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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:

آمریکا، ایران و بازسازی سوریه  

  اقلیم کردستان عراق؛ استقالل با این همه اختالف؟!

آمریکا، سمپات های بن سلمان و ماجرای خاشقچی    

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

شورای امنیت اروپایی؛ دالیل و چالش ها  

 قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری و چند نکته
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- آمریکا، ایران و بازسازی سوریه

وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا به تازگی گفته با نابودی داعش، کشورش دو 

هدف دیگر در سوریه را دنبال می کند: برقراری صلح و خروج ایران و نیروهای نیابتی اش 

از سوریه. او البته یک شرط هم برای دولت سوریه گذاشته است: اگر ایران و نیروهایش 

از سوریه خارج نشوند، حتی به اندازه یک دالر هم در بازسازی سوریه مشارکت نمی کند. 

در خصوص این اظهارات سه نکته قابل ذکر است؛

این اظهارات پامپئو اگرچه به ظاهر از موضع قدرت بوده و با شرط گذاری همراه 

است اما یک معنای مهم در آن نهفته است؛ آمریکایی که در سال های ابتدایی بحران، هر 

آن چه از دستش برآمد برای اسقاط اسد انجام داد، حاال برای مشارکت در بازسازی این 

کشور، برای او شرط می گذارد. این مشخصا یک ناکامی در دستیابی به اصلی ترین هدف 

است. البته آمریکا در چنین مواقعی، با انعطاف، می کوشد تا از شرایط پیشرو بهره ببرد.

در اظهارات پامپئو انسجام منطقی وجود ندارد. او در حالی از دولت سوریه خواسته 

تا نیروهای ایرانی را از این کشور اخراج کند که حضور نیروهای آمریکایی در این کشور 

بدون مجوز دولت سوریه بوده و لذا نامشروع است. از سوی دیگر اما پامپئو برای دولت 

سوریه – که حاکمیتش توسط آمریکا نقض شده- از مشارکت در بازسازی سخن می گوید 

البته به شرط اخراج نیروهای ایرانی. به بیان دیگر، آمریکا هم زمان حاکمیت دولت سوریه 

را نقض می کند اما آن را برای بازسازی به رسمیت می شناسند.
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اظهارات پامپئو نشان داد که آمریکا قصد بازی با مهره ی بازسازی را دارد. با توجه 

به نیازهای مبرم سوریه در حوزه بازسازی، این بازی تنها در صورتی ناکام خواهد ماند 

که دولت های همراه با سوریه هم چون روسیه و ایران و برخی کشورهای میانه رو در این  

عرصه با قدرت ورود کنند.

 

2- اقلیم کردستان عراق؛ استقالل با این همه اختالف؟!

عراق  کردستان  اقلیم  استقالل  همه پرسی  جنجالی  برگزاری  از  یک سال  از  بیش 

می گذرد. با وجود این که برگزاری این همه پرسی، زمینه ی عقب نشینی ناگزیر حکومت 

اقلیم از برخی دستاوردهای ناشی از حضور داعش در عراق را فراهم ساخت، اما مسعود 

بارزانی هم چنان ُمصر است که آن همه پرسی درست بوده و اکنون نیز باید در پی استقالل 

بود! این اصرار وقتی همراه می شود با اختالف های مکرر احزاب بر سر هر رویداد سیاسی، 

این سوال را ایجاد می کند که فارغ از موانع بیرونی اقلیم، به لحاظ داخلی، آیا استقالل اقلیم 

امکان پذیر است؟

طی ماه های اخیر، کردها بر سر دو انتخابات و انتخاب یک مسئول عالی رتبه کشوری، 

دچار اختالفات جدی بوده  اند. در انتخابات پارلمانی عراق که اردی بهشت ماه امسال برگزار 

شد، حجم اتهامات طرف های کردی به یک دیگر مبنی بر تقلب در انتخابات قابل تامل بود. 

در انتخابات پارلمانی اقلیم هم که چندی قبل برگزار شد، دوباره این اختالفات و اتهام زنی ها 

آشکار شد. کردها امسال حتی بر سر انتخاب رئیس جمهور هم به رقابتی شدید با یک دیگر 
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پرداختند در حالی که این  مساله در دوره های قبلی محل وفاق آن ها بود. اختالف بر سر 

میزان مشارکت در مدیریت کرکوک، منابع درآمدی و تسلط بر منابع نفتی، حضور در 

کابینه اقلیم و عراق و ... از دیگر موارد اختالفی طرف های کرد با یک دیگر است. آن ها 

حتی در ماجرای همه پرسی هم رویکرد واحدی نداشتند!

به نظر می رسد مساله ی استقالل اقلیم کردستان عراق با توجه به واقعیت های درونی 

آن، بیشتر یک رویکرد سیاسی جهت تامین منافع حزبی است تا یک ایده ی مورد اجماع 

که قابلیت تحقق داشته باشد.

 

3- آمریکا، سمپات های بن سلمان و ماجرای خاشقچی 

این روزها، مهم ترین خبر در حوزه عربستان، سرنوشت جمال خاشقچی، روزنامه نگار 

شهیر سعودی و مخالف سیاست های بن سلمان است. آن قدر این خبر برجسته شده که حتی 

مصاحبه بن سلمان با بلومبرگ هم نتوانست آن را به حاشیه براند. اما در خصوص واکنش ها 

با این خبر، دو نکته قابل ذکر است؛

در روزهایی که مقامات دولتی آمریکا، رگبار اتهامات خود را بیشتر از همیشه به 

سوی ایران گرفته  و انواع و اقسام اتهامات تروریستی و حقوق بشری را به ایران می زنند، 

تامل در واکنش احتمالی واشنگتن در خصوص آن چه برای جمال خاشقچی رخ داده است، 

می تواند درس آموز باشد. برخی رسانه ها و حتی نهادهای مطرح در سطح بین المللی، موضع 

خود را در خصوص شفاف سازی پرونده خاشقچی و نقش عربستان در این ماجرا، اعالم 
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کرده اند اما هم چنان آمریکا موضعی نگرفته است. این در حالی است که اگر حادثه ای 

مشابه با شدت بسیار کمتر برای یک روزنامه نگار معارض ایرانی رخ داده بود، آمریکا بدون 

هرگونه تعلل و تحقیقی، موضعی سهمگین علیه ایران می گرفت.

ماجرای خاشقچی، برای برخی افراد، رسانه ها و جریان های داخلی و خارجی که 

بن  از سوی  ورزشگاه ها  در  آنان  امکان حضور  و  زنان  به  رانندگی  برای  مجوز  اعطای 

سلمان را نشانه ای از بازتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی در عربستان تلقی کرده و بعضا 

ایران می ساختند، درس  نمادین را عاملی برای تخریب جمهوری اسالمی  این رفتارهای 

مهمی دربردارد. اگر افراد دارای چنین رویکردهایی، حاضر نبودند بازداشت گسترده ی 

ناچارند رفتار  امروز  ببینند،  را  از آن ها توسط بن سلمان  اخاذی  شاهزاده های سعودی و 

عربستان با یک مخالف سیاسی )و نه اپوزیسیون سیاسی( را دیده و موارد مشابه در عربستان 

را به یاد آورند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- شورای امنیت اروپایی؛ دالیل و چالش ها

دو روز پیش، آنگال مرکل )صدراعظم آلمان( خواستار تشکیل یک شورای امنیت 

اروپایی شده است. ایده ی تشکیل چنین شورایی از حدود چهار ماه پیش در مذاکرات میان 

آلمان و فرانسه مطرح شده بود.

تحلیل و ارزیابی

پیشنهاد مرکل را در سه سطح و حوزه باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد:

1.سطح اول: بین المللی

آلمان سال هاست که خواهان اصالح ساختار شورای امنیت و کسب یک کرسی 

دائم در آن نهاد است که عماًل 5 کشور دارای حق وتو، این موضوع را نمی پذیرند. به همین 

دلیل، ایجاد نهادهایی موازی با دستورالعمل و سازوکار مشابه، برای آلمان مطلوب است.

2.سطح دوم: روابط فراآتالنتیکی

با  آلمان(  )علی الخصوص  اروپایی  کشورهای  برخی  اختالفات  مهم ترین  از 

ایاالت متحده، مسائل نظامی و امنیتی است که دو مورد اخیر آن را می توان در مشاجرات 

بر سر سهم کشورها از بودجه ی ناتو و خط لوله ی نورد استریم مشاهده نمود. آلمان تمایل 
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دارد استقالل بیشتری را در مقابل آمریکا در این حوزه ها به دست آورد.

3.سطح سوم: مسائل درون اروپا

ازجمله مهم ترین دالیل پیشنهاد آلمان، سازوکار مبتنی بر اجماع تصمیمات امنیتی و 

سیاست خارجی در اروپاست. این موضوع تصمیم گیری در برخی مسائل )نظیر تحریم های 

روسیه و نوع روابط با ایاالت متحده( را با دشواری هایی مواجه نموده است. آلمان تمایل 

دارد با ایجاد نوعی شورای امنیت اروپایی، عالوه بر ارتقای جایگاه خود در سیاست خارجی 

اروپا، فرآیند تصمیم گیری در حوزه های مذکور را چابک تر نماید.

با وجود موارد پیش گفته، در حال حاضر چشم انداز روشنی برای این طرح وجود 

به کشورهای رده دوم  احتمالی چنین طرحی، می توان  مخالفان  مهم ترین  ازجمله  ندارد. 

اروپایی اشاره داشت که با اجرایی شدن آن، عماًل حق وتوی خود را در مسائل امنیتی و 

سیاست خارجی اروپا از دست می دهند.
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5- قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری و چند نکته

در پی اقامه ی دعوای ایران علیه ایاالت متحده در دادگاه الهه، این نهاد طی یک قرار 

موقت، آمریکا را از اعمال تحریم در حوزه های مواد غذایی و کشاورزی، اقالم دارویی و 

تجهیزات پزشکی و خدمات و قطعات هواپیما منع کرده است.

تحلیل و ارزیابی

1.اولین و مهم ترین نکته در بررسی و تحلیل رأی دیوان، عدم وجود ضمانت اجرا 

برای آن است. علیرغم آنکه ایران می تواند مطابق بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد، در 

صورت استنکاف ایاالت متحده از اجرای رأی، به شورای امنیت مراجعه نماید، آمریکا قادر 

است هرگونه تصمیم گیری آن نهاد را مسدود کند.

2.عالوه بر مورد مذکور، رأی دیوان ناظر و منحصر به روابط دوجانبه ی ایران و 

آمریکاست. به عبارت دیگر، حتی اگر دیوان در رأی نهایی خود ایاالت متحده را محکوم 

کند، این رأی، محکومیِت تنها بخشی از اقدامات و تحریم های آمریکا علیه ایران است.

3.همان گونه که گفته شد، محکومیت تنها مربوط به روابط دوجانبه بوده و تحریم های 

ثانویه و فراسرزمینی آمریکا را شامل نمی شود. بسیاری از کشورها و بنگاه ها از ترس 

مجازات های آمریکا به تعامل با ایران اقدام نمی کنند.

4.مسئله ی مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مشکل اصلی در 
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تحریم های مرتبط با برخی مواد غذایی و اقالم دارویی، نه تحریم آن اقالم، که مانع تراشی در 

نقل و انتقاالت دالری در پرداخت هزینه ی آن هاست که عماًل سهم خرید از ایاالت متحده 

در این اقالم، بسیار ناچیز است. 

5.الزم به یادآوری است که دیوان در قرار موقت سه ماه پیش خود، از ایاالت متحده 

خواسته بود از هر اقدامی که منجر به پیچیده شدن اوضاع و دشوارتر شدن بررسی موضوع 

از سوی دیوان شود، خودداری کند. بااین حال، آن کشور بازاعمال مرحله ی اول تحریم های 

یک جانبه را کمی بعد اجرایی نمود.
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