و این در حالی بود که بصره به معنای واقعی بیثبات و آشوبزده بود و
با توجه به برخی نشانهها ،امکان حمله به کنسولگری ایران در این شهر وجود داشت.
وقتی کنسولگری مورد حمله قرار گرفت ،آنگاه سیاست رسانهای بر این محور
قرار گرفت که مداخلهگران خارجی در پی این ماجرا بودهاند و برخی اظهارات در
خصوص همکاری آشوبگران با آمریکا طرح شد.
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به نظر میرسد ماجرای رخداده برای کنسولگری ایران و بیانیه اخیر کاخ
سفید ،در نهایت میتواند به یک ایده عملیاتی برای جمهوری اسالمی ایران منجر
شود؛ قبل از وقوع حادثه و در حالی که امکان رخدادی ناگوار برای اماکن ایران در
عراق وجود دارد ،باید مسئولیت هرگونه حادثهای برای این اماکن را برعهده آمریکا
گذاشت .این محور رسانهای ،میتواند به مدیریت فضای پس از حادثه ،کمک کند.
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
ـف
ـف و تکالیـ
ـره؛ وظایـ
ـران در بصـ
ـولگری ایـ
ـه کنسـ
ـه بـ
 -5حملـ
ـراق
ـت عـ
ـی دولـ
حقوقـ
جمعهی گذشته ،در پی اعتراضات و ناامنیهایی که در شهر بصره به وجود
آمد ،ساختمان کنسولگری ایران مورد هجوم قرار گرفته و بخشی از آن تخریب و
به آتش کشیده شد.
این واقعه در حالی رخ داد که دولت عراق ،وظیفه داشته امنیت اماکن
دیپلماتیک و کنسولی ایران را در آن کشور تأمین کند.
تحلیل و ارزیابی
.1طبق بند  3مادهی  31کنوانسیون  1963وین راجع به روابط کنسولی ،دولت
میزبان وظیفه دارد اقدامات الزم را برای حفاظت از اماکن کنسولی دولت فرستنده
در مقابل هرگونه تالش برای تخریب و تجاوز به آن اماکن ،انجام دهد.
.2لذا ،با توجه به آنکه ناآرامیهای بصره دفعت ًا اتفاق نیفتاده و طی چند روز
ادامه داشته است ،پیشبینی خطر و افزایش تمهیدات حفاظتی ،از وظایف دولت عراق
بوده است.
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.3عالوه بر این ،دولت عراق وظیفه دارد هرچه سریعتر نسبت به شناسایی،
تعقیب و مجازات عوامل میدانی و پشت پردهی این واقعه اقدام نماید.
.4همچنین ،برخی گزارشها حاکی از دخالت و ارتباط مشکوک کنسولگری
آمریکا در عراق با وقایع رخداده است که ضرورت پیگیری جداگانهای را از سوی
دولت عراق ایجاب میکند.
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 -6ایاالتمتحده و کرهی شمالی؛ کدام خلع سالح؟
آندریا تامسون ،معاون وزارت خارجهی آمریکا در امور امنیت بینالمللی و
کنترل تسلیحات ،به کرهی شمالی هشدار داده تا زمانی که آن کشور به تعهدات خود
عمل نکند ،آمریکا هیچ امتیازی به آن نخواهد داد.
از زمان مذاکرات سنگاپور میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ ،هیچ
پیشرفت عملی میان دو کشور جهت دستیابی به توافقی بلندمدت حاصل نشده است.
تحلیل و ارزیابی
.1اصلیترین مانع دستیابی به توافق میان کرهی شمالی و ایاالتمتحده را،
میتوان درک و مطلوبیت متفاوت طرفین از خواستههای مشترک دانست که یکی
از مهمترین این مفاهیم« ،خلع سالح» است.
.2درحالیکه هر دو طرف از خلع سالح حمایت کرده و آن را هدف مذاکره
میدانند ،بااینحال ،هریک معانی و مطلوبیتهای متفاوتی را از آن اراده میکنند.
.3اصلیترین هدف و مطلوبیت کرهی شمالی از خلع سالح ،تهدیدزدایی امنیتی
از خود است که الزمهی آن ،خلع سالح کل شبهجزیرهی کره ،به شمول ایاالتمتحده
است.
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.4این در حالی است که آمریکا از طرح خلع سالح ،هدفی دیگر را دنبال
میکند و آن ،از بین بردن مزیتهای راهبردی کرهی شمالی است :برچیده شدن
کامل ،تضمینشده و غیرقابلبازگشت زیرساختهای هستهای و موشکی .آنچه که
به از بین رفتن توان بازدارندگی کرهی شمالی منتهی میشود .بازدارندگیای که به
عقیدهی بسیاری از کارشناسان ،اصلیترین مانع حملهی نظامی آمریکا به کرهی
شمالی بوده است.
.5از سوی دیگر ،مبهم و معطوف به آینده بودن تعهدات احتمالی آمریکا و
همچنین تجربهی ناموفق ایران از برجام و بدعهدی ایاالتمتحده ،عوامل دیگر بدبینی
کرهی شمالی و عدم اقدام جدی در راستای خلع سالح است.
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 -7شورای امنیت؛ از روزولت ،استالین و چرچیل تا ترامپ و نتانیاهو
شورای امنیت سازمان ملل متحد نتیجه معماری سه تن از رهبران کشورهایی
است که توانستند در جنگ جهانی دوم دول محور را شکست دهند .در آن زمان
رهبران آمریکا ،شوروی و انگلستان معتقد بودند مدیریت موفق جنگ توسط این سه
کشور باید به دوران صلح نیز گسترش یافته و امور کالن جهانی با توافق و اجماع
آنها جریان پیدا کند .البته علیرغم اکراه نظر رهبر شوروی سابق ،فرانسه و چین نیز
به این هیئتمدیره جهانی راه پیدا کردند.
تحلیل و ارزیابی
.1در تمام سالهای بعد از جنگ جهانی دوم شورای امنیت صحنه تقابل و
تالقی قدرتهایی که مدعی بودند پیروز جنگ بودهاند و حق مدیریت دنیا را دارند
قرار گرفت تا اینکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کفه ترازو را به نفع آمریکا
سنگین کرد.
.2با یکهتازی آمریکا در شورای امنیت و در غیاب شوروی ،این هیئتمدیره
جهانی به ابزاری جهت توجیه جاهطلبیهای آمریکایی تبدیل شد و در  12سپتامبر
 ،2001با صدور قطعنامهای عم ً
ال نقش جادهصافکن ارتش آمریکا برای لشگر کشی
به افغانستان را ایفا کرد.
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.3سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت محدود به افغانستان نمیشود .این کشور
نهتنها از شورای امنیت جهت توجیه سیاستهای خود استفاده میکند ،بلکه در موارد
متعددی مانند ایران ،سعی میکند تا از طریق این شورا رقبا و دشمنان خود را با
محدودیتهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی روبرو نماید.
.4با ظهور ترامپ در آمریکا و واگذاری ریاست دورهای شورای امنیت به
این کشور ،پردهای جدید از این نمایش قدیمی در حال اجرا است؛ در شرایطی که
رئیسجمهور آمریکا تصمیم گرفته است با تشکیل جلسهی شورای امنیت در 4
مهرماه ،موضوع ایران را مورد بررسی قرار دهد ،بحث شرکت نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی نیز در این جلسه مطرح شده است.
اکنون باید منتظر شد و دید شورای امنیت که روزی قرار بود هیئتمدیره
مسائل اساسی جهانی باشد ،چه واکنشی در مقابل هوا و هوسهای این دو رفیق
معلومالحال نشان میدهد!؟
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