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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:

ربوده شدن مرزبانان ایرانی و مسئولیت پاکستان  

            افتتاح دفتر اتحادیه ی اروپا در تهران؛ تهدیدات و مالحظات
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

1- ربوده شدن مرزبانان ایرانی و مسئولیت پاکستان

دو روز پیش، تعدادی از مرزبانان ایرانی در نقطه ی صفر مرزی با پاکستان، از سوی 

یک گروه تروریستی ربوده و به داخل خاک پاکستان منتقل شدند. 

این اولین بار نیست که تروریست ها در مرزهای مشترک ایران و پاکستان دست 

به عملیات می زنند. 

تحلیل و ارزیابی

1.مرز ایران و پاکستان، به سبب طوالنی و هموار بودن، شرایطی را ایجاد کرده که 

می تواند مورد استفاده ی تروریست های خارجی قرار گیرد. تأمین امنیت مرزها، وظیفه ی 

مشترک ایران و پاکستان است که بدون همکاری عملی، ممکن نیست.

2.از سوی دیگر، پاکستان عضو کنوانسیون بین المللی ضد گروگان گیری )1979( 

است. بند یک ماده ی 4 این کنوانسیون مقرر می دارد کشورها موظف اند به منظور پیشگیری 

از وقوع گروگان گیری، هماهنگی کامل را با یکدیگر داشته باشند. 

3.همچنین ماده ی 3 کنوانسیون اشعار می دارد کشوری که گروگان ها در آن نگه 

داشته می شوند، باید تمام اقدامات مناسب را جهت آزادسازی و بازگشت گروگان ها به 
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کشور خودشان انجام دهد. 

4.با توجه به موارد فوق، پاکستان در مرحله ی اول وظیفه دارد نسبت به تعقیب 

فوری، آزادسازی گروگان ها و در صورت لزوم تسهیل ورود نیروهای نظامی و امنیتی 

ایران به آن کشور اقدام نماید. 

5.عالوه بر وظایف فوری مذکور، این کشور موظف است با مبارزه ی عملی، جدی 

و مؤثر با تروریست های فعال در مرزهای غربی خود، از وقوع چنین حوادثی پیشگیری 

نماید.

تعقیب  به  اقدام  می تواند  حقوقی،  حدود  از  فراتر  ایران  صورت،  این  غیر  6.در 

تروریست ها در عمق خاک پاکستان نموده و حتی در صورت لزوم، مقرهای آن ها را 

مورد حمله ی موشکی و پهپادی قرار دهد.

نه شهروندان عادی، که  افراد ربوده شده،  نیز الزم است که  نکته  این  به  7.توجه 

نیروهای نظامی و حاکمیتی کشور هستند و عدم همکاری مؤثر پاکستان در این زمینه، 

به منزله ی سکوت در برابر تضییع حق حاکمیت و امنیت جمهوری اسالمی ایران است.
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ــدات و  ــران؛ تهدی ــا در ته ــه ی اروپ ــر اتحادی ــاح دفت 2- افتت

ــات مالحظ

هفته ی گذشته، جمعی از سفرای کشورهای اروپایی در ایران، در دیدار با اعضای 

کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، مجدداً خواستار افتتاح دفتر اتحادیه ی اروپا 

در تهران شدند.

سؤال مهمی که در این زمینه باید پاسخ داده شود، این است که افتتاح این دفتر چه 

پیامدها و مالحظاتی پیش روی کشور قرار می دهد؟

تحلیل و ارزیابی

1.افتتاح دفتر اتحادیه ی اروپا در تهران، از سوی »سرویس اقدام خارجی اروپایی« و 

»گروه اقدام ایران« اتحادیه ی اروپا در حال پیگیری است. گروه اقدام ایران در سال 2015 

از سوی سرویس مذکور جهت هماهنگی سیاست ها در قبال ایران ایجاد شده است. 

2.پس از اجرایی شدن برجام، پارلمان اروپا با انتشار یک سند، راهبرد خود را در 

قبال ایران در دوره ی پسابرجام تشریح کرد. برخی وظایف و انتظاراتی که پارلمان از 

سرویس اقدام خارجی و گروه اقدام ایران دارد، عبارت اند از:

فعالیت در حوزه های فرهنگی و حقوق بشری )پاراگراف5(  -
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ایجاد فضای مناسب برای فعالیت نهادهای جامعه ی مدنی )پاراگراف 45(  -

اروپا  اتحادیه ی  بشر  استانداردهای حقوق  به  ایران  پایبندی  ارتقای  برای  تالش   -

)پاراگراف 45(

از  حمایت  چون  مسائلی  که  داشت  نظر  در  باید  محوله،  وظایف  بر  3.عالوه 

هم جنس بازان، بهاییان، زندانیان و محکومان امنیتی و ادعاهای حقوق بشری، از دستورکارهای 

مهم اتحادیه ی اروپا در قبال ایران است. 

امنیتی  فعالیت های  در  اروپایی  سفارتخانه های  برخی  سابقه ی  به  توجه  4.با 

)علی الخصوص در فتنه ی 88(، سؤال مهم دیگر، آن است که افتتاح این دفتر قرار است چه 

حوزه ای از مسائل میان ایران و اروپا را حل یا تسهیل کند؟
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