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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:

  عربستان و بازیابی موازنه در سوریه

انقالب اسالمی، ماهواره امید و جوان سودانی    

آمریکا و شکست داعش؟!  

 مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

  ونزوئال؛ اغتشاش و دخالت در امور داخلی  

   از ونزوئال تا ایران؛ آمریکا به دنبال چیست؟

   سازوکار ویژه مالی اروپا؛ بیم هایی در آن سوی امیدها

                                 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 104

8

مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- عربستان و بازیابی موازنه در سوریه

برای کسانی که پرونده بحران سوریه را زیر نظر داشته و رویدادها و روندهای آن را 

رصد می کنند، انفعال کالمی عربستان محل تامل است. البته این خموشی سیاسی، به  معنای 

انفعال در عمل نیست. قطعا دیپلماسی پنهان عربستان فعال است. اما سوال این است؛ با وجود 

تغییر رفتار عربستان در سوریه، آیا منطق این رفتار نیز تغییر کرده است؟

وقتی ریاض احساس کرد که امکان جهت دهی به اعتراضات در سوریه برایش 

وجود دارد، با سرعت به مداخله پرداخت و شد آن چه شد. هدف گذاری این مداخله، در 

چارچوب منطق موازنه صورت گرفت. عربستان در رقابت با ایران و محور اخوانی و در 

تقابل با انقالب مصر و تونس، ناچار بود تا به بازیابی موازنه  قوای از دست رفته بپردازد. 

لذا در پی تضعیف اسد برآمد تا ایران را تضعیف کند و از سوی دیگر، در تالش بود تا 

در آینده سوریه سهیم شود تا مبادا به دلیل مداخالت ترکیه و قطر، با یک سوریه ی تمامًا 

تحت تسلط اخوانی ها روبر شود. بر این اساس، عربستان هرچه در توان داشت برای اسقاط 

اسد به میان آورد.

اکنون اما عربستان از اسقاط اسد ناامید شده است. لذا تالش معناداری برای نابودی 

او نداشته و متناسب با وضعیت جدید عمل می کند. بر این اساس، ریاض باز هم در پی 

برقراری موازنه  در مقابل محور مقاومت )ایران( و محور اخوان )ترکیه( است. در واقع 

ریاض با پذیرش نسبی استمرار حضور اسد در قدرت، در پی تضعیف رابطه دمشق با ایران 
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است و از سوی دیگر، نسبت به حضور و نفوذ ترکیه در سوریه جدید واهمه دارد. اشاره 

سیدحسن نصراهلل در گفتگو با المیادین نسبت به نگرانی امارات و عربستان از نقش ترکیه 

در سوریه، در این چارچوب است.

واقعیت این است که اگرچه رفتار عربستان در سوریه دچار تغییر شده اما منطق 

رفتاری آن، هم چنان مبتنی بر موازنه سازی در مقابل ایران و ترکیه است. با این تفاوت که 

در شرایط کنونی، اهمیت تقابل و رویارویی با ترکیه، برای ریاض بیشتر از قبل شده است.
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2- انقالب اسالمی، ماهواره امید و جوان سودانی

چند سال قبل، الجزیره میزبان پطروس غالی، وزیر خارجه اسبق مصر بود که بعدها 

به دبیرکلی سازمان ملل نیز رسید. جوانی به نام حیدر از سودان، تلفنی سوالش را از پطروس 

غالی می پرسد و سپس گفتگویی معنادار میان مجری و میهمان شکل می گیرد. 

-مجری: حیدر از سودان، سوالت را بپرس حیدر.

-حیدر: به مهمان گرامی خوش آمد می گویم. سوالم را واضح و به صورت مقایسه ای 

مطرح می کنم. سی سال از معاهده کمپ دیوید گذشته است، مصر سی سال در صلح بوده 

در حالی که االن نسبت به وضع داخلی و پیشرفت، کمبود وجود دارد. در مقابل، سی سال از 

پیروزی انقالب اسالمی ایران می گذرد در حالی که 8 سال آن در جنگ و بقیه در محاصره 

اقتصادی گذشته است و امروز می بینید که ایران ماهواره ]امید[ به فضا می فرستد اما حاال 

مصر بعد از سی سال به کجا رسیده است؟

-مجری: مصر بعد از سی سال به کجا رسیده است؟ در مقایسه با ایران که امروز 

به فضا رسیده است، چند سال در جنگ بوده و تقریبا بین دو کشور از جهات زیادی مثل 

جمعیت، موقعیت جغرافیایی و تاریخی شباهت وجود دارد.

-پطرس غالی: مصر در بسیاری از زمینه ها پیشرفت کرده است.

-مجری: آیا به سمت عقب پیشرفت کرده است؟!

-پطروس غالی: نه! به سمت جلو.
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-مجری: در چه چیزهایی؟!

-پطروس غالی: نه! خوب بوده ایم، چه نسبت به اندیشه جدید، چه نسبت به نزدیکی 

به جهان غرب و راهکار جدید برای برپایی وحدت و اتحاد.

-مجری: این ها فقط شعار است. باید از پیشرفت صحبت کنید.
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3- آمریکا و شکست داعش؟!

جمع  در  شب  چهارشنبه  آمریکا،  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 

به زودی شکست قطعی و صد  با داعش، گفت که  مبارزه  بین  المللی  ائتالف  نمایندگان 

درصدی داعش را اعالم خواهد کرد. در این خصوص، چند نکته حائز اهمیت است؛

-ترامپ در حالی در تالش است تا افتخار شکست داعش را به نام آمریکا بزند 

که خود او در ایام رقابت های انتخاباتی با هیالری کلینتون، به صراحت گفت که دولت 

اوباما در تشکیل داعش نقش ایفا کرده است. حتی وقتی به این ادعای او اعتراض شد، در 

سخنرانی بعدی، با صراحت و دقت بیشتری این ادعا را تکرار کرد. لذا اکنون ترامپ مدعی 

شکست داعشی است که به زعم او، خود آمریکا آن را ایجاد کرده است.

-عملکرد آمریکا و ائتالف بین المللی مبارزه با داعش، محل تردید جدی است. در 

سال های گذشته، روزنامه نیویورک تایمز حداقل دو بار در گزارش های پنتاگون در این 

زمینه، تشکیک جدی کرد. منابع این روزنامه البته از خود پنتاگون بودند. در نهایت هم بنا 

شد کمیته ای به راستی آزمایی گزارش های پنتاگون بپردازد.

تعداد  ائتالف،  عملیات های  تعداد  خصوص  در  پنتاگون  گزارش های  اگر  -حتی 

کشته شدگان داعش و ... درست باشد و از سوی دیگر، ادعای ترامپ در ایام انتخابات 

از حمایت  باز هم شواهد مستندی وجود دارد که  باشد!  نادرست  ریاست جمهوری هم 

ستونی  حرکت  به  نسبت  بگوید  نمی تواند  آمریکا  می کند.  حکایت  داعش  از  آمریکا 

گسترده داعش برای اشغال الرمادی در عراق، اشراف اطالعاتی نداشته است. عالوه بر این، 
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نجات جان برخی از دواعش در لحظات حساس، انتقال آن ها به افغانستان، ارسال تجهیزات 

برای آنان و ... از جمله مواردی است که مبتنی بر شواهد و یا تحلیل های نزدیک به واقع، 

خبر از همکاری عملیاتی واشنگتن با داعش دارد.

-از جمله مثال هایی که در خصوص ضعف های دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی 

ایران می توان مطرح کرد، همین مساله شکست داعش در سوریه و به ویژه در عراق است. 

در حالی که ایران نقشی کلیدی در نابودی داعش در عراق و سپس سوریه بازی کرد، 

آمریکا و متحدانش که خود شریک جرم داعش هستند، در حال زدن دور افتخار می باشند! 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- ونزوئال؛ اغتشاش و دخالت در امور داخلی

پس ازآنکه رهبر مخالفان دولت کنونی ونزوئال )خوان گویدو(، خود را رئیس جمهور 

دوره ی انتقالی خواند، دونالد ترامپ و روسای برخی کشورهای دیگر نیز دولت وی را به 

رسمیت شناختند. 

وزیر خارجه ی آمریکا نیز در برابر اخراج دیپلمات های آمریکایی از ونزوئال به 

دستور دولت آن کشور مقاومت کرده و اعالم داشته دیپلمات های آمریکایی از ونزوئال 

خارج نخواهند شد.

تحلیل و ارزیابی

1.وقایع اخیر پس ازآن رخ داده که نیکالس مادورو دومین دوره ی ریاست جمهوری 

خود را در ونزوئال آغاز کرده است. بدیهی است که آنچه ریاست یک شخص را بر دولت 

قانونی می کند، رأی مردم است، نه تظاهرات عده ای در حمایت از او.

با دولت مادورو دارای خصومت است، اعالم کرده  2.ایاالت متحده که به وضوح 

با  ادامه خواهد داد. برقراری رابطه  با دولت خودخوانده  با ونزوئال را  روابط دیپلماتیک 

این دولت غیرقانونی و امتناع از خروج دیپلمات های آمریکایی از ونزوئال، با قوانین و 

کنوانسیون های موجود روابط سیاسی و دیپلماتیک در تناقض است.
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3.جدا از این مطلب، رفتار ایاالت متحده بیانگر خوی مستکبرانه ی آن کشور است. 

آمریکا که نمی تواند از منابع سرشار نفت و طالی ونزوئال چشم پوشی کند، سعی دارد با 

حمایت از یک دولت خودخوانده و شاید دست نشانده، منافع خود را در ونزوئال تأمین کند.

4. عالوه بر این، نباید در تحلیل آنچه که در ونزوئال در جریان است، دچار اشتباه 

شد. گرچه گویدو خود را در جمع هوادارانش رئیس جمهور خوانده است، در حال حاضر 

کنترل کشور در دست دولت ونزوئالست.

آمریکا  دولت  از  وی  که  دارد  وجود  کم(  )هرچند  احتمال  این  بااین حال،   .5

درخواست کمک نماید که در آن صورت، ممکن است آمریکا با ادعای اینکه دولت 

قانونی ونزوئال از آن کشور دعوت کرده است، اقدام به دخالت نظامی در ونزوئال کند.
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5- از ونزوئال تا ایران؛ آمریکا به دنبال چیست؟

گرچه دونالد ترامپ با شعار »اول آمریکا« توانست در انتخابات سال 2016 ایاالت 

متحده آمریکا پیروز شود، اما این شعار باعث نشد تا از مداخالت آمریکا در سایر کشورها 

در  ذاتًا  که  اموری  گذشته،  مانند  نیز  ترامپ  جمهوری  ریاست  دوران  در  شود.  کاسته 

صالحیت کشورها قرار دارد، مورد مداخله جدی آمریکا قرار گرفته است.

ایران و ونزوئال دو نمونه از کشورهایی هستند که در معرض بیشترین دخالت های 

اقتصادی،  جنگ  دنبال  به  آمریکا  کشور  دو  هر  در  گرفته اند.  قرار  آمریکا  استکباری 

سرنگونی نظام سیاسی و استقرار حکومتی وابسته و دست نشانده خود است.

تحلیل و ارزیابی

1.در روزهای اخیر ایاالت متحده به شدت تحرکات خود در ونزوئال و ایجاد آشوب 

در این کشور افزوده است. یکی ازدالیل اصلی آن نیز تأثیراتی است که تحوالت ونزوئال 

می تواند بر خصومت ورزی این کشور در قبال ایران و دیگر کشورها داشته باشد.

2.در اولین مورد، آمریکایی ها در پی »مدل سازی« از براندازی در ونزوئال هستند تا 

نسخه ای قابل استفاده برای دیگر کشورها مانند ایران تهیه کنند. در این مدل، بعد از یک 

دوره جنگ و تهاجم اقتصادی و ایجاد نارضایتی گسترده در توده مردم، پایگاه عمومی نظام 

سیاسی حاکم هدف قرار گرفته و سپس با ظهور یک رهبر وابسته، زمینه سقوط حکومت 
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فراهم می شود.

3.مورد دیگر اینکه در سطح راهکنشی، آمریکایی ها برای پیروزی در تخاصم علیه 

ایران از جنبه های متعددی به پیروزی در ونزوئال نیاز دارند. یکی از آثار تحریم های آمریکا 

علیه ایران عدم ثبات در قیمت جهانی نفت است که خوشایند دولت ترامپ نیست. استقرار 

دولتی وابسته در ونزوئال که ظرفیت تولید روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت را دارد، 

می تواند خأل ناشی از توقف صدور نفت ایران پر شود.

4.نهایتًا اینکه سرانجام تحوالت در ونزوئال از نظر دولت آمریکا حاوی یک پیام به 

متحدان و مخالفان این کشور خواهد بود. آمریکایی ها امیدوارند موفقیت نقشه های آن ها در 

ونزوئال دیگر کشورهای مخالف سیاست های استکباری و زیاده خواهانه آمریکا از جمله 

ایران را به این نتیجه برساند که این کشور در رویارویی و براندازی حکومت های مخالف 

خود، اراده ای جدی دارد.
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6- سازوکار ویژه مالی اروپا؛ بیم هایی در آن سوی امیدها

هفته گذشته، پس از ماه ها تأخیر، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، ثبت 

سازوکار را به نام INSTEX را اعالم کردند که می باید تحریم های ضدایرانی آمریکا 

را خنثی کرده و ایران را از منافع برجامی خود منتفع کند. این سازوکار در داخل مورد 

تبلیغ گسترده یک جریان رسانه ای قرار گرفت که به نظر می آید بنا بر مالحظاتی تمایل به 

گفتن همه واقعیات در مورد سازوکار ویژه مالی اروپا را ندارند. اما در کنار امیدهایی که 

به این سازوکار بسته شده است، بیم ها و نگرانی های جدی نیز مطرح هستند که نباید مورد 

غفلت قرار گیرند.

تحلیل و ارزیابی

که  نیست  قرار  میالدی،  جاری  سال  اواسط  تا  حداقل  اروپایی ها  اعتراف  1.به 

INSTEX برای کاالهای تحریمی از سوی ایاالت متحده مانند نفت استفاده شود. بلکه در 

چند ماه آتی تنها اقالم غیر تحریمی شامل غذا و دارو از طریق این سازوکار در دسترس 

ایران قرار خواهد گرفت. بدون اینکه هیچ تضمین و آینده مشخصی برای توانایی ورود 

سازوکار ویژه مالی به اقالم تحریمی وجود داشته باشد.

2.طبق آنچه که اعالم شده است، روش کار INSTEX به گونه ای است که ایران 

نخواهد توانست پول حاصل از صادرات نفت خود را به داخل کشور بازگرداند. ایران تنها 

می تواند معادل پول نفت صادراتی خود از کشورهای خارجی کاال دریافت کند.
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به  مایل  اروپایی  شرکت های  از  بتواند   INSTEX اینکه  برای  تضمینی  3.هیچ 

همکاری با ایران در برابر تحریم های ضد ایرانی آمریکا محافظت کند وجود ندارد. این 

نکته هم در اظهارات آمریکایی ها و هم اروپایی ها مورد تاکید قرار گرفته است.

سیاست های  بحث  مانند  موضوعاتی  اروپایی ها  مالی،  سازوکار  اعالم  هنگام  4.به 

نارضایتی  ابراز  آن ها  به  نسبت  و  مطرح  نیز  را  ایران  موشکی  دفاعی  توان  و  منطقه ای 

کردند. این احتمال وجود دارد که ادامه کار INSTEX منوط به مذاکره ایران در مورد 

سیاست های منطقه ای و موضوع توانمندی موشکی خود با اروپایی ها شود.

مالی  سازوکار  به  کشور  داخل  در  برخی  که  امیدهایی  کنار  در  اینکه  نتیجه   .5

اروپایی ها بسته اند، نگرانی های بسیار جدی و حیاتی نیز وجود دارد که غفلت از آن ها 

ممکن است کشور را مجدداً دچار یک خسارت بزرگ تری نماید.
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