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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:

جنگ یمن و عمر کوتاه موضع آمریکا  

کارکرد دوگانه ی برآوردهای نظامی از حزب اهلل  

   تحریم  های آمریکا؛ نیازهای عراق، شرایط نخست وزیر 

حدیده یمن؛ گام آخر عربستان برای شروعی دوباره؟

جنگ و معامله قرن؛ اسرائیل بدنبال چیست؟

»لیبرمان سقط.. والمقاومة باقیة«

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

منوط شدن بسته ی حمایتی اروپا به »تنش زدایی ایران با آمریکا«؛ چند نکته  

چرا آمریکا دسترسی ایران را به سوئیفت کاماًل قطع نمی کند؟  

آیا راهبرد تحریمی کنونی آمریکا موفق خواهد بود؟

مشارکت ایران در پروژه ی کریدور اقتصادی چین و پاکستان تا چه حد جدی   

است؟ 
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          سوءاستفاده های آمریکا از ابزارهای مالی و امکان شکل گیری سازوکارهای    

جایگزین

    پیروزی دموکرات ها در مجلس نمایندگان؛ چه چیزی تغییر خواهد کرد؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- جنگ یمن و عمر کوتاه موضع آمریکا

چند روز قبل، وزیر خارجه و وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا در مواضعی همسان 

و هم زمان، خواستار پایان جنگ یمن و آغاز مذاکرات صلح میان یمنی ها تا یک ماه آینده 

نقطه ای  هر  به  عربستان  توقف حمالت  از ضرورت  آمریکا  وزیر خارجه  پامپئو  شدند. 

ترزا می  نیز شد.  انصاراهلل  پایان حمالت موشکی  البته خواستار  و  یمن سخن گفت  در 

نخست وزیر بریتانیا هم موضع آمریکا را تکرار کرده و گفت که کشورش از این تصمیم 

حمایت می کند.  سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز 

هم زمان با وزرای دفاع و خارجه این کشور در اظهاراتی گفت: »بدترین بحران انسانی دنیا 

که حاصل جنگ یمن بوده و عربستان سعودی مسئول مستقیم آن است، اولین راهنما برای 

شناختن چهره واقعی ولی عهد سعودی است.« 

این که چرا آمریکا چنین موضعی را اعالم کرد، به سرعت به یکی از سواالت مهم 

در رسانه ها تبدیل شد تا جایی که برخی آن را به دلیل هم زمانی با پرونده قتل جمال 

خاشقچی، روزنامه نگار منتقد عربستان، بیان گر تالش آمریکا برای مهار بن سلمان و یا 

حتی برکناری آن معرفی کردند. اما هم چنان این سوال مطرح بود که این موضع آمریکا 

را باید واقعی دانست یا خیر؟

حاال با گذشت چند روز از اعالم موضع آمریکا، به نظر می رسد واقعی یا نمایشی 

بودن چنین موضعی آشکار شده است. پامپئو که پیش تر از عربستان و متحدانش خواسته 
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بود به هیچ نقطه ای از خاک یمن حمله نکند و در مقابل از انصاراهلل هم خواسته بود تا 

حمالت موشکی و پهپادی اش را متوقف سازد، حاال نسبت به ادامه  و تشدید جنگ از سوی 

عربستان، هیچ واکنشی نشان نداد.

واقعیت این است که صحنه ی جنگ یمن را بدون درنظر نگرفتن آمریکا نمی توان 

تحلیل کرد. این جنگ، بدون حمایت آمریکا شروع نمی شد و ادامه هم نمی یافت. البته 

این به معنای آن نیست که آمریکا در پایان دادن به آن هم دارای همین نقش است. حتی 

اگر موضع پامپئو در خصوص پایان جنگ نیز واقعی می بود، عالوه بر این که عقب نشینی 

از قطع نامه ها و شروط پیشین واشنگتن تلقی می شد، ضمانتی برای اجرای آن، بدون در نظر 

گرفتن مشروعیت انصاراهلل وجود نداشت.

 

2- کارکرد دوگانه ی برآوردهای نظامی از حزب اهلل

به فاصله کمی از سخنرانی سیدحسن نصراهلل به مناسبت روز شهید در لبنان و تاکید 

بر توان موشکی حزب اهلل، یک اندیشکده صهیونیستی، گزارشی در خصوص قدرت موشکی 

حزب اهلل منتشر کرد. برخی از موارد ذکر شده در گزارش اندیشکده صهیونیستی »جینسا« 

که در آن نظامیان ارشد سابق آمریکایی و صهیونیست ها  حضور دارند، عبارت است از؛

حزب اهلل به دلیل حضور در سوریه، تجربیات جنگی جدیدی کسب کرده است.  -

امروز حزب اهلل قدرت شلیک بیش از 95% از ارتش های متعارف جهان را دارد.   -
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حزب اهلل اینک بیشتر از همه اعضای اروپایی ناتو موشک و راکت دارد.  -

تعداد نیروهای حزب اهلل از 13 هزار نفر در سال 2006 به 25 هزار نیروی آماده   -

رزم و 20 تا 30 هزار نیروی ذخیره رسیده است.

انتشار چنین گزارش هایی از سوی مراکز صهیونیستی سابقه دارد. تا کنون ده ها 

گزارش در خصوص توان رزمی حزب اهلل منتشر شده است و این در حالی است که معموال 

برآوردهای نظامی از حریف، در چنین سطحی منتشر نمی شود. لذا انتشار این گزارش ها را 

می توان بیان گر هدف خاص مراکز صهیونیستی دانست؛ زمینه سازی برای برخورد قاطع تر 

با حزب اهلل و حامیانش از سوی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای.

رژیم  مقامات  برای  چندان  که  دارند  نیز  دیگر  کارکرد  یک  گزارش ها  این  اما 

افزایش  از بحران سوریه و  بر دستاوردهای حزب اهلل  تاکید  نیست.  صهیونیستی مطلوب 

کمیت و کیفیت توان موشکی آن، عمال باعث می شود تا تهدیدهای حزب اهلل برای ساکنان 

سرزمین های اشغالی معتبرتر شود. این اعتبارزایی ناخواسته که به سود حزب اهلل است، 

مواجهه با آن را پیچیده تر می سازد.

 

3- تحریم  های آمریکا؛ نیازهای عراق، شرایط نخست وزیر 

از جمله مواردی که کار را برای آمریکا جهت اعمال تحریم های گسترده بر ایران 

سخت می سازد، کشورهایی هستند که در حال تامین بخشی از نیازهای مهم خود از ایران 
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می باشند. عراق یکی از این کشورها است.

عراق در خصوص تامین برق مورد نیاز خود، از دو بُعد به ایران نیاز دارد؛ نخست 

این که ایران به صورت مستقیم، بخشی از برق این کشور را تامین می کند. و دوم این که 

ایران با تامین بخشی از گاز مورد نیاز نیروگاه های عراق، امکان تولید برق در این کشور 

را فراهم می سازد. گفته می شود که 20 درصد از مولدهای برق در عراق با گاز وارداتی از 

ایران فعالیت می کند و این روند حداقل تا 7 سال آینده ادامه خواهد داشت.

آمریکا با درک شرایط عراق، سعی کرده است تا با تعیین ضرب االجل، بغداد را 

همراه خود سازد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این کشور به عراق معافیتی اعطا کرده 

است که بر اساس آن می تواند به پرداخت های خود در ازای واردات برق از ایران ادامه 

دهد. با این حال به گفته مقامات عراقی این معافیت به طور موقت به عراق اعطا شده است 

و این کشور ۴5 روز مهلت دارد تا وابستگی خود به ایران در زمینه واردات برق و گاز را 

کاهش دهد.

مقامات عراق، حداقل در حوزه انرژی، در صورت ایستادگی در مقابل آمریکا یا 

همراهی با آن، منافعی داشته و هزینه هایی متحمل خواهند شد. در صورت همراهی، عراق 

باید با سرعت به دنبال جایگزینی برای ایران باشد. نه ظرفیت داخلی عراق، نه عربستان و 

نه شرکت های زیمنس و جنرال الکتریک که در حوزه تولید برق در این کشور فعالند، 

هیچ کدام نمی توانند خالء ناشی از عدم حضور ایران را به  راحتی برطرف سازند و این در 

حالی است که عراق حتی با حضور ایران هم، کمبود برق دارد. 
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نبود ایران در فرایند تولید برق در عراق، برای نخست وزیر جدید این کشور به 

به هیچ وجه آمادگی  بود که عادل عبدالمهدی  اعتراضات خیابانی خواهد  معنای تشدید 

مواجهه با آن را ندارد. لذا به نظر می رسد او از تمام سرمایه سیاسی اش بهره خواهد برد 

تا کشورش در پرونده تحریمی ایران، کمترین ضربه را متحمل شود. لذا این احتمال که 

معافیت عراق تمدید شود، قابل تامل است.

 

4- حدیده یمن؛ گام آخر عربستان برای شروعی دوباره؟

پس از این که طرح اشغال حدیده ذیل عملیات »پیروزی طالیی« به شکستی سخت 

دچار شد، حاال عربستان و متحدانش با افزایش فشارها در تالشند تا به دستاوردی مشخص 

و عینی در حدیده دست یابند. در خصوص چرایی دور جدید تالش عربستان، دالیلی قابل 

ذکر است؛

وزرای دفاع و خارجه آمریکا، چندی قبل به صورت هم زمان و با محتوایی مشابه، 

خواهان پایان جنگ یمن و آغاز گفتگوهای یمنی-یمنی طی سی روز آینده شدند. 

مخالفت با ادامه جنگ یمن، به یک موضع مشترک برای برخی بازیگران غربی 

تبدیل شده است. 30 تن از مقامات دولت اوباما این موضع را اتخاذ کردند. مرکل، صدراعظم 

آلمان و برخی دیگر از مقامات غربی نیز آن را فاجعه بشری خوانده اند.

قتل جمال خاشقچی، زمینه ی تمرکز رسانه ها و افکار عمومی بر اقدامات عربستان را 
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بیشتر از قبل ساخت. لذا کشتار ملت یمن در پی ماجرای خاشقچی، بیشتر در معرض دید 

قرار گرفت و فشارهای ذهنی و سیاسی به عربستان را بیشتر ساخت.

عربستان به هیچ کدام از اهداف اعالنی خود در آغاز جنگ دست نیافته است. نه 

نقطه ای راهبردی و کلیدی را در دست دارد که بتواند به صورت اساسی، تعیین کننده باشد 

و نه انصاراهلل ضعیف تر از روزهای نخست شده است.

آینده جنگ یمن، حقیقتا نامعلوم است. نشانه ای برای تغییر راهبردی در صورت 

ادامه جنگ وجود ندارد و جنگ، فرسایشی شده و تلفات انسانی آن باالست.

ادامه جنگ از یک سو و عدم اعمال فشار  با  با توجه به مخالفت صریح آمریکا 

جدی به عربستان از سوی دیگر در قبال آن چه در حدیده رخ می دهد، به نظر می رسد یک 

هماهنگی معنادار میان واشنگتن و ریاض صورت گرفته باشد؛ ریاض باید حمالت خود را 

پایان دهد اما با کسب سریع یک دستاورد بزرگ و راهبردی. لذا حدیده باید اشغال شود تا 

نیروهای همسو با عربستان، ادامه دهنده جنگ باشند چنین طرحی، حضور مستقیم عربستان 

در جنگ یمن را محدود و حضور غیرمستقیم آن را شدت می  بخشد. اگر این سناریو 

واقعیت داشته باشد، عمال جنگ ادامه خواهد یافت اما میان یمنی ها.
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5- جنگ و معامله قرن؛ اسرائیل بدنبال چیست؟

درگیری های دو روز گذشته میان حماس و ارتش رژیم صهیونیستی، در نهایت با 

رای پارلمان اسرائیل به آتش بس، پایان یافت. این در حالی است که چگونگی مواجهه با 

حماس، به یک مساله ی مهم در رسانه ها و احزاب رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. برخی 

از ضرورت مذاکره با حماس سخن می گویند و برخی از ضرورت جنگ. این به معنای آن 

است که اجماعی میان گروه های سیاسی فعال بر سر حماس وجود ندارد.

اما در این میان، نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی حائز اهمیت 

است. او به صراحت گفته است که تمایلی به جنگ جدید با حماس ندارد. به نظر، نتانیاهو 

که در اتخاذ رویکردهای جنگ طلبانه، سابقه ای روشن دارد! در چارچوبی مشخص در حال 

حرکت است؛ چارچوبی که حامیان جنگ با حماس، یا با آن مخالفند و یا مقابله نظامی با 

حماس را در آن چارچوب تحلیل نمی کنند.

آن چارچوب احتماال معامله قرن است. نتانیاهو نمی خواهد فرصت کم نظیر حضور 

ترامپ در کاخ سفید را از دست بدهد. ترامپ هرقدر برای اروپایی ها نچسب بوده، برای 

اسرائیل حکم یک لوکوموتیو را دارد که می تواند برنامه های منطقه ای آن را پیش برد. از 

نظر نتانیاهو، حتی اگر معامله قرن منجر به حل نهایی قضیه فلسطین هم نشود، همین که 

تشویق های  و  فشارها  ذیل  را  با کشورهای عربی  رژیم  این  روابط  عادی سازی  زمینه ی 

آمریکا فراهم می سازد، یک گام که نه، چند گام به جلوست.

نتانیاهو به خوبی می داند آغاز جنگ تمام عیار با گروه های فلسطینی و یا حتی 
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حزب اهلل، موجی از خشم را در میان افکار عمومی جهان عرب ایجاد خواهد کرد. بر اساس 

یک نظرسنجی  معتبر  در 11 کشور عربی، اسرائیل هم چنان اصلی ترین دشمن جهان عرب 

تلقی شده است. لذا نتانیاهو نمی خواهد با جنگی جدید، مالحظات داخلی و گرایش های 

مسیر  به  مبادا  تا  دهد  قرار  سران عرب  از  برخی  پیش روی  را  مردم عرب  ضداسرائیلی 

عادی سازی لطمه ای جدی وارد شود.

اگر این قرائت از نظر نتانیاهو درست باشد، باید پرسید اسرائیل دقیقا از عملیات 

کماندویی در خاک غزه به دنبال چه بود و توسعه این تنش، مطلوب چه کسانی در اسرائیل 

است؟

 

6- »لیبرمان سقط.. والمقاومة باقیة«

لیبرمن سقوط کرد و مقاومت باقی است؛ این را کانال تلگرامی جنبش مقاومت 

اسالمی »حماس« منتشر کرده است؛ عبارتی کوتاه که حکم پرچم پیروزی را دارد پس از 

یک نبرد دو روزه. اما این پیروزی دو بعد دارد؛

پیروزی نظامی؛ ماجرا از آن جا آغاز شد که یک تیم کماندویی با لباس زنانه وارد 

نوار غزه شدند. در یکی از ایست و بازرسی ها، هویت آن ها آشکار می شود و درگیری 

آغاز می شود. چند عضو گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، در این درگیری 

شهید می شوند. اما سرکرده ی این تیم کماندویی نیز به هالکت می رسد. این شخص آن قدر 

برای اسرائیل حائز اهمیت بوده که لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم – که حاال استعفا داده 
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است- می گوید او خدمات بسیار ارزشمندی داشت که ما را به او مدیون می سازد و نمی توان 

هویت او را برای چندین سال آشکار کرد. این، یعنی حماس، یک مهره مهم را از میان 

برده است. حماس واکنش موشکی نشان می دهد و بیش از ۴00 موشک را طی دو روز 

راهی سرزمین های اشغالی می کند. فشار آن قدر زیاد است که اسرائیل نهایتا تن به آتش بس 

می دهد. درباره دالیل پذیرش آتش بس از سوی این رژیم، مواردی قابل طرح است اما در 

نهایت باید گفت واکنش سخت حماس، کارساز بود.

پیروزی سیاسی؛ پذیرش آتش بس از سوی اسرائیل، عمال به یک مساله ی مهم میان 

احزاب و رسانه های رژیم صهیونیستی تبدیل شد؛ عده ای موافق و عده ای مخالف. نتانیاهوی 

نخست وزیر موافق و لیبرمِن وزیر جنگ مخالف. در نهایت لیبرمن استعفای خود را رسما 

این یعنی آرایش کابینه  پارلمانی می شود.  انتخابات زودهنگام  اعالم می کند و خواستار 

دستخوش تغییر شده و بحث ها و رقابت ها دوباره باال گرفت. حاال پیروزی نظامی حماس، 

عالوه بر این که باعث شده تا لیبرمِن جنگ طلب استعفا دهد، بقای نتانیاهو در قدرت را هم 

تهدید می کند و چه چیزی برای مقاومت باالتر از این که دشمنش را در چند بعد، متضرر 

سازد؟ 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 97

18

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــی  ــه »تنش زدای ــا ب ــی اروپ ــته ی حمایت ــدن بس ــوط ش 7- من

ــه ــد نکت ــکا«؛ چن ــا آمری ــران ب ای

به گفته ی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 

اروپا اجرای بسته ی حمایتی خود از برجام را به »تنش زدایی ایران با آمریکا« موکول کرده 

است.

تحلیل و ارزیابی

1.بسته ی حمایتی اروپا از برجام، پس از آن مطرح شد که ایاالت متحده طی یک 

»اقدام تنش زا«، به صورت یک جانبه از توافق هسته ای خارج شد.

2.نباید فراموش کرد که هدف بسته ی حمایتی اروپا، »تضمین منافع ایران« در 

برجام است و هرشرطی در اجرای آن، باید به نفع ایران باشد. توافق هسته ای تا زمانی ادامه 

خواهد یافت که منافع حضور ایران در آن توافق، بیش از منافع خروج از آن باشد.

3. نکته ی بعدی که باید مد نظر قرار گیرد، آن است که منشأ اصلی تنش در روابط 

ایران و ایاالت متحده، خود آمریکا بوده است که خروج از یک توافق بین المللی چندجانبه 

و بازاعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی، آخرین نمونه ی آن است.
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۴. منوط کردن اجرای بسته ی حمایتی به تنش زدایی با آمریکا، به نوعی »انداختن 

توپ در زمین ایران« و »ایجاد تعهد جدید« برای کشورمان است تا در صورت عدم اجرایی 

شدن آن، نه اروپا، که خود ایران مقصر جلوه داده شود. چنین شرطی، می تواند نوعی توجیه 

نیز جهت عدم ارائه ی تضمین عملی به ایران، در اختیار اروپا قرار دهد.

5. عالوه بر این، سیاست اروپا در قبال برجام را باید در چارچوب سیاست کلی تر 

آن در قبال ایران دید. نباید فراموش کرد اروپا همچنان تمایل دارد ایران را در برخی 

اتهامات تروریسم و حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. چنین مواضع و  از قبیل  حوزه ها، 

شروطی در قبال برجام، می تواند دست اروپا را در این راستا، باز بگذارد.

6. همچنین تنش زدایی با آمریکا، به منزله ی ورود به مذاکرات منطقه ای و موشکی با 

آن کشور است که اروپا و آمریکا در این زمینه، دارای مواضع مشترکی علیه ایران هستند.

 

8- چــرا آمریــکا دسترســی ایــران را بــه ســوئیفت کامــاًل قطــع 

نمی کنــد؟

به سوئیفت را  ایران  اعالم کرده دسترسی  اخیراً  ایاالت متحده  وزارت خزانه داری 

کاماًل قطع نمی کند.

اما اصلی ترین دالیل پشت این تصمیم چیست؟
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تحلیل و ارزیابی

1.سوئیفت سامانه ای بین المللی است که امکان پیام رسانی میان بانک ها را فراهم و 

تبادالت مالی را میان این مؤسسات، در سراسر جهان تسهیل می نماید. این سامانه همچنین 

در دوره ی سخت ترین تحریم های وضع شده علیه ایران، یکی از منابع شناسایی و ردگیری 

تراکنش های مالی ایران بوده است.

را دچار چالش هایی  بانکی  تعامالت  به سوئیفت می تواند  قطع دسترسی  2.گرچه 

ایجاد پیمان های پولی  با  بااین حال طی سال های گذشته، برخی کشورهای جهان  نماید، 

دوجانبه و راه اندازی سامانه های بین المللی جایگزین، تأثیرات عدم دسترسی به این سامانه 

را کاهش داده اند.

3. ازجمله دالیلی که سیاستمداران آمریکایی را در قبال میزان دسترسی ایران به 

سوئیفت دو دسته کرده، حفظ امکان ردگیری تراکنش های مالی ایران است. برخی در 

ایاالت متحده معتقدند با حفظ دسترسی حداقلی ایران به آن سامانه، عالوه بر ایجاد چالش 

برای نظام بانکی آن کشور، می توان امکان شناسایی تعامالت مالی ایران را همچنان حفظ 

نمود.

به  ایران  با فرض دسترسی کامل  نظر داشت که حتی  باید در  این،  بر  ۴. عالوه 

سوئیفت نیز، اکثر بانک های بزرگ بین المللی از ترس مجازات های آمریکا، حاضر به 

خدمات رسانی به بانک های ایرانی نبوده و نیستند.

5. همچنین قطع دسترسی کامل ایران به سوئیفت می تواند نقض قرار موقت دیوان 
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بین المللی دادگستری بوده و امکان طرح شکایت مجدد در این حوزه را فراهم کند.

 

9- آیا راهبرد تحریمی کنونی آمریکا موفق خواهد بود؟

ایاالت متحده از هفته ی پیش، مرحله ی دوم بازاعمال تحریم های یک جانبه ی خود را 

در چارچوب »کمپین حداکثر فشار«، اجرایی کرد.

در همین راستا، نام 700 فرد و شرکت ایرانی نیز مجدداً در فهرست تحریم ها قرار 

گرفت.

تحلیل و ارزیابی

برای سنجش احتمال دستیابی ایاالت متحده به اهداف خود در قبال ایران، باید راهبرد 

تحریمی این کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

به نظر می رسد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران، به چند دلیل به موفقیت نرسد:

1.ناکارآمدی »معادله ی فشار-تغییر رفتار« در حوزه های دفاعی و مرتبط با امنیت 

فشار  و  است  شهروندان خود  امنیت  تأمین  سیاسی،  نظام  هر  کارویژه ی  مهم ترین  ملی: 

اقتصادی، نمی تواند ایران را به معامله بر سر مؤلفه های امنیت ملی خود سوق دهد.

2. افزایش هزینه کرد نظامی، در صورت افزایش تهدیدات امنیتی: میزان هزینه های 
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دفاعی و نظامی )ازجمله در حوزه های موشکی و منطقه ای(، نه تابعی از میزان فشار، که 

تابعی از میزان تهدیداتی است که متوجه کشور است. لذا، افزایش فشار و تهدید، نه تنها از 

فعالیت های موشکی ایران نمی کاهد، بلکه می تواند منجر به ارتقای آن شود.

موفق  راهبرد  یک  الزامات  ازجمله  تحریم ها:  برای  عقالنی  هدف  وجود  عدم   .3

تحریمی، وجود اهدافی معقول برای آن است. شروط ایاالت متحده، نه به منزله ی تغییر رفتار، 

بلکه عماًل به معنای تغییر نظام در ایران است.

۴. عدم درک صحیح از توان استقامتی ایران: به نظر می رسد ایاالت متحده و تیم 

ضعیف وزارت خارجه ی این کشور، در حال حاضر درک درستی از میزان توان استقامت 

ایران در برابر تحریم ها ندارد و با محاسبات سال های 2009 تا 2011 در حال افزایش فشار 

است.

اساسی  پیش نیازهای  ازجمله  سیاسی:  فشار  اعمال  در  آمریکا  توانمندی  عدم   .5

تا  ایجاد فشار سیاسی و بی آبروسازی کشور هدف است  اقتصادی،  اعمال موفق تحریم 

دیگر کشورها را در اجرای تحریم ها، همراه سازد. پایبندی ایران به برجام و بی توجهی 

ایاالت متحده به بسیاری از هنجارها و معاهدات بین المللی، عماًل توان چنین مانوری را از آن 

کشور گرفته است.
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ــن و  ــادی چی ــدور اقتص ــروژه ی کری ــران در پ ــارکت ای 10- مش

ــت؟ ــدی اس ــد ج ــه ح ــا چ ــتان ت پاکس

سفیر چین در پاکستان، اخیراً خبر از احتمال پیوستن ایران و افغانستان به پروژه ی 

کریدور اقتصادی چین و پاکستان )CPEC( داده است.

تحلیل و ارزیابی

کریدور اقتصادی چین و پاکستان، بخشی از ابر پروژه ی »ابتکار کمربند-جاده« 

چین است که سین کیانگ را به بندر گوادر متصل می کند. پروژه ای مشابه )البته نه به 

گستردگی آن( میان ایران و هند در جریان است که با استفاده از بندر چابهار، دسترسی 

هند به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را میسر می سازد.

سؤال مهمی که باید پاسخ داده شود این است که کشورهای ایران، چین، پاکستان 

و افغانستان هرکدام چه منفعتی در CPEC دارند؟

1.ایران: هند تعلل بسیاری در سرمایه گذاری و توسعه ی بندر چابهار به خرج داده 

است. طرح امکان مشارکت ایران در پروژه های رقیب، می تواند هند را به جدیت بیشتر در 

مشارکت در پروژه ترغیب نماید.

2.چین: مشارکت ایران و افغانستان در CPEC می تواند منجر به تضعیف پروژه ی 

مشابه از سوی هند شود و از سوی دیگر، دو کشور مزبور را در چارچوب وابستگی متقابل، 
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با چین همکار کند.

3.پاکستان: پاکستان طی سال های گذشته، دیدگاه مثبتی نسبت به توسعه ی کریدور 

شمال-جنوب و افزایش حضور هند در مرزهای غربی خود نداشته و مشارکت ایران در 

پروژه ی رقیب، در این حوزه به نفع پاکستان است.

 CPEC ۴.افغانستان: افغانستان کشوری نیازمند سرمایه ی خارجی است و ورود به

و جذب سرمایه ی این کشور، می تواند به تقویت زیرساخت های این کشور بیانجامد.

در  کشورمان  مشارکت  هرگونه  ایران،  برای  پیش گفته  منافع  علی رغم  پیامد: 

CPEC، میتواند کریدور شمال-جنوب و توسعه ی بندر چابهار را به چالش بکشد و 

همکاری ها را دچار مشکل نماید. لذا، با توجه به شرایط موجود چنین مشارکتی چندان 

جدی به نظر نمی  رسد.

 



اندیشکده راهبردی تبیین

25

ــکان  ــی و ام ــای مال ــکا از ابزاره ــتفاده های آمری 11- سوءاس

شــکل گیری ســازوکارهای جایگزیــن

سال های  طی  تحریم  ابزار  از  ایاالت متحده  بی رویه ی  استفاده های  و  سوءاستفاده 

گذشته، منجر به شکل گیری روندهایی جایگزین در حوزه های مالی و تجاری شده تا از اثر 

تحریم های مزبور بکاهد.

بسیاری از متخصصان و مراکز آمریکایی نیز تاکنون نسبت به چنین احتمالی هشدار 

داده اند. لیست تحریمی ایاالت متحده در حال حاضر بالغ بر 1200 صفحه است.

تحلیل و ارزیابی

1.برای مدت بیش از سه دهه، تحریم محبوب ترین ابزار سیاست خارجی آمریکا 

بوده است؛ بااین حال، تاکنون هیچ رئیس جمهوری به اندازه ی ترامپ اشتیاق و میل وضع و 

استفاده از تحریم نداشته است. بررسی ها نشان می دهد دولت وی طی یکسال اول ریاست 

جمهوری خود، سه برابر سال اول دولت اوباما، افراد و نهادهای خارجی را به لیست تحریمی 

افزوده است.

2.تحریم های یک جانبه ی آمریکا، حداقل دو دسته از نهادها و کشورها را تحت 

تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نارضایتی می شود:

کشورها و نهادهای تحت تحریم؛  -
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کشورها و نهادهایی که به صورت غیرمستقیم از تحریم ها متأثر می شوند.  -

مجموعه ی کشورها و نهادهای مذکور، بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را در بر 

می گیرند.

3.باید توجه داشت که قدرت تحریمی ایاالت متحده، نه معلول اقتصاد بزرگ این 

کشور، که تابعی از قرار داشتن اکثر نهادهای مالی و تجاری بزرگ جهان در آن است. 

به عبارت دیگر، درصورتی که جریان های انتقال سرمایه، در پی استفاده ی بی رویه ی آمریکا 

از ابزار تحریم، به مرور از آن کشور به کشورهای دیگر انتقال یابد، عماًل قدرت ایاالت متحده 

در آن حوزه رو به افول می گذارد.

روسیه و چین تاکنون گام های قابل توجهی در این حوزه برداشته اند.

۴.همچنین این نکته نیز مهم است که شکل گیری سازوکارهای جایگزین، پدیده ای 

یک روزه و کوتاه مدت نیست و می تواند روندی بلندمدت و فرسایشی برای سازوکارهای 

مالی آمریکا باشد.
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ــزی  ــه چی ــدگان؛ چ ــس نماین ــا در مجل ــروزی دموکرات ه 12- پی

تغییــر خواهــد کــرد؟

دموکرات ها  می شد،  پیش بینی  که  همان گونه  کنگره،  میان دوره ای  انتخابات  در 

کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفتند و جمهوری خواهان همچنان اکثریت را در 

سنا حفظ کردند.

آیا تغییر نسبی ترکیب مجلس نمایندگان، تأثیری در سیاست خارجی ایاالت متحده 

در قبال ایران خواهد داشت؟

تحلیل و ارزیابی

سکان دار اصلی سیاست خارجی ایاالت متحده، دولت این کشور است و کنگره ی 

آمریکا، بیشتر نقشی نظارتی در این حوزه بر عهده دارد. 

بااین حال، تغییر ترکیب مجلس نمایندگان، احتماالً سیاست خارجی ایاالت متحده را 

در برخی حوزه ها دچار تغییراتی خواهد کرد. اهم این حوزه ها عبارت اند از:

که  -کاری  آن ها  نابودکردن  و  توافق ها  از  خروج  هرچند  تجاری:  1.توافق های 

ترامپ تاکنون مشغول آن بوده است- نیازی به تأیید کنگره ندارد، ایجاد پیمان های جدید، 

نیازمند تأیید آن است. شکل دهی به توافق های تجاری جدید )مانند توافق در حال انجام با 

مکزیک و کانادا( می تواند تحت تأثیر ترکیب جدید مجلس نمایندگان قرار گیرد.
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یک  با  معامله  برای  عبرتی  درس  برجام،  سرنوشت  شمالی:  کره ی  با  2.مذاکره 

»رئیس جمهور« بود. کره ی شمالی، درصورتی که مجلس نمایندگان را در موضعی مخالف 

با ترامپ در مذاکرات خلع سالح ببیند، اراده ی خود را برای توافق با وی از دست خواهد 

داد.

3.بودجه ی نظامی و تشکیل نیروی فضایی: تغییر ترکیب کمیته ی نیروهای مسلح، 

می تواند دولت ترامپ را در تصویب بودجه ی 1.2 تریلیون دالری برای ارتقای زرادخانه ی 

هسته ای و بودجه ی 13 میلیارد دالری برای تشکیل نیروی فضایی با چالش مواجه نماید.

امور  و  مسلح  نیروهای  ترکیب جدید کمیته های  نظامی:  ۴.حضور و کمک های 

خارجه، می تواند دولت آمریکا را در همکاری با عربستان در حمله به مردم یمن، فروش 

تسلیحات به آن کشور و همچنین در موضوع جنگ سوریه با چالش روبرو کند.

بااین حال، به نظر نمی رسد تغییر اکثریت در مجلس نمایندگان، سیاست خارجی 

آمریکا را در قبال ایران، دچار تغییری جدی نماید. هردو حزب اصلی آمریکا نظرات تقریبًا 

یکسانی در قبال جمهوری اسالمی دارند.






