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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:

ایراِن حامی عراِق عزیز، قوی، مستقل و پیشرفته   

   متیو تولر؛ از یمن به عراق

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

تشکیل ارتش اروپایی؛ دالیل و چالش ها    
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- ایراِن حامی عراِق عزیز، قوی، مستقل و پیشرفته

دیروز رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با برهم صالح، رئیس جمهور جدید کشور 

عراق فرمودند: »عراِق عزیز، قوی، مستقل و پیشرفته برای ایران بسیار مفید است و ما در کنار 

برادران عراقی خود خواهیم بود.« این تاکید هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت در حالی است که 

برخی دشمنان و رقبای ایران درصددند تا این گونه وانمود کنند که یک عراق بی ثبات، ناامن و 

غرق در مشکالت، برای ایران بهتر است. در این خصوص برخی مصادیق وجود دارد که نشان از 

اعتقاد ایران به چنین عراقی دارد؛

این نخستین بار نیست که رهبر معظم انقالب اسالمی، با چنین ویژگی هایی، عراق مطلوب 

ایران را ترسیم می کنند. ایشان پیش از این با تاکید بر هوش سرشار عراقی ها در میان ملت های 

عرب، از ضرورت پیشرفت علمی سریع عراق سخن گفتند. طبیعی است که در صورت پیشرفت 

علمی، دست عراق برای رویارویی با برخی مشکالتش بازتر خواهد شد.

کلیدی ترین بازیگر در تامین برق عراق، ایران است و هیچ گاه نیز از این اهرم برای تنظیم 

رفتار عراق استفاده نکرده است. حتی در اوج نیاز داخلی به برق در تابستان امسال، خط انتقال برق 

به عراق قطع نشد اگرچه ساعات انتقال به گونه ای تنظیم شد که هم زمان با اوج مصرف داخلی 

نباشد.

در حوزه مسائل آبی نیز، اگرچه ایران باالدست است اما همیشه سعی کرده تا با احتساب 

برآیندی از نیاز ملت ایران و ملت عراق، تصمیم گرفته و اقدام کند. به همین دلیل، با این که امکان 
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کنترل بخش زیادی از آب های مرزی غرب کشور را دارد، درصد بسیار کمی از آن را در دست 

مهار دارد تا مبادا ملت عراق دچار فشاری غیرقابل کنترل شوند.

همکاری با دولت و ملت عراق در نبرد با داعش هم که مهم ترین همکاری امنیتی و نظامی 

دو کشور بوده و بسیار درباره آن گفته شده است. آزادسازی مناطق اشغالی در عراق بدون حضور 

ایران، اگر نگوئیم امکان پذیر نبود، حتما با سرعت بسیار کمی انجام می شد.

البته طبیعی است که ایران خود نیز از این خدمات نفع می برد. این طبیعت یک رابطه  است 

اما آن چه این روابط را منسجم تر می سازد، عدم استفاده ابزاری ایران از این خدمات است. این یک 

قاعده عمومی در نگاه ایران به عراق است اگرچه ممکن است، در برخی نقاط، انتقاداتی نیز وجود 

داشته باشد.
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2- متیو تولر؛ از یمن به عراق

دولت آمریکا بالفاصله پس از شکست اهدافش در فرآیند انتخاب دولت جدید عراق، 

نسبت به تغییر سفیر خود در این کشور اقدام کرده و با برداشتن داگالس سلیمان، متیو تولر را  که 

از سال 2014 تا کنون به عنوان سفیر آمریکا در یمن فعالیت داشت، جایگزین وی کرد. تقارب 

زمانی فی مابین انتخاب دولت در عراق و معرفی سفیر جدید آمریکا در این کشور سبب شده 

است تا گمانه زنی های مختلفی را در محافل سیاسی، کارشناسی و رسانه ای در ارتباط با اهداف و 

سیاست های آتی آمریکا در عراق شاهد باشیم.  در این خصوص نکاتی قابل ذکر است؛

متیو تولر به عنوان یک دیپلمات برجسته و آشنا به تحوالت منطقه غرب آسیا و با سابقه 

فعالیت دیپلماتیک در قاهره، ریاض، دوحه، کویت، بغداد و یمن و با تسلط کامل به زبان عربی 

فصیح و عامیانه، به دلیل غلبه نگاه و رفتار تهاجمی خود در پیگیری سیاست های منطقه ای آمریکا، 

به شاهین دیپلماسی شهره است.

تولر در تحوالت منطقه، در کنار رابطه بسیار دوستانه و نزدیک با امارات و عربستان، از 

نگاهی کامال خصمانه در قبال ایران برخوردار بوده و در سال های اخیر انتقادات شدیدی را متوجه 

سیاست های منطقه ای ایران کرده است.

بسیاری از تحلیل گران سیاسی و کارشناسان مسائل منطقه ای، فجایع کنونی یمن شامل 

این  به  اساسی  کاالهای  واردات  قطع  و  حدیده  بندر  تصرف  برای  تالش  اقتصادی،  محاصره 

کشورجنگ زده، انتقال بانک مرکزی یمن از صنعا به عدن و مواردی از این دست را به نوعی 

محصول اقدامات جسورانه و تهاجمی تولر در راستای پیشبرد و تحقق سیاست های آمریکا و هم 

پیمانان منطقه ای آن قلمداد می کنند.
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اظهارات و تحرکات اخیر مقامات وزارت دفاع تا وزارت خارجه آمریکا، این سناریو 

قطع  و  یمن  به جنگ  بخشیدن  پایان  دنبال  به  یکسو  از  ترامپ  دولت  می سازد که  محتمل  را 

حمایت های بی نتیجه خود از ائتالف سعودی و از سوی دیگر تمرکز بر یک سیاست تهاجمی و با 

هدف اعمال فشار به ایران و گروه های مقاومت مورد حمایت آن در عراق و در نهایت متقاعد 

ساختن دولت جدید این کشور به اجرای سیاست تحریمی ایاالت متحده بر ضد ایران است.

از دید  این سناریو  به نظر می رسد که مناسب ترین تصمیم در راستای تحقق  بنابراین 

دولتمردان آمریکا، دور کردن متیو تولر از فضای یمن به عنوان حامی ائتالف سعودی و ورود 

او به فضای سیاسی عراق، به عنوان گزینه ای مؤثر جهت مقابله با نفوذ ایران در این کشور و 

مسدودسازی یکی از گلوگاه های مهم تنفسی ایران در برابر تحریم های یکجانبه آمریکاست.  
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- تشکیل ارتش اروپایی؛ دالیل و چالش ها

امانوئل ماکرون )رئیس جمهور فرانسه( خواستار تشکیل ارتش مستقل  هفته ی گذشته، 

علیه  ترامپ  تند  موضع گیری  علی رغم  شد.  اروپایی  کشورهای  از  محافظت  به منظور  اروپایی 

ماکرون، چند روز بعد آنگال مرکل نیز موضع وی را مورد حمایت قرار داد.

تحلیل و ارزیابی

1.یکی از مهم ترین اختالفات میان آمریکا و اروپا، علی الخصوص از آغاز ریاست جمهوری 

ترامپ، مسائل بودجه ای ناتو بوده است. ترامپ طی حدود یک سال و نیم اخیر فشار مضاعفی را بر 

کشورهای اروپایی جهت اختصاص دو درصد از بودجه به مسائل نظامی وارد ساخته است. 

2.شاید اصلی ترین عامل ترجیح برخی کشورهای اروپایی مبنی بر برخورداری از ارتش 

مستقل اروپا، فشارهای ایاالت متحده و تشخیص عدم تعهد آن کشور به امنیت اروپا باشد. تصمیم 

رئیس جمهور آمریکا جهت خروج از پیمان منع موشک های میان برد، بسیاری از سیاستمداران 

اروپایی را راجع به امنیت آن قاره دچار نگرانی کرده است.

3.با آنکه نقطه ی عطف همگرایی بیشتر اروپا در حوزه های نظامی، با اجرای »همکاری 

ساختاریافته ی دائمی« )PESCO( از اواخر سال گذشته ی میالدی کلید خورد، به نظر می رسد 

نقطه ی تمایز خواسته ی اخیر ماکرون با مورد مذکور، سطح همکاری ها باشد. سطح همکاری ها در 
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PESCO بیشتر تاکتیکی و در خواسته ی ماکرون، راهبردی است.

بااین حال، تشکیل ارتش مستقل اروپایی با چالش هایی نیز روبروست: 

1.اول آنکه صالحیت نهایی تصمیم گیری در قبال استفاده از نیروی نظامی در خارج از 

مرزها، در اختیار پارلمان کشورهای اروپایی است و چنین موضوعی در مواقع اضطرار می تواند از 

سرعت عمل نیروی نظامی اروپا بکاهد.

2.دومین چالش، تأمین بودجه ی نیروی نظامی است؛ در حال حاضر، بسیاری از کشورهای 

اروپایی قادر به هزینه کرد حتی دو درصد از بودجه ی خود برای مسائل نظامی نیستند. 

صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل ارتش مستقل اروپایی، چنین مواضعی بیانگر آن است 

که اروپا سعی دارد به مرور، خود را در حوزه های امنیتی نیز از مدار وابستگی به ایاالت متحده 

خارج نماید.
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