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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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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- سیاست بازی شیخ االزهر در عربستان

دکتر احمد الطیب، شیخ االزهر مصر که به  تازگی به عربستان سفر کرده، در دیدار با 

سلمان پادشاه این کشور موارد زیر را طرح کرده است:

تقدیر از خدمات عربستان به اسالم و مسلمین  -

عربستان، بحران های بزرگتری را سپری کرده است و از پس انتقادات رسانه ای به خود   -

برمی آید

مواضع عربستان و نقش آن در حمایت از مسائل عربی و اسالمی باعث شده تا توطئه های   -

مربوط به تجزیه منطقه خنثی شوند

میان گفتمان دینی االزهر و  معنادار  این مواضع تمجیدآمیز در حالی است که رقابتی 

وهابیت در جریان است. اوج این رقابت را باید در کنفرانس گروزنی دانست که شهریورماه 

1395 در چچن برگزار شد؛ جایی که علمای اهل سنت و البته با محوریت االزهر، در بیانیه پایانی 

خود، حساب اهل سنت را از وهابیت جدا کردند. در این کنفرانس، سه بازیگر اصلی و پشت پرده 

وجود داشت؛ کنفرانس در چچن برگزار شد و این یعنی روسیه حامی برگزاری آن بود و از سوی 

دیگر، االزهر در آن محوریت داشت و این یعنی السیسی رئیس جمهور مصر موافق آن بود. 

بازیگر مهم سوم که برخی آن را اصلی ترین بازیگر گروزنی می دانند، امارات متحده عربی بود 

که در تالش برای ورود به رقابت های دینی و با تاکید بر نه به اسالم سیاسی )مشخصًا نه به اخوان 

المسلمین( و نه به وهابیت، راه حمایت از اسالم معتدل و شبه صوفیانه االزهر را پیش گرفته است.
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حضور شیخ االزهر در ریاض در شرایط کنونی و اتخاذ مواضع تمجیدآمیز در قبال عربستان 

و تاکید بر این که انتقادات رسانه ای به ریاض – احتماال در ماجرای خاشقچی- چندان موثر نخواهد 

بود، نمی تواند بدون نظر مثبت السیسی صورت گرفته باشد. االزهر به ما هو االزهر، نمی تواند 

نمی تواند  باشد همان طور که  داشته  فجیع خاشچقی، موضعی غیرمحکومیت آمیز  قتل  به  نسبت 

از ملک سلمان،  الطیب  لذا تمجیدهای احمد  نسبت به کشتار مردم بی دفاع یمن سکوت کند. 

بوی سیاست بازی می دهد؛ السیسی، متحد خود را ضعیف دیده و درصدد کاهش اثرات حمله های 

رسانه ای به آن است.

 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 100

10

2- آیا آمریکا از سوریه خارج می شود؟

با گذشت چند روز از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای 

این کشور از سوریه، حجم مخالفت های داخلی با این تصمیم، نه تنها کمتر نشده که از قضا شدت 

نیز یافته است. نکاتی در خصوص این تصمیم قابل ذکر است؛

اگر تصمیم ترامپ را در چارچوب منافع آمریکا تحلیل کنیم، باید گفت حتی اگر اوبامای 

دموکرات اکنون سر کار بود، احتماال چنین تصمیمی اخذ نمی کرد. آمریکا چند سالی است که 

در سوریه حضور دارد و اکنون که زمان اثرگذاری بر معادالت سیاسی و جهت دهی آینده ی آن 

است، صحنه را خالی می کند! لذا این تصمیم ترامپ را نمی توان مبتنی بر بنیان های تحلیلی آمریکا 

در حوزه امنیت و منافع ملی این کشور دانست.

ترامپ با این تصمیم نشان داد چندان به فرایندهای تصمیم گیری در حوزه مسائل امنیت 

ملی پای بند نیست. اگرچه او پیش تر نیز از ضرورت خروج آمریکا از سوریه سخن گفته بود اما 

تصمیم اخیرش- اگر روایت های ذکرشده درست باشد- حتی برخی نزدیکان او را نیز غافل گیر 

کرد. کار به  آن جا رسیده که حتی بنیاد دفاع از دموکراسی ها )FDD( یعنی اثرگذارترین مرکز 

فکری به او هم دادش درآمده است.

روند رو به رشد مخالفت ها با ترامپ می تواند بر تصمیم او اثرگذار باشد. اگر این فرضیه 

را بپذیریم که عوامل داخلی، مهم ترین دلیل ترامپ برای اخذ این تصمیم بوده است، مخالفت های 

داخلی می تواند معادالت را به گونه ای رقم زند که ترامپ از همان ناحیه عوامل داخلی، در روند 

اجرایی شدن تصمیمش تغییراتی دهد. با توجه به این که او یک بار در چند ماه قبل، از تصمیمی 

مشابه این تصمیم عقب نشینی کرد، بعید است شاهد عقب نشینی دوباره باشیم اما احتمال اثرگذاری 
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مخالفت های داخلی بر کیفیت حضور و خروج آمریکا از سوریه وجود دارد. لذا باید به امر خروج 

آمریکا از سوریه، با دیده شک و تردید نگریست، همان گونه که ریابکوف معاون وزیر خارجه 

سوریه گفته است.

 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 100

12

3- گستاخی ترامپ؛ منتظر پاسخ ملت عراق می مانیم

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه در سفری اعالم نشده، به پایگاه هوایی االسد 

در استان االنبار رفت و با نظامیان کشورش که چندین سال است در این پایگاه مستقر هستند، 

دیدار و گفتگو کرد. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است؛

ترامپ از این سفر، اهدافی در سطوح داخلی و خارجی را دنبال می کند. اهدافی مانند دور 

کردن اذهان عمومی مردم از تعطیلی دولت فدرال، ترمیم تصویر از خود در خصوص احترام به 

نظامیان آمریکا، تاکید بر این که علی رغم خروج از سوریه، آمریکا در منطقه خواهد ماند و...  لذا 

این سفر ترامپ اگرچه ظاهری اقتدارآمیز دارد اما به نوعی برای رفع و کم اثر کردن برخی نواقص 

در عملکرد اوست.

ترامپ به گونه ای به پایگاه االسد رفت که گویی به بخشی از سرزمین خودش سفر کرده 

است. او حتی از مسئوالن عراقی خواسته که اگر طالب دیدارند، به االسد بیایند! 

ترامپ اگرچه سعی کرد تا اقتدار خود را در این سفر به رخ بکشد اما در عرصه سیاسی 

عراق، به خصوص پس از انتخابات پارلمانی و فرایند تعیین نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس 

مجلس، مطلوبیت های واشنگتن محقق نشد اگرچه منافعی کسب کرد. لذا این اقدام گستاخانه 

ترامپ، مابه ازای سیاسی چندانی در صحنه کنونی عراق ندارد.

ترامپ در این سفر تاکید کرده است که نیروهایش از عراق خارج نمی شوند. این در حالی 

است که العبادی، نخست وزیر سابق عراق همواره تاکید داشت که نیروهای نظامی آمریکا باید 

از عراق خارج شده و تنها نیروهایی برای آموزش باقی بمانند. به نظر می رسد با توجه به حجم 
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مخالفت های داخلی و خارجی با تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه، تاکید او برای ادامه حضور 

نیروهایش در عراق بیشتر شده است.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و سایر مقامات عراقی، برای دیدار با ترامپ به پایگاه 

االسد نرفتند. اما انتظار است تا با رفتاری انتقادی نسبت به این سفر، امکان وقوع مجدد آن را 

کاهش دهند. البته تفاوت  هایی در قرائت رسمی واشنگتن و بغداد از چرایی عدم دیدار ترامپ و 

مقامات عراق وجود دارد.

از مقتدی صدر که در اتخاذ مواضع ضد آمریکایی سرشناس است، این انتظار به حق وجود 

دارد که در این خصوص سکوت نکند. او پشتوانه اجتماعی قابل توجهی دارد و می تواند آن ها را 

برای اعتراض به این سفر، بسیج کند. طبیعی است که چنین انتظاری از حشد الشعبی نیز وجود 

دارد. لذا باید منتظر پاسخ ملت عراق به این رفتار گستاخانه ترامپ بود. 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 100

14

4- چند نکته درباره سفر عمر البشیر به سوریه

در روزهای اخیر، دالیل و اهداف متعددی برای دیدار غیر منتظره عمر البشیر از دمشق 

مطرح شده است. بعضی از کارشناسان سیاسی، عمر البشیر را نه به عنوان رئیس جمهور سودان، 

بلکه در مقام واسطه  ی ریاض و حامل پیام مقامات سعودی به بشار اسد مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

دادند. در این باره و هم چنین درخصوص تحرکات اخیر سودان، ذکر نکات ذیل می تواند مفید 

باشد:

عمر البشیر به تجربه دریافته است که تحقق منافع سودان، مستلزم نوعی موازنه در روابط 

خارطوم با دو محور عربستان و محور ترکیه –قطر  است.

عمر البشیر به خوبی از نیازها و تنگناهای سیاسی عربستان در مقطع کنونی آگاه بوده و 

به دنبال بهره گیری از این فرصت برای مطرح کردن خود به عنوان یک بازیگر تأثیر گذار در 

همگرایی جهان عرب است. 

عمر البشیر در جریان برنامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی ریاض برای دریای سرخ و شاخ 

آفریقا قرار داشته و می داند که خارطوم در موفقیت یا ناکامی این برنامه از نقش و جایگاه غیر 

قابل انکاری برخوردار است.

به  اختالفات شورای همکاری خلیج فارس، رقابت ریاض و دوحه، مقامات سعودی را 

سمت تلطیف روابط با دمشق از طریق عمر البشیر به عنوان یک شخصیت میانه رو در قبال تحوالت 

سوریه سوق داده است.

تالش ریاض برای تلطیف روابط با دمشق و حمایت از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، 
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می تواند پاداش عربستان به روسیه برای جبران حمایت های اخیر پوتین از محمدبن سلمان در برابر 

فشارهای بین المللی باشد.

باور عمر البشیر به تکیه ریاض بر »عروبیت« در راستای ائتالف سازی و الهام بخشی در 

جهان عرب و مواهب همراهی با عربستان، وی را بر تداوم دوری از ایران مصمم کرده است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــه ی اســتفاده از ارز  ــه بهان 5- طــرح تحریم هــای مالــی جدیــد ب

ل  یجیتا د

بر اساس طرحی که هفته ی پیش از سوی برخی از نمایندگان کنگره ی آمریکا ارائه شده و 

در حال حاضر در کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان است، ایران به دلیل تالش برای ایجاد 

ارز دیجیتال و با اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تحت تحریم قرار می گیرد.

تحلیل و ارزیابی

1.طرح تحریمی جدید آمریکا علیه ایران که با نام رسمی »مسدودسازی فعالیت های مالی 

غیرقانونی ایران« ارائه شده است، احتماالً با تغییراتی در سنا نیز به تصویب خواهد رسید.

2.این طرح، برای اولین بار ایران را به اتهام مستقیم پولشویی مورد تحریم قرار می دهد. 

گرچه پیش ازاین نیز چنین اتهاماتی از سوی آمریکا علیه ایران مطرح شده بود، بااین حال، این اولین 

تحریمی است که مستقیمًا به بهانه ی پولشویی علیه کشورمان وضع می شود.

3.طرح مزبور، در مقدمه ی وضع تحریم، به برخی گزارش های کارگروه ویژه ی اقدام مالی 

)FATF( نیز استناد کرده است.

4.یکی از مهم ترین اهداف طرح تحریمی جدید، جلوگیری از ایجاد ارزهای دیجیتال توسط 

ایران است و وزیر خزانه داری ایاالت متحده را موظف می کند هر 120 روز یک بار، گزارشی را از 

روند موفقیت ایران در ایجاد ارزهای دیجیتال، به مجلس نمایندگان ارائه کند.
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5.استفاده از ارزهای دیجیتال، می تواند یکی از روش های دفاعی مهم در مقابله و خنثی سازی 

تحریم ها باشد. پیش از ایران، ونزوئال نیز تجربه ی قابل توجهی در استفاده از این روش برای کاهش 

اثرات ناشی از تحریمهای مالی داشته است. 

6.لذا نقش این ارزها در خنثی سازی و بی اثر نمودن تحریم ها نیز مورد توجه قرار گرفته و 

گزارش »تأثیر ایجاد ارزهای دیجیتال بر کارآمدی تحریم ها علیه ایران« نیز باید به صورت منظم 

از سوی وزیر خزانه داری، به مجلس نمایندگان ارائه شود.

7.طرح نامبرده، درصورتی که مورد تصویب قرار گیرد، بهانه ای جدید را در کنار سایر 

بهانه ها )فعالیت های هسته ای، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت های موشکی( برای 

اعمال تحریم، در اختیار ایاالت متحده قرار می دهد.
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ــات  ــی و مالحظ ــتگاه پایان ــه ایس ــت ب ــدن برگزی ــک ش 6- نزدی

ــران ــرای ای ب

هفته ی پیش، بازه ی زمانی خروج انگلیس از اتحادیه ی اروپا، وارد صد روز پایانی خود شد.

علی رغم آنکه همچنان چشم انداز روشنی در قبال چگونگی خروج و روابط انگلیس و 

اتحادیه ی اروپا پس ازآن وجود ندارد، باید به این سؤال مهم پاسخ داد که برگزیت چه مالحظاتی 

برای ایران به دنبال خواهد داشت؟

تحلیل و ارزیابی

برای بررسی دقیق پیامدها و مالحظات برگزیت، باید به چگونگی وقوع آن و کیفیت 

روابط انگلیس و اتحادیه ی اروپا در دوران پسابرگزیت توجه داشت. بااین حال، ِصرف خروج 

انگلیس، فارغ از چگونگی آن، دارای پیامدها و مالحظاتی برای ایران خواهد بود.

محسوب  ایاالت متحده  به  اروپایی  دولت  نزدیک ترین  دهه های گذشته،  طی  1.انگلیس 

می شده و در حوزه هایی مانند تجارت و مسائل دفاعی، مواضع بسیار همگرایی با ایاالت متحده 

داشته است.

حد  تا  را  آتالنتیک  سوی  دو  روابط  می تواند  اروپا،  اتحادیه ی  از  کشور  این  2.خروج 

قابل توجهی متأثر سازد. به عنوان مثال، برگزیت می تواند منجر به تشدید جنگ تجاری آمریکا با 

اتحادیه ی اروپا شود.

3.با توجه به نکات فوق، می توان این احتمال را در نظر گرفت که خروج انگلیس از 
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اتحادیه، در میان مدت روابط ایران و اروپا را، حداقل در مسائل تجاری، تااندازه ای بهبود دهد.

4.بااین حال، نباید از مانع مهم تحریم های ایاالت متحده چشم پوشی کرد؛ علی رغم آنکه 

از مجازات های  اروپایی ها  باشد، هراس  اروپا  ایران و  انگلیس می تواند تسهیلگر روابط  خروج 

آمریکا مانعی بر سر راه گسترش روابط به شمار می رود.

5.برگزیت همچنین می تواند اجرایی شدن سازوکار مالی ویژه ی اروپا را نیز با چالش ها و 

ابهاماتی روبرو کند.

6.برگزیت، به احتمال قوی انگلیس را به تقویت روابط با کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، 

به منظور جبران برخی از مضرات آن سوق خواهد داد.

7.لذا، اعمال سیاست خارجی مستقل از اروپا از سوی انگلستان، با توجه به سطح روابط آن 

کشور با ایاالت متحده و کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، چندان به نفع ایران به نظر نمی رسد.
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