
  

 

و جهان در سالی ایران 

 که گذشت

[Document subtitle] 

 

 ایران اسالمی جمهوری دیپلماسی برآیند

 در آن انداز چشم و گذشت که سالی در

2018-1398 سال  

کنندگان: عبدالرحمان فتح اللهیتهیه   

تسلیمیطال   

 



1 
 

 فهرست مطالب
 2....................................................................................................................................................................دیآ یکه م یکه گذشت و سال یبیسال پرفراز و نش

 3 ...............................، سال تزلزل برجام۹۷ - ۹۸که گذشت و چشم انداز آن در سال  یدر سال رانیا یاسالم یجمهور یپلماسید ندیبرآ

 12 ............................................................. االت متحدهیا یاست خارجیانه و سیناسازگار در خاورم ی: نظام ها2018به  یم نگاهین

 15 .......................................................................... کرد؟! یکم کار یدر خصوص مناسبات منطقه ا یخارج استیدستگاه س ایآ

 18 ............................................................................. آن یجنگ یو استراتژ رانیا یبریسا ی: باز2019از تحوالت  یچشم انداز

 20 .................................................................................... قرار دهد تیوزارت امور خارجه بهبود روابط با جهان عرب را در اولو

 23 ................................................... ران آمده اند که بمانندیکا و ایا نخواهند آمریها بخواهند  ی: عراق2019چشم اندازی از تحوالت 

 26 .............................................................................................................. !بود؟ یگل به خود نیبزرگتر فیظر یاستعفا

 34 ..................................................... یانرژ یران و بازار جهانیه ایکا علین آمریدر کمپ ی: مرحله بعد2019از تحوالت  یچشم انداز

 36 ............................................................................................ گذشت ۹۷وزارت امور خارجه و مجلس در سال  انیآن چه م

 41 ..................................................................... رانیو ا کایدشوار هند در رابطه با آمر یها نهی: گز2019از تحوالت  یچشم انداز

 44 ................................................. رود یبه قطر م (IPU) المجالس نیاجالس ب نیشرکت در صد و چهلم یبرا یرانیا یپارلمان اتیه

 49 ........................................................ است یافکار عموم ریدر تنو یکم کار لیبه دل یخارج استیدستگاه س یها هیاز حاش یبرخ

 53 ............................................................... : ادامه تالش های عربستان برای جذب سرمایه گذاران2019چشم اندازی از تحوالت 

 55 ...................................................................................................... برد یرنج م یوزارت خارجه از ضعف مفرط کارشناس

 60 ............................................................................. واشنگتن است یتهران به فشارها "ریخ" ای "بله"در گرو  انهیخاورم ندهیآ

 64 ........................................................ هافرصت  یبرا یجهان یدر جستجو هی)سه ماهه دوم(: روس 2019اندازی از تحوالت  چشم

 67 ..................................................................... کایآمر یها میآنکارا با تحر یعامل عدم همراه ران،یبه ا هیترک ریاجتناب ناپذ ازین

 72 ................................................................قدرت یبرا هیو روس نیچ کا،یآمر یرقابت ها دی: تشد2019از تحوالت  یچشم انداز

 74 ................................................................... به تهران است یمهدو عراق در گرو سفر عادل عبدال رانیا یمراودات اقتصاد ندهیآ

 80 ............................................................................................................... ردیگ ینقش در منطقه را از سر م یفایمصر ا

 83 ...................................................................................... صلح یهند و پاکستان با خط لوله گاز ران،یا یتبلور منافع اقتصاد

 88 ................................................................... هیدر سور یخارج یمهره ها یتصادف یری: مخاطره درگ2019چشم انداز تحوالت 

 90 ................................................................ را منجر خواهد شد یعرب یمرگ ناتو رانیبا ا ییارویرو یبرا یعرب یکشورها یلیمیب

 99 ......................................................................................................... یالدیم دیدر سال جد نیچ یکاهش رشد اقتصاد

 101 ..................................................................................................... رسد ینم جهیبه نت رانیبدون توجه به ا منیپرونده 



2 
 

 

 و نشیبی که گذشت و سالی که می آید سال پرفراز

 نویسنده: علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی

ین سال های این سال یکی از سخت تر سال پر فراز و نشیبی بود. برای ایران، شاید 97سال دیپلماسی ایرانی: 

می را درگیر ظام نوپای اسالسال به طور انجامید و ن 8دوران های اخیرش بود. سالی که بعد از جنگ تحمیلی که 

رجام و ب. خروج ایاالت متحده از محسوب می شود خود کرد، یکی از سخت ترین سال های دوران پس از انقالب

د، و فشارهای بازگشت تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران که این بار با شدت بیشتری به سراغ ایران آمدن

سیاری سال گذشته اعمال کرد، سبب شد تا ببه ویژه در زمینه اقتصادی یران همه جانبه ای که ایاالت متحده علیه ا

امور خارجه  که به گفته محمد جواد ظریف، وزیر ایران تعریف کنند علیهایاالت متحده  «جنگ اقتصادی»را سال 

دامه نیز ا ور. جنگی که پیش بینی می شود در سال پیش نیز ابایی نداشت« تروریسم اقتصادی»کشورمان از انجام 

 د و چه بسا ابعاد تازه تری به خود بگیرد.یاب

ا تظاهرات جلیقه در این سال دنیا نیز شاهد تحوالت گوناگونی بود. از کش مکش های داخلی قاره اروپا گرفته که ب

حران های بزردها به اوج خود رسید تا رویارویی چین و ایاالت متحده در عرصه اقتصادی و سیاسی، از تشدید 

الت متحده اسی خفته در منطقه که با به رسیمت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ایاسی

ار آمدن مردی رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت تا تغییراتی که در امریکای جنوبی شاهد آن بودیم که با روی ک

رفت، همراه ه بوی توطئه خارجی به خود گاز جنس دونالد ترامپ در برزیل و تشدید بحران داخلی در ونزوئال ک

که در  شد، همگی سبب شدند تا سالی که گذشت را نتوان سال چندان آرامی توصیف کرد. تحوالت و اتفاقاتی

 ود.سال پیش رو نیز احتماال ادامه می یابند و چه بسا شدیدتر و بغرنج تر در نقاطی از کره زمین ش

برای ارزیابی  دیپلماسی ایرانیفت وگوها، مقاالت و ترجمه هایی است که آن چه در  ادامه می خوانید، ماحصل گ

دیپلماسی و تحوالت بین المللی سال گذشته و پیش بینی آنها در سال آینده تهیه کرده است. امید است که آن 

  چه تهیه شده بتواند برای تحلیل تحوالتی که شاهدشان هستیم مفید باشند.
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، سال ۹۷ - ۹۸سالمی ایران در سالی که گذشت و چشم انداز آن در سال برآیند دیپلماسی جمهوری ا

 تزلزل برجام

 نویسنده : افشار سلیمانی

 .سفیر اسبق ایران در آذربایجان و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل روسیه و منطقه

 بیت رسمی اعالم و برجام از امریکا خروج ازقبیل تحوالتی با  ۹۷سال   - دیپلماسی ایرانی

 معامله پازل از ای قطعه بعنوان شهر این به امریکا سفارت وانتقال  امریکا سوی از اسرائیل پایتخت بعنوان قدسالم

ران ، ای علیه کشور این یکجانبه تحریمهای شروع آن از کشورها برخی وحمایت  خاورمیانه بحران حل برای قرن

 روحانی، پیشا دولتهای کالن فسادهای افشای و الری ارزش سقوط مختلف، کاالهای افزایش سرسام آور نرخ ارز و 

 وزارت اطالع بدون و نشده اعالم سفر شهرسازی، و راه مسکن، و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزرای استعفای

 ازسوی آن پذیرش عدم امورخارجه به همین دلیل  وزیر استعفای و سوریه جمهور رئیس اسد بشار امورخارجه

 تشخیص مجمع ریاست به قوه این پیشین رئیس شدن گمارده و قضائیه قوه جدید رئیس انتصاب جمهور، رئیس

 ،شورای اسالمی شورای مجلس میان اف. تی. ای.اف در ایران عضویت به مربوط لوایح کشاکش نظام، مصلحت

فراطیون ص مصلحت نظام و بال تکلیف ماندن آن در این سال، انتقادهای تند اتشخی ومجمع اساسی قانون نگهبان

 و فرانسه،آلمان اروپای کشور سه توسط اینستکس نهاد ،تشکیل اف. تی.ای. اف و برجام از ناشی از وزیر خارجه 

ی سال به ایران باهدف پایان ایام در ایران به نهاد این نمایندگان سفر و سال پایان تا آن نشدن عملیاتی و بریتانیا

هادی در ایران به همین منظور، پیروزیهای روسیه، ایران و ارتش مذاکره پیرامون عملیاتی کردن آن و تاسیس ن

سوریه دربیرون راندن داعش و برگزاری نشستهای روند آستانه بمنظور حل سیاسی بحران سوریه و دیدارهای 

سران ایران، روسیه و ترکیه در همین راستا، برگزاری کنفرانس ورشو با تالش امریکا و متحدینش بمنظور افزایش 

ار برایران، پیروزی دولت عراق بر داعش با کمک ایران، برگزاری انتخابات مجالس لبنان و عراق وتشکیل فش

 این در سفید کاخ با همسو دولتهایی دولتهایی نسبتا مطلوب هماهنگ با ایران و عدم موفقیت امریکا در تشکیل 

 به روحانی حسن بخش نتیجه سفر  و یایران مرزبان چند شدن ربوده و تروریستی عملیات چند انجام وکشور،د

و انجام سفرهای متقابل مقامات ایرانی و برخی کشورهای همسایه از جمله  ۹۷ سال پایانی روزهای در عراق

 -آذربایجان، ارمنستان و روسیه، کشاندن خط آهن آذربایجان به آستارای ایران برغم عدم احداث راه آهن آستارا

 .قزوین در خاطره ها ماند -رشت  رشت و افتتاح آزمایشی خط آهن

سو و تزلزل ای ایران از یکهای متحدان منطقهدر عرصه سیاست خارجی، سال پیروزی ۱۳۹۷ سال گفت می توان 

 .ای وین )برجام( از سوی دیگر بودجایگاه توافق هسته
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نان سوریه همچ در منطقه غرب آسیا، وضعیت سوریه تا حدود زیادی به تثبیت نزدیک شد. اگرچه بحران در

 چشم پیش اردارد و اوضاع در ادلب و مناطق کردی این کشور کماکان بال تکلیف است، اما یک واقعیت آشکادامه

اگر چه  د سخن بگوید،تواننمی یا گویدنمی سخن اسد بشار رفتن از کسی دیگر اینکه. است گرفته قرار همگان

 .انداز سیاسی هنوز مبهم استچشم

ر سوریه، از میان رفته و د« سیطره داعش»در منطقه در بُعد میدانی جدا تضعیف شده است.  تروریسم تکفیری

 .دارندنها ، حرف چندانی برای گفتن اند. در عراق نیز تکفیریمحدود شده« ادلبستان»ها بیشتر به تکفیری

المللی، یناما در عرصه بهایی وجود دارند. انداز کلی منطقه برای ایران مثبت است هرچند که هنوز چالشچشم

قریبا ت، ۹۷ای هم تسری یابند. سال توانند حتی به عرصه منطقهرخ نمودند که می ۹۷هایی جدی در سال چالش

کم ولش ،دستاداری دونالد ترامپ در واشنگتن بود. ترامپ در قبال ایران همچون سال مقارن با دومین سال زمام

 :کندسه هدف مشخص را دنبال می

 تشدید امتیازدهی ایران در برجام؛ اول،

 ای ایران؛دوم، تحدید نفوذ منطقه

 .سوم، کاهش توان موشکی ایران

تنها ن نیست، نهآشنا هستند و نیاز چندانی به مرور آ ۹۷ها که تقریبا همه با نحوه اجرای آن در سال این سیاست

 مواجه هاییالشچ با  97تصاد داخلی را در سال جایگاه برجام را قویا تضعیف کرد، بلکه سیاست خارجی ایران و اق

 با کمدست خود خارجی سیاست در ،97 سال در  آن دیپلماسی دستگاه وبویژه   ایران اسالمی جمهوری. کرد

 :بود مواجه بینیپیش قابل چالش چهار

 برجام؛ حفظ –الف 

 آویو؛تل و ریاض واشنگتن، حلقه ایمنطقه هایسیاست –ب 

 .زدهترامپ اروپای با تعامل –ج 

  نحوه تعامل با روسیه و چین -د 

 :صورت خالصه توضیحاتی در خصوص موارد فوق داده خواهد شدذیال به
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 برجام حفظ –الف 

 دولت  برای آن حفظ است بدیهی و  داندمی خود دیپلماسی در بزرگ آوردیدست را برجام روحانی، حسن دولت 

 ایران ارجه،خ وزیر معاون عراقچی، عباس سید جمله از دولتی، مقامات فتهگ برغم. است جدی اولویت یک  کشور و

 تالش تمام فعلی دیپلماسی دستگاه که است بدیهی اما شود حالش شامل آن منافع که ماندمی برجام در زمانی تا

در زمینه  آنهدبرد تا این توافق باقی بماند.هرچند برجام به دلیل خروج ترامپ ازخوا و برده کار به را خود

 مانع زجمله،ا است آورده بارمغان روشنی نتایج سیاسی ابعاد در اما است نداشته زیادی دستاوردهای اقتصادی 

بیروامید شده بود ولت تدد از قبل دوره در که آنگونه است، شده ایران علیه امریکا با روسیه  و وچین اروپا اتحاد

 تالش نبود رجامب اگر. بود درآمده باجرا و لل علیه ایران تصویب وقطعنانه های تحریمی درشورای امنیت سازمان م

دنبال آن است تا بندهای هرچند ترامپ به.رسید می نتیجه به ایران برعلیه بروکسل و ،ورشو درنیویورک امریکا

 تا برجام  ای را نیز در آن دخالت دهد، اما ایران در سایهانقضاپذیر برجام را ابدی کند و مسائل غیرهسته

 .است نداده واشنگتن به امتیازاتی چنین  کنون

 آویوای حلقه واشنگتن، ریاض و تلهای منطقهسیاست -ب 

مان روی کار گردد اما از زهای ریاض با تهران حتی به پیش از انقالب اسالمی ایران بازمیهرچند سابقه دشمنی

ت دیگر رای ایران بدل شده است. این خصوم، عربستان سعودی به خصمی آشکار ب«سلمان بن عبدالعزیز»آمدن 

یدانی وارد شود بلکه به عرصه ممحدود نمی« ابراز تمایل به زدن سر افعی»به جلسات مخفی با مقامات غربی و 

 .شده است

ود، روی کار ها در سوریه ویمن شکستی جدی را تجربه کرده و نتوانسته از باتالق یمن خارج شریاض که این سال

. ترامپ در واشنگتن، بیند که باید نهایت استفاده را از آن ببرددر واشنگتن را فرصتی غیرقابل تکرار می آمدن ترامپ

  .نامید« مثلث خصومت با ایران»توان آویو و محمد بن سلمان در ریاض را مینتانیاهو در تل

کافی است سخنرانی او در  تن توجه شود. در خصوص ترامپبرای درک بهتر شرایط، کافی است به ادبیات این سه

 در. آورد خاطربه اورا بعدی متناوب اظهارات و  آن از خروجش زمان و هنگام اعالم عدم پایبندی ایران به برجام 

 و ای مکانیکی یا نقشه ک نقاشی یا قطعهی رود،می جا هر که نیست چیزی یادآوری به نیاز اصال نتانیاهو خصوص

 به دسترسی برای ایران تالش درزمینه ایران از برده سرقت به اطالعات نکنهایزو خز مملو ی ها قفسه تصاویز

. کند جلب بیشتری مخاطب اشهراسانهایران ادبیات برای اصطالح به تا  دارد خود همراه به را ای هسته سالح
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، وزیر «عادل الجبیر»شود و اگر احیانا اهمالی بکند، هایش از توهین به ایران غافل نمیهمصاحب در نیز سلمانبن

 .آیدخارجه پیشین و وزیر مشاور درامورخارجی پرحرف عربستان به یاری او می

آمادگی کرده  وگو با ریاض اعالمقابل توجه است که دستگاه دیپلماسی ایران در تمام این مدت مستمرا برای گفت

که با  سلمان به این خیال استبن مردان ریاض مشاهده نشده است.ای از نرمش در دولتترین نشانهاما کوچک

« هاموکراسیدبنیاد دفاع از »های اندیشکده موسوم به آویو و طراحیوجود ترامپ در کاخ سفید، نتانیاهو در تل

بدهد اما  توان ایران را تحت چنان فشاری گذاشت که در منطقه امتیازوگو با ایران نیست و مینیازی به گفت

گرش در یده است و به قتل رساندن جمال قاشقچی درکنار ناکامیها و چالشهای دیتاکنون به اهداف خود نرس

 اش یحام جمهوریخواه نمایندگان  حتی و جهان عرصه های داخلی وخارجی سبب شد در در میان افکارعمومی 

 .ه بازداردسورانناسبش بیشتر خدشه دار شود و اورا از ادامه بازیهای به ظن خودش جم چندان نه وجهه امریکا، در

، خروج ای، قطع حمایت جمهوری اسالمی از محور مقاومتترین هدف مثلث خصومت با ایران در عرصه منطقهمهم

 .است ایران از سوریه و کاهش نفوذ ایران درعراق و عدم حمایت ایران از انصاراهلل یمن 

یش داند و سیاست اصلمی را ایران 2011مثلث خصومت، مسئول عدم شکست محور مقاومت در تحوالت پس از 

 .خ دهدرو پس از آن نیفتاد،  2011این است که با اعمال فشار شدید بر مرکزیت محور، اتفاقی که در سال 

یه ایران و درحال حاضر استراتژی امریکا در این راستا ،تقویت حضورنظامی در عراق و اعمال جنگ افتصادی عل

 از ایران کردن دور و مدیترانه و  سوریه به ایران دسترسی از جلوگیری منظور به کاهش یا قطع درآمد نفتی 

 .است فلسطینی مقاومت نیروهای و لبنان اهلل حزب به دسترسی

 زدهترامپ اروپای با تعامل –ج 

سو خواستار کبروز چالشهای جدی در مسیر این تعامل بود. اروپا از ی ۹۷ها در سال ترین بخش چالششاید پیچیده

در برخی موارد  ست و تمایل دارد با حفظ آن، استقالل خود را از واشنگتن نشان دهد اما از دیگر سوحفظ برجام ا

آویو تل ومندی موشکی ایران و مباحث مربوط به منطقه، تفاوت موضع روشنی با واشنگتن، ریاض از جمله توان

رجام نیز به حفظ ب آورد و در مذاکراتیزبان متر بههای مثلث خصومت را با ادبیاتی نرمندارد و گویا همان حرف

 د.آنها می پرداز

های سو رهبران اروپایی دل خوشی از سیاستزده است، از یکالمللی، اروپا اکنون ترامپدر معادالت قدرت بین

 از خاطر روابط گسترده با آمریکا ، تاثیر پذیری و رعب بخش خصوصی جمهور آمریکا ندارند اما از دیگر سو، بهرئیس
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 همین در شاید. بینندمی سفید کاخ کردن راضی به ملزم را خود واشنگتن، المللیبین نقش و امریکا تحریمهای

اروپا علیه ایران  اتحادیه سوی از ایغیرهسته هایتحریم اعمال برای تالش با برلین و پاریس لندن، که بود راستا

ای برگردد، حتی پوتین رامپ دارند تا به توافق هستهیا حداقل با طرح چنین موضوعاتی، سعی در راضی کردن ت

هم پیشنهاد بازگشت ترامپ به برجام در ازای خروج ایران از سوریه را به ترامپ داده بود که با اقبال طرف امریکایی 

 .مواجه شد

ی ویژه تجارت الماتحادیه اروپا نیز در گیرودار مذاکرات حفظ برجام و تاسیس سامانه  حتی برخی کشورهای اروپایی

رای ترور مخالفین ببا ایران، اقدام به دستگیری ومحاکمه چند ایرانی و اخراج چند دیپلمات ایرانی به اتهام تالش 

 .جمهوری اسالمی کردند

 موضوعات هب» کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چند نوبت اظهار داشته است که فدریکا موگرینی، هماهنگ

 که ودهنم اعالم همچنین وی. شود پرداخته جداگانه صورت به باید ایران بالستیک هایکموش مانند ایمنطقه

 چندان هن نتایج به یمن درباره که داریم ایمنطقه موضوعات درباره ایران با باالیی سطح سیاسی وگوهایگفت

  «.کننده رسیده ایمرمدلگ اما خوب

 ایمنطقه فوذن و موشکی توان تحدید قیمتبه داشت قصد زیادی  با اروپایی طرف بود که تاحدود 97ایران در سال 

 شدن اجرایی در تاخیر بروز یا اینستکس نشدن عملیاتی و کند تضمین ایران برای را ایهسته توافق بقای ایران،

  .ن راستا تفسیر کرددرهمی میتوان زیادی تاحدود را آن

مام تهدیدها است خارجی ایران ارائه کنند اما در برابر تسطور فوق شاید تصویری پرچالش از فضای پیش روی سی

 .ها و نقاط قوتی هم وجود دارند که مهارکننده شرایط پر پیچ و خم پیش رو هستندها،فرصتو چالش

ر دتر ذکر آن رفت، دست برتر در عرصه میدانی با متحدین ایران است. حتی طور که پیشدر منطقه همان

 و ستا پررنگ توجهی قابل حد تا در خصوص منطقه، نظیر مساله سوریه، نقش ایران  های سیاسی مدنظرحلراه

 مسکو که رددا وجود نگرانی این همواره هرچند.داشت نخواهد پیشرفتی ایران دخالت بدون سیاسی کار و ساز هیچ

سیه نیز مناسبات با روزدن ایران به مصالحه ای دست یابند و دراین راستا نقش اسرائیل را که  دور برای وواشنگتن

ا واشنگتن نیز خوبی دارد و مسکو نیز همچون واشنگتن تامین امنیت اسرائیل را از جمله تعهدات خود میداند و ب

ه ایران با امریکا کبرغم اختالفاتی که دارند رابطه و تماس مستقیم دارد نباید از نظر دور پنداشت ،این درحالیست 

 .سیاسی است و اسرائیل را هم به رسمیت نمی شناسدوعربستان در وضعیت قطع روابط 
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های زمیناند. نتانیاهو در سیاست داخلی خود در سرای ایران با مشکالتی مواجههای منطقهاز دیگر سو، خصم

ن شرایط در اشغالی دچار مشکل و متهم به فساد است و اخیرا حتی با اعتراضات خیابانی مواجه بوده است و ای

من موفق شود و یسلمان نیز که نتوانسته در ی انتخابات پارلمانی به اوج خود رسیده است. محمد بنآستانه برگزار

ه اصطالح بار آورد، با به بند کشیدن شاهزادگان سعودی برای خود دشمنی خرید و با ببرای خود مشروعیت به

ا قتل جمال داد و موقعیت خودرا بای عربستان قرار های جامعه قبیلهاصالحات اجتماعی، خود را در برابر سنت

ئتالف عربستان قاشقچی بیش از پیش متزلزل نمود و در معرض ترور نا فرجام نیز ازسوی نزدیکان خود واقع شد . ا

گونه که ریاض ادعا کرده، طور مثال اگر آنجانبه بدل نشد؛ بهو اسرائیل و امارات و بحرین نیز به ائتالفی همه

پ چراغ آویو تا چه حد این سیاست را تحمل خواهد کرد؟ هرچند ترامای باشد، تلهستهدنبال توسعه توان به

. ناتوی عربی سبزهایی در این رابطه به عربستان نشان داده و گفته می شود اقدامات اولیه ای صورت گرفته است

ی خلیج فارس ورهای عربنیز که ازسوی امریکا و عربستان علیه ایران پیگیری میشد با بروزاختالف میان برخی کش

 .نرسید سرانجامی به عربی کشورهای دیگرداز برخی و عدم همراهی 

 تعامل ایران با روسیه و چین -د

مین پایه در ها، برخی تهدیدها و نقاط ضعفها را پوشش داد.برهتوان با استفاده از فرصتدر مباحث راهبردی می

 که پوتین. شد سازفرصت ایران برای که(  دارد هنوز نیز ادامه المللی نیز دو دسته چالش وجود داشت ) عرصه بین

 شد اجهمو امریکا با چالشهایی با کرملین در حضورش سال دردومین رسید جمهوری بریاست بار چهارمین برای

 اندیشکده و یکاامر افکارعمومی بافشار شد سبب ترامپ نفع به امریکا ری جمهو ریاست  انتخابات در روسیه ،دخالت

 و  نرود پیش شتنددا درنظر که آنگونه ترامپ- پوتین روابط نفوذ با های رسانه و کشور این مجالس  نمایندگان و ها

 مثبتی وند رنیز  لندن با کشور این روابط و شد متهم بریتانیایی تبارروس جاسوس یک قتل به مسکو دیگرسو، از

 الینحل . شد بدل وسیر – اروپایی اختالف به اختالف و ایستاد یابریتان پشت نیز اروپا ، رابطه همین در ، نکرد طی را

 روسیه حریمهایت ادامه و اند شده حادث روسیه دخالتهای با که نیز باغ قره و گرجستان و اوکراین خ بحران ماندن

فراهم یادی زد تا امکان معامله و مصالحه میان روسیه و امریکا وغرب تا حدود گردی برعلت مزید  غرب سوی از

لی گردیدو نشود و از همین رو مسکو مجبور به همکاری با ایران درسوریه و برخی مسایل منطقه ای وبین المل

 .بدین صورت به فرصتی برای ایران تبدیل شد

های ای ترامپ و سیاستاز سوی دیگر، موارد اختالف بین اروپا و آمریکا و امریکا و چین هم کم نبودند جنگ تعرفه

 . م نمودخیر برای رشد اختالفات میان واشنگتن و بروکسل وپکن و مسکو فراهیانه او زمینی حاصلضدنهادگرا
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سالمی ادر عرصه سیاست خارجی پرچالش و نیازمند مدیریت و تدبیر بود .جمهوری  97در مجموع فضا در سال 

 کشورها وبرخی کا ستراتژیک امریایران دربرخی موارد از این فرصتها استفاده کرد و در برخی جهات نیز اشتباهات ا

 .شدند تبدیل ایران برای فرصتی به حوادث بعضی بروز نیز و بودند برعلیه که

با وجود  و است گرفته قرار خود روزهای واپسین در خارجی سیاست حوزه در فرودهایش و فراز تمام با  ۹۷سال 

ما خروج آمریکا و جهانی نصیب ایران شده است ا اینکه برخی موفقیت ها )که به آنهااشاره شد( در عرصه منطقه ای

 نظام مخالف سطوح در ذیمدخل دستگاههای بعضی از برجام بویژه در سایه مدیریت ناکارآمد برخی مسئوالن 

این موضوع  ردم وکشور ایران ایجاد کرده است. ولیم برای را زیادی مشکالت اقتصادی های درحوزه کشور سیاسی

یژه خلیج نبود و باید در کنار این مسئله موضوع رابطه با کشورهای همسایه بو ۹۷ل تنها چالش کشور در سا

المللی امع بینفارس،ثبات منطقه و تثبیت نقش ایران در منطقه را هم در این فهرست قرار دهیم که همچنان در مج

 با ایران روابط در شوتن بحران و سیاسی روابط قطع شاهد از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد. هنوز 

 مصر با انایر روابط ، دارد ادامه امارات و بحرین با ایران مناسبات در تنش هستیم،همچنین سعودی عربستان

مه ابوظبی و مناه اشتباه ریاض ،بواسط قطر با ،مناسبات قراردارد متوسط حد در کویت با ،روابط است قطع کماکان

ی رو به بهبود است ،روابط با با آذربایجان و گرجستان در قفقاز جنوب درتحریم دوحه به شرایط مطلوبی بازگشته

ه و آذربایجان و رفته اما تعمیق نیافته است، اما روابط با ارمنستان بواسطه قرار گرفتن در محاصره ازسوی ترکی

 نفوذ و قتصادیا حضور اما. برخورداراست قفقاز در دیگر کشور دو به نسبت بهتری برخی دالیل امنیتی از و ضعیت 

 ترکیه وراست،کش دو این در ایران حضور از تر عمیق و بیشتر مراتب به گرجستان  و یجان آذربا در ترکیه سیاسی

تجاری دارد و میزان  نستان مراودهارم با ایران اندازه به ارمنستان، با مرزهایش انسداد و سیاسی رابطه قطع علیرغم

 ۵۰۰الر دربرابر میلیارد د ۵از ده برابر صادرات ایران به این کشورهاست. )صادراتش به دو کشور دیگر قفقاز بیش 

 (میلیون دالر

یکی دیگر از موضوعات مهم سیاست خارجی که از دیدگاه ژئو پولیتیک و ژئو اکونومیک حائز اهمیت است، امضای 

 زیر در ایران سهم یزانم از ایران بدون اینکه تکلیف ۹۷کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که در سال 

 ادعای برخالف ایران و رسید دریا این ساحلی کشور پنج جمهور روسای امضای به شود روشن دریا این بستر

جان که سهم خود را بر اساس آذربای و قزاقستان روسیه، میان جانبه سه و دو قرادادهای بر را خود چشم  اولیه

 در. داد قرار آذربایجان و ترکمنستان با مذاکرات چالش با خودرا مدل خط میانی تعیین کرده اند رضایت داد و 

 خواهند عدول اند کرده امضا که قراردادهایی از مذکور کشور سه آیا که است این جدی سوال و ابهام کنونی شرایط

 .اززیر بستر دریای خزر به این برسد ایران ادعای مورد سهم تا کرد
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ها و آغاز رات با امضاکنندگان اصلی برای کاهش احتمال از سرگیری تحریماگر نگهداشتن برجام و ادامه مذاک

دون امریکا نیز حفظ برجام ب ۹۸بود، درسال  ۹۷های جدید، یکی از چالشهای سیاست خارجی ایران در سال تحریم

تحریمها دن و عملیاتی شدن مکانیزم اینسکتس یک ضرورت همراه با چالش خواهد بود. یافتن راههای جدید دور ز

مین راستا هدر سال جدید و همکاری تنگاتنگ با کشورهای همسایه و دولتهای مخالف خروج امریکا از برجام در 

ی، وپایار کشورهای دولتی بخشهای حتی متعددی موارد در و خصوصی بخش ضرورتی دیگر خواهد بود اگرچه 

 از نعتیص و مکاریهای اقتصادی و تجار ی روسیه و چین به درجات متفاوتی تحت تاثیر تحریمهای امریکا در ه

 عراق از یروحان حسن رسمی دیدار شاید. دارند مشابهی وضعیت نیز همسایه کشورهای و اند گرفته فاصله ایران

امید قلمداد شود ویدار در صدر موفقیتهای دولت تدبیر د این زمان و به دلیل شکل و محتوا ۹۷ سال پایانی ایام در

نه تبادالت پذیری عراق از تحریمهای امریکا روزنه ای نو برای اقتصاد ایران بویژه درزمیو با کاهش تاثیر 

در  ۹۷ سال در ایران خارجی سیاست چالشهای و مشکالت رسد می نظر به کنونی شرایط در. شود محسوب ارزی

حدود و کم متبلور  ادامه خواهد یافت و در صورت عملیاتی نشدن اینستکس یا ۹۸ابعاد و مقیاس بیشتری در سال 

 که اف. تی.  ای. اف با مرتبط مصوبات و اثر اگر منجر به خروج ایران از برجام شود )که البته بعید بنظر می رسد(

ی و شرایط اقتصادی و ارز نگیرد، قرار نظام مصلحت تشخیص مجمع تایید مورد شده، تصویب مجلس سوی از

  .ارزش پول ملی کشور بحرانی تر خواهد شد

ان در اسارت نمود عینی یافت و هنوز نیز تعدادی از مرزبانان کشورم ۹۷که در سال  ۹۸ش مهم دیگر در سال چال

یری از جلوگ و کشور غربی و شرقی های تروریستهای جیش الظلم قراردارند مقابله با افراط گرایی در حاشیه مرز

 .ها استنفوذ و رسوخ آن به داخل مرز

 روسیه، ز تعاملران در سوریه و واکنشهای اسرائیل و امریکا به آن، تردیدهای ناشی اچالشهای مربوط به حضور ای

 بر ایران تاثیر و عراق رد ایران نفوذ با عربستان و اسراییل و امریکا مقابله حضور، این با رابطه در اسرائیل و امریکا

ه آشیل ایران خواهد یافت. اما پاشن در سال جدید نیز ادامه ۹۷ سال همچون انصاراهلل یمن و حزب اهلل لبنان 

 .بحران اقتصادی ناشی از سوء تدبیرهای نهادهای مختلف کشوری و تحریمهای امریکا خواهد بود

ان گردیده و ائتالفهای ضد ایر حفظ برجام شکاف برداشته که سبب جلوگیری از اتحاد همه جانبه جهانی علیه 

نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود، چرا که خروج از آن وانجام  ۹۸ سال در کماکان کرده ایرانی رابا ناکامی نسبی مواجه

اقدامات بر خالف مفاد آن اوضاع را به شرایط پیشا برجام برمی گرداند و ایران را ذیل فصل هفت منشور ملل متحد 

 اروپا با نگاتنگت ارتباط و برجام حفظ موازات به. دهد می قرار احتمالی می برد و در معرض تهدید و اقدام نظامی

 ضروری سفید کاخ در مستقر افراطیون ازدست امریکا های بهانه گرفتن و منطقه با زدایی تنش روسیه، و چین و
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الحات درونی باید در این راستا اص و داخلی انسجام ارتقاء با و اش ای منطقه های داشته همه با ایران و بود خواهد

ر تصمیم گیری نظام و دستگاه های نظامی، امنیتی و دیپلماسی کشور تالش کند. در همین راستا مجموعه ساختا

باید از اینکه موقعیت منطقه ای ایران به موازات تشدید بحران اقتصادی تضعیف شود و مجبور به دادن امتیازات 

یت ملی و و برجام دادند شوند )و منافع و امن ۵۹۸بیشتر حتی بسیار فراتر از آنچه در بیانیه الجزایر، قطعنامه 

تمامیت ارضی کشور( نگران باشند و برای هر اقدامی با دست پر به سراغ دیپلماسی بروند که در نهایت یگانه راه 

خروج از بحران است. هر کشوری مجبور است با اتکا به کم وکیف مولفه های قدرت ملی و جایگاهش در هرم نظام 

 عرصه الملل بین نظام آورد، ارمغان به خود ملت برای یشتریب منافع کمتر بین المللی بازیگری کند و با هزینه 

 ضرورت و سخت و نرم قدرت عرصه بلکه نیست وعدالت وحق  نیک آرزوهای و آرمانی صرفا رویکردهای و اخالقیات

روابط بین الملل گویای همین پارادیم است و اگر غیر از این بود، راه  وتاریخ است دییلماسی و ملی منافع تامین

یتلرها، استالینها، موسولینیها ادامه می یافت و کشورهای قدرتمندی مانند چین و اروپا و تا حدودی روسیه ه

ف مختل نظامهای فروپاشی تاریخی تجارب از گرفتن عبرت درس پوتینی با علم به ماهیت نظام بین الملل و 

توامان با توسعه هنه جانبه اقتصادی پی درجهان، دیپلماسی هوشمندانه به کار بسته اند و تقویت قوه نظامی را 

 .گیری کرده و این راه را ادامه می دهند

 انجام ز حیثدر خاتمه باید به این نکته اشاره کنم که اگر چه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ا

ا کشورها و مدیریت بجانبه ر نهادهای بین المللی کارنامه قابل قبولی دارد اما در زمینه روابط دود تالش و مذاکرات

می گیرد و نداخلی وزارت امور خارجه و استقرار شایسته ساالری در ستاد و صف دستگاه دیپلماسی نمره قبولی 

 اکثریت الیکهح در و وزیر تغییر ساختار وزارت امور خارجه و تغییر مکان ادارات تابعه )که با اصرار و تحکم 

 که مانگونهه( بود خطاست، آزمودن را آزموده بارز مصداق و شد محقق بودند مخالف آن با سیاسی رسته کارمندان

 کارمندان و نگشوده را خارجی سیاست های گره از گرهی بود کرده بینی پیش تغییرات شروع از قبل نیز نگارنده

 .ه اند از لحاظ محتوایی و مکانی خودرا با مدل جدید سازگار کنندنتوانست امورخارجه وزارت
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 متحده االتیا یخارج استیو س انهیناسازگار در خاورم یها نظام: 2018به  ینگاه مین

 انهیرمبه تحوالت مهم در خاو ینگاه مین ستیا دلی، موسسه م2018سال  انیپا یآغاز شمارش معکوس برا با

حوالت تمنازعات و  یسر کیدر حال وقوع بوده،  کیمنطقه استراتژ نیتوان گفت آنچه در ا یانداخته است. م

م در هدولت ترامپ  یها یذارگ استیکرده است. س دایپ یتالق گریکدیمتناقض با یا وهیاست که گاها به ش

 .کرده است دیمناقشات و منازعات موجود را تشد یحت ینداشته و در موارد یتیموفق انهیخاورم

 : پائول سالمسندهینو

ناسازگار  یرا شاهد بوده و در منجالب نظام ها یسسه منازعه اسا 2018در سال  انهی: خاورمیرانیا یپلماسید

 یگرید و ؛یعرب سن یکشورها نیمنازعه ب یکی ه؛یعرب همسا یاز کشورها یو برخ رانیا نیب یکیگرفتار شد: 

 .نیو فلسط لیاسرائ نیب

 نیا یه افق هستمتحده از توا االتیشود که با خروج ا یمربوط م رانینظام ناسازگار به مسائل مرتبط با ا نیاول

فوذ و حضور ن کایاقدام آمر نیا یدر تالف رانیتر هم شده است. ا میآن وخ هیها عل میکشور و اعمال مجدد تحر

 یظام متناقض بن نیداده است. ا شیدو برابر افزا هو عراق ب منیلبنان،  ه،یسور یعنیمنطقه  یخود را در کشورها

 .ته استداش یرا در پ یداخل یو جنگ ها یستیو ترور یطافرا یگروه ها تیدر منطقه، فعال شتریب یها یثبات

 یمربوط م هیقطر و ترک هیعل یمصر و امارات متحده عرب ،یعربستان سعود انیم یرینظام ناسازگار به درگ نیدوم

 یه، شوراشد یو ثبات منطقه ا یروند مانع از همکار نینه بدتر شده است و نه بهتر. ا 2018شود که در سال 

 .زند یدامن م یبیدر ل یفارس را فلج کرده و به جنگ داخل جیخل یهمکار

نظام  نیدامه ادر ا 2018در سال  انهیشود. خاورم یمنازعه در منطقه مربوط م نیتر یبه طوالن یناسازگار نیسوم

حد  هم هنوز در« معامله قرن»همراه بود و  انهیدر غزه و ادامه تنش ها در خاورم دیجد یها یریناسازگار، با درگ

 نیمناقشه ب با گرید نیو فلسط لیاسرائ نیب منازعاترسد  یحال، به نظر م نیمانده است. با ا یحرف و سخن باق

 لیسرائها با ا نهیزم یعرب منطقه در برخ یاز کشورها یچراکه شمار ستیهمراه ن یعرب یو کشورها لیاسرائ

اه است و به مسلمانان همر نیدر جهان عرب و بگسترده  یمناقشات همچنان با واکنش ها نیدارند. اما ا یهمکار

 .کند یکمک م تیدر جلب حما یافراط یگروه ها

خود در برابر  یروزیاستفاده از پ یبه تالش عراق در سال گذشته برا دیمنطقه، با طیمبسوط تر از شرا یحیتوض در

برآمده است. دولت  دیدولت جد کی لیبرگزار کرده و در صدد تشک یکشور انتخابات پارلمان نیداعش اشاره کرد؛ ا
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کشور به دست آورده،  یدر جنوب غرب نیدر مناطق اطراف دمشق و همچن ییها یروزیهم پ هیبشار اسد در سور

شمال  ،یها در شمال غرب ییکایها در استان ادلب و ترک ها و آمر یاما همچنان با چالش حضور گسترده شورش

 رییو تغ یقانون ای یاسینوع مصالحه س کی جادیا یبرا هیروس یها کشور مواجه است. تالش یو جنوب شرق یشرق

ها در سال  یریدرگ من،یاست. در  دهینرس جهیهم تاکنون به نت هیسور یبازساز وندمباحثات موجود به آغاز ر

که در اواخر سال  منیهمراه بود. اما مذاکرات صلح  یماریب وعیو ش یتلفات، قحط شیشد و با افزا دیتشد 2018

 یرا در پ فاجعهبازگشت از  یو حت یکشور به ورطه نابود نیاز سقوط ا یریبه جلوگ دیدر سوئد برگزار شد، ام

ها در منطقه.  یریدرگ گریادامه داشت، اما نه با شدت د 2018همچنان در سال  یبیها در ل یریداشت. درگ

 یتحت رهبر یپلماسیبخش بودن د جهیتبه ن دیام زیکه اواخر سال برگزار شد ن ایتالیدر ا یبیمذاکرات صلح ل

شروع  یماند و تالش ها برا یدر بن بست باق 2018 اسرداد. جنگ افغانستان در سر شیسازمان ملل متحد را افزا

 .نداشته است یریچشمگ شرفتیمذاککرات با طالبان تاکنون پ

شور از ک نیکننده ا نییتعخروج  2018تحول در سال  نیمتحده، بزرگ تر االتیا یها یگذار استیس نهیزم در

 زین 2018در سال  ینیب شیپ رقابلیاتفاق غ نیها بود. بزرگ تر میو اعمال مجدد تحر رانیا یتوافق هسته ا

 نیزرگ تردوم اکتبر بود که به ب خیدر تار یروزنامه نگار مخالف سعود یتحوالت مرتبط با قتل جمال خاشقج

 یوق، روندف. دو اتفاق دیتاکنون انجام 2001سپتامبر  11از  یودمتحده و عربستان سع االتیبحران در روابط ا

متحده  االتیا یرانیضدا یدر استراتژ یبا عربستان سعود کینزد یآوردند چراکه همکار شیرا پ گریکدیمتناقض با 

شان دهد، مذاکرات مجدد واکنش ن یواشنگتن برا یتهران به اعمال فشارها نکهیاداشت. احتمال  یادیز تیاهم

 استیابات رجان سالم به در ببرد و منتظر انتخ یدارد از طوفان کنون یسع رانیرسد ا یاندک است و به نظر م

 .بماند کایآمر 2020سال  یجمهور

شور به تحوالت ک نیتوان به واکنش ا یم انهیمتحده در خاورم االتیمهم و قابل توجه ا یها یگذار استیس گرید از

بلند  هیسور یو جنوب شرق یبه وضوح اعالم کرد که حضورش در شمال شرق تینها در کایاشاره کرد؛ آمر هیسور

ونالد د یجمهور سیرئ گرید تیتوئ کیدر  یگذار استیس نیدر ا رییکه تغ یدست کم تا زمان -مدت خواهد بود

 !ترامپ اعالم نشود

 یدامه دارد و وعده ترامپ برارفت ا شیمتحده در افغانستان همچنان بدون پ االتیا یجبهه ها، تالش ها گرید در

در سال  کایآمر یجمهور سیخواند، هنوز محقق نشده است. رئ یمعاهده صلح در قدس که آن را معامله قرن م

در سازمان  دیجد ریسف تیو در نها د،یجد یمل تیمشاور امن د،یامور خارجه جد ریوز کیکار آوردن  یبا رو 2018
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دفاع، همچنان  ریدر سمت وز سیمات مزیداده است. اما ج لیاز نو تشکخود را  یخارج استیملل متحد، گروه س

 .موفق شده است سنگر خود را حفظ کند

 توتینستیا ستیا دلی: ممنبع
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 ؟!وص مناسبات منطقه ای کم کاری کردآیا دستگاه سیاست خارجی در خص

ه در یکی از بخش هایی کبا تمام کش و قوس های خود در حال پایان است و  ۱۳۹۷سال : دیپلماسی ایرانی

جه جمهوری این سال شاهد التهابات بسیار زیادی بوده وکماکان هم درگیر این التهابات است وزارت امور خار

، گفت ۹۷ل برای بررسی و ارزیابی کارنامه وزارت امور خارجه و در سا دیپلماسی ایرانی .اسالمی ایران است

م داده انجا ایران در انگلستان و کارشناس مسائل خاورمیانهسید جالل ساداتیان، سفیر اسبق وگویی را با

  :خوانیداست که در ادامه می

 بسیاری از کارشناسان حوزه سیاست خارجی، به خصوص منتقدین وزارت امور خارجه بر این باورند که

نیز مانند سال های پیشین وزارت امور خارجه و به ویژه شخص محمد جواد ظریف هیچ  ۹۷در سال 

الش جدی برای افزایش مناسبات و روابط با همسایگان و کشورهای پیرامونی نکرد و بازهم کانون ت

ه اختصاص داد و تنها اقدام ارزنده سفر ب 4+1تحرکات دیپلماتیک را به کشورهای اروپایی و اعضای 

 ست؟جاری چیهند وعراق بود؛ ارزیابی شما در این خصوص و اساساً در رابطه با کارنامه دیپلماسی سال 

هیچ گاه  من بر این باورم که منتقدین سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، چه امسال و چه سال های پیشین

مپ با خروج از شرایط کشور را درک نکرده اند. اگر شما دقت کرده باشید در اردیبهشت ماه سال جاری دونالد ترا

ت خارجی و هد، اما خوشبختانه با هوشمندی دستگاه سیاسسابقه قرار دبرجام سعی کرد کشور را در یک فشار بی

ها و مام برنامهافزایش تعامل با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به همراه چین و روسیه سعی کرد ت

ی جز های کاخ سفید را به شکست بکشاند. لذا جمهوری اسالمی ایران و شخص محمد جواد ظریف چاره اتالش

سی جمهوری کات خود با محوریت این کشورها نداشت و نخواهد هم داشت. یعنی سال آینده هم دیپلماافزایش تحر

  .اسالمی ایران باید به این سمت پیش برود

ای داشته هایی را هم برای مناسبات منطقهاما به موازات این مسئله می توانست در سال جاری تالش

 باشد؟

ه نشدن این کاستی وزارت امورخارجه نیست. من از همان ابتدای تصدی گری بله. سخنان من لزوماً به معنای دید

آقای ظریف بر این نکته تاکید داشته و دارم که ایشان در خصوص مناسبات منطقه ای کم کاری داشته اند، اما 

که باید ها را به دلیل عدم تمایل وزیر امور خارجه ودستگاه دیپلماسی کشور نمی گذارم. بلمن همه این کاستی

های فرا دولتی در روابط با همسایگان شرایط منطقه ای را هم در نظر گرفت. در کنار آن تحرکات برخی از دستگاه
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به خصوص عراق را هم مدنظر داشت. در راستای این نکات من از همان ابتدا معتقد بودم که آقای ظریف باید در 

ای حوزه خاورمیانه را در وزارت امور خارجه جذب می ای بسیاری از کارشناسان حرفه خصوص مناسبات منطقه

کرد تا تمام بار بر دوش چند نفری که اکنون در وزارت امور خارجه حضور دارند، نمی افتاد. در این صورت 

 .توانستیم شاهد باشیم که مناسبات ما با برخی از کشورهای منطقه ای بهتر از شرایط کنونی باشدمی

ودی، تقابل و تنش برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سع از آن گذشته اکنون سطح

نمی توان در  امارات متحده عربی و بحرین نیز با جمهوری اسالمی ایران به گونه ای افزایش پیدا کرده است که

کات این ن نکوتاه مدت برای بهبود و یا حتی تعدیل این تقابل و تنش ها اقدامات جدی صورت داد. مجموع ای

رد. مضافا های خاص و البته زیادی داای شرایط پیچیدگیشود که در خصوص مناسبات منطقهواقعیت را یادآور می

ر را در مناسبات این که حتی اگر مناسبات منطقه ای هم بهبود پیدا کند، مادامی که نتوان شرایط و اقتضائات کشو

ایگان نیز مجوز برقراری مناسبات تجاری را داشت، همس 4+1ی جهانی بهبود بخشید و در سایه مذاکره با اعضا

گرچه که مناسبات اجرات هیچ گونه تالشی برای تداوم ویا افزایش رابطه اقتصادی و تجاری با ما را نخواهند داشت، 

جمهوری  سیاسی و دیپلماتیک ما با اکثر همسایگان بسیار مناسب است. اما در شرایط کنونی آن چه که برای

 .المی ایران بسیار حائز اهمیت است، مناسبات اقتصادی است، نه سیاسیاس

ه مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور در سال جاری و آتی اشاره ب

داشتید. در این راستا برخی معتقدند که باید وزارت امور خارجه 

عالوه بر افزایش تالش های خود در محور دیپلماسی اقتصادی، 

اهش هزینه های خود با کاهش تعداد سفراء برنامه های جدی برای ک

و سفارتخانه ها در کشورهایی که حضور ایران چندان اهمیتی 

 ندارد، داشته باشد؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

پیش از پاسخ به این سوال مهم شما باید عنوان کنم که من انتقاد جدی به مسئله هزینه کرد در کشور دارم. اکنون 

هادهای فرادولتی با بودجه های بسیار کالن در حال انجام کارهای بیهوده و حتی عبس و پوچ هستند. بسیاری از ن

اگر بتوان این نهادهای بی ارزش را تعطیل کرد و یا حداقل هزینه های آنها را تا نصف و یا حتی بیشتر هم کاهش 

سو چشم طمع به بودجه وزارت امور توان کمک جدی به وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور کرد و از آن داد، می

 های سیاست خارجه نداشت که در این شرایط حساس، خط مقدم تالش های جمهوری اسالمی برای تقابل با 

کاهش  مسئله خصوص در اما. است کشور دشمنان از بسیاری و سعودی عربستان اسرائیل، آمریکا، متحده ایاالت
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عتقدم که می توان این برنامه را در دستور کار داشت، ولی نمی توان در تعداد سفراء و یا سفارت خانه ها نیز من م

 سوء تاثیر و مهلک کوتاه مدت و با یک حرکت ضربتی این کار را انجام داد چون در این صورت امکان دارد ضربه 

رجه در یک د شود. فلذا باید تمام کارشناسان وزارت امور خاوار ایران دیپلکماتیک وزن و خارجی سیاست به جدی

ارزیابی دقیق آن دسته از کشورهایی که حضور ما در آن چندان ضروری و حیاتی نیست را مشخص کنند و با 

تعیین یک سفارتخانه مادر چند کشور را هم پوشش داد. البته خود وزارت امور خارجه هم برنامه های جدی برای 

رجی و به ویژه شخص محمد جواد ظریف نیز کمک مسئله در سال پیش رو دارد و تا کنون نیز دستگاه سیاست خا

 .های جدی برای کاهش هزینه وزارت امور خارجه داشته است

در خصوص جایگاه و وزن دیپلماتیک وزارت امور خارجه هم برخی معتقدند با استعفای آقای ظریف و 

ا موافقید؟ آی بازگشت ایشان ضربه جدی به این وزن و جایگاه وارد شده است، آیا شما با این مسئله

 تحت الشعاع قرار می دهد؟ ۹۷اساساً مسئله استعفای آقای ظریف کار نامه دیپلماسی سال 

ا این استعفا بسیاری باتفاقاً من معتقدم که کارنامه دیپلماسی با استعفای ظریف بسیار پربارتر خواهد شد، چراکه او 

ر پی بردند و شخص آقای ظریف در این شرایط خطی از نهادهای فرادولتی به اهمیت و جایگاه وزارت امور خارجه

سیار موفق عمل بو خود آنها نیز خواستار بازگشت وی شدند. از طرف دیگر این استعفا در تقابل با موازی کای ها 

 باید کرد. چرا که ظرف چند سال اخیر تصدی گری برخی نهادها در خصوص دیپلماسی شدت یافته است. لذا 

 قاطعی اکنشو نهادها از برخی بیجای های دخالت و ها کاری موازی این مقابل در نقطه یک در خارجه امور وزیر

 وزارت یا. ببرد پیش را کشور خارجی سیاست دستگاه، چند با تواندنمی کشور حال هر به  چون. داد می نشان را

رعهده دارند، مسئولیت را باست و یا نهادهای دیگر. اگر نهادهای دیگر این  کشور دیپلماسی مسئول خارجه امور

 د.فا دهخوب بهتر است که وزارت امور خارجه تعطیل باشد و شخص وزیر امور خارجه نیز استع
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 بازی سایبری ایران و استراتژی جنگی آن :2019از تحوالت  یچشم انداز

شاره کرده ا رانیمتحده و ا االتیابه ادامه درگیری ها بین  2019سال پیش بینی خود از تحوالت در استرتفور 

اقدامات منطقه  واست تا آن را به متوقف کردن برنامه هسته ای بر تهران  هافشاربه دنبال افزایش واشنگتن است. 

ای آمریکا سر خم ای وادار سازد. اما تسلیم ها و دیگر تدابیر مشابه سبب نمی شوند که ایران در برابر خواسته ه

 ن را به تالفی در فضای فیزیکی و سایبری تحریک می کنند.کند. بالعکس، اقدامات اینچنینی تهرا

 نویسنده: اسکات استوارت

در صدد  ، تهران ممکن است2019در سال  رانیمتحده و ا االتیا نیب اتاختالفبا تشدید  دیپلماسی ایرانی:

و  آمریکابا  میستقم ینظام یریرا از درگ رانیقدرت انبود توازن که مقابله با فشارهای واشنگتن برآید. از آنجایی 

واهد کرد و از جمله خای متفاوت تالفی زرادخانه باز می دارد، این کشور احتماال فشارها را با استفاده از  شمتحدان

قابل مساله  اماسالح های ایران در این روند، حمالت سایبری و حمایت از نیروهای متحد منطقه ای خواهد بود. 

ضای فیزیکی فاین کشور را در  یطرح باز یمجاز یدر فضا یریدرگ یبرا رانیا یژاسترات نهاست که چگو نیا توجه

 و حقیقی آشکار می سازد.

 درگیری های جزئیو  یبریسا یهاافزارجنگ 

ه چالش گسترده ب ینظامیک درگیری متحده در  االتیامی رسد ایران به نظر  دیبعبه همان اندازه که  درست

ه این است که نیز اندک است. مسال یمجاز یفضاه درگیری مستقیم با آمریکا در بکشد، احتمال اقدام این کشور ب

که « تناستاکس »همانند  یزارفابد یدگیچیپساده بین  سهیمقاقدرتمند است. یک عرصه ت متحده در هر ایاال

ن دخیل ی آکه ظاهرا ایران در طراح «شامون»توسط ایاالت متحده و اسرائیل طراحی شده، با بدافزاری مانند 

 یبریمالت ساحمتحده در برابر  االتیای دو کشور را به وضوح نشان می دهد. اگرچه ها ییتفاوت در توانابوده، 

یران هدف ااما اگر بخواهد همه قدرت خود را یکباره بر  -استحمله سخت تر از  شهیدفاع هم -است ریپذ بیآس

 می شود. رانگریوبگیرد، 

ی ها و رانیامی کنند. ادامه  یبریجنگ سانان خود را برای درگیری در یک همچدو طرف  ت،یقعبه رغم این وا

ی در طی چندین سال گذشته شماری دولتریغ آمریکا از جمله برخی مهره های یبریدشمنان سا گریدبسیاری از 

 یهمشاب قاتیتحقش هم انو متحد کایآمرتحت نظر گرفته اند. متحده و غرب را  االتیا یاتیح یها رساختیزاز 

در « سپنا» یتیدر مجمع امن کایآمر یاطالعات مل ریانجام داده اند. دن کوتز مد رانیا یها رساختیزباره را در

، رسانی برق یشبکه هابرای هدف کرفته  در حال آماده شدن رانیاشاره کرد که ابه این مساله  2018جوالی 

 امابوده است.  انهیورممتحده، اروپا و خا االتیا یفنآور یشرکت هاخدمات بهداشت و درمان و نیروگاه های آبی 
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قرار است حمله ای صورت بگیرد. درست همانطور که کشورها برای برخورد در که  ستین یمعن نینظارت به ا نیا

مسیرهای ممکن ها و  یریپذزمان یک جنگ احتمالی برنامه ریزی می کنند، در فضای مجازی هم به دنبال آسیب 

همانند هر طرح جنگ نظامی، الزم است برنامه جنگ سایبری هم به روز رسانی و تغییرات  برای حمله می گردند.

 سیستم های عامل و تدابیر امنیتی در آن اعمال شود چون احتمال از بین رفتن موارد آسیب پذیری وجود دارد.

ایرانی  سطح پاییناگرچه احتمال شروع یک جنگ سایبری تمام عیار همچنان اندک به نظر می رسد، اما حمالت 

دمات به اهداف دولتی، شرکت های خصوصی و سازمان ها احتماال افزایش خواهد یافت. همین اواخر شرکت خ

رکت نفتی مشتری نفتی ایتالیا اعالم کرد که هدف حمله سایبری با بدافزاری مشابه شامون قرار گرفته است. این ش

ن در این حمله ن مساله گمانه زنی ها درباره دست داشتن ایراعربستان سعودی رقیب ایران به شمار می رود و همی

 سایبری را تشدید کرده است.

 دیتهدیک و  امیپیک ارسال 

ی قرار ستیرحمالت تروهدف توانند  یمرا که  ییها تیسابر  صیقابل تشخ یکیزیاز نظارت فی ها پیشتر هم رانیا

 دیشد های ن تنشزماموارد این ارسال پیما در اغلب و در  استفاده کرده امیارسال پ یبرا یراهبگیرند، به عنوان 

رداری آشکار از ایران با استفاده از عناصری برای عکاسی یا فیلمب .صورت گرفته است متحده االتیبا ااین کشور 

فی د به عنوان تالهای آمریکا این مساله را آشکار ساخته که می توانسفارتخانه  ایبرق های توزیع  ستگاهی، اهاسد

 اعمال فشارهای آمریکا، مواضع آسیب پذیر این کشور را هدف حمله قرار دهد.

مهم آمریکا را  مشابهی به کار گرفته شده است. ایرانی ها زیرساخت های در جنگاوری سایبری ایران نیز استراتژی

توانند اهدافی  ند، میدر فضای مجازی مورد بررسی قرار داده اند تا نشان دهند که اگر خیلی تحت فشار قرار بگیر

 حیاتی در آمریکا را هدف حمالت سایبری قرار دهند.

 ود که تهرانر یانتظار مبه نظر می رسد، اما  دیبعو آمریکا  رانیاتمام عیار بین  یبریجنگ سااگرچه همچنان 

در را خود  یها ییتوانابارها سال گذشته  یکدر  رانیکند. ا دیتشدعملیات مجازی خود را در سطوح پایین تر، 

 امه دهد.وند ادنیز به همین ر 2019در سال رود  یانتظار مبه نمایش گذاشته است و  یبریساجنگاوری  نهیزم

شور، این کبرای آمریکا بهتر است در میانه تالش های خود برای تضعیف دولت ایران و تحت فشار گذاشتن این 

 قابلیت های آن را در فضای سایبری دست کم نگیرد.

  استرتفور منبع:
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 وزارت امور خارجه بهبود روابط با جهان عرب را در اولویت قرار دهد

 عراق حلقه وصل ایران به کشورهای عربی

دهم دیپلمات اسبق کشورمان در خصوص نوع نگاه دستگاه سیاست خارجی دولت های یاز – دیپلماسی ایرانی

واد ظریف اگرچه محمد ج"هان عرب معتقد است: و دوازدهم به مناسبات منطقه ای، به خصوص روابط تهران با ج

رین چهره های به عنوان وزیر امور خارجه ایران در این تقریباً شش سال توانسته است به عنوان یکی از موفق ت

 عدم ارههمو اما دهد، نشان را خود الملل بین روابط در قدرت 6 با مذاکره پروسه سیاست خارجی جهان، ذیل

 از عرب انجه با ایران اسالمی جمهوری مناسبات ویژه به ای، منطقه روابط بهبود برای الزم و مناسب پیگیری

  ."رود می شمار به وی ضعف نقاط جمله

 ای نطقهم مناسبات در تهران کنونی شرایط مرتضی موسوی خلخالی در گپ و گفتی با دیپلماسی ایرانی پیرامون

 از زیادی اتضرب منطقه مناسبات به الزم پرداختن عدم ته باسال گذش ۶ در که این وجود با": است باور این بر

ونده به تأخیر ه است، اما هرچه پیگیری این پرشد وارد کشور به ابعاد دیگر و دیپلماتیک سیاسی، اقتصادی، نظر

جه ارت امور خاروز ۹۸بیفتد، شدت و میزان آسیب ناشی از این ضربات به کشور بیشتر خواهد بود، لذا باید در سال 

ورای با همراهی و همکاری حاکمیت، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش

ب طراحی و اسالمی و دیگر نهادها برنامه جدید و در عین حال جدی را برای پیگیری مناسبات خود با جهان عر

ازه زمانی بوان وزیر امرو خارجه یک البته زمان بندی کند. به عبارت دیگر باید شخص محمد جواد ظریف به عن

ابطه )تعدیل رمشخصی را برای رسیدن به این هدف تعریف کند. در این صورت می توان گام بسیار مهمی را در این 

ت متحده مناسبات با جهان عرب( برداشت؛ چون اگر چه در حال حاضر کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارا

، اما خود به افزایش قدرت ایران در منطقه خاورمیانه حساسیت های جدی دارندعربی، بحرین و حتی مصر نسبت 

ن که خود را از این کشورها نیز بر قدرت و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه واقفند، لذا همزمان با ای

ها ایش تنشافز دشمنان و مخالفان جدی گسترش نفوذ ایران در جهان معرفی می کنند، اما نیم نگاهی هم به عدم

 د.با تهران را در سیاست خارجی خود لحاظ می کنن
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اگر وزیر امور خارجه "در ادامه این کارشناس جهان عرب بر این نکته تاکید کرد: 

کشور در کنار زبان انگلیسی می توانست با زبان عربی تکلم کند و یا حداقل یکی از 

که به شرایط، تاریخ، فرهنگ و  معاونین اصلیش را از میان افرادی انتخاب می کرد

اقتضائات جهان عرب آشنایی و اشراف داشت و به این زبان مسلط بود اکنون نگاه 

این کشورها به دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، نگاهی متفاوت بود، 

چرا که کشورهای عربی با نگاه ناسیونالیستی و رادیکال خودشان نسبت به هرگونه 

دهند و اگر وزیر امور بی مانند همین زبان واکنش بسیار مثبتی نشان میاِلِمان عر

توانستند تکلم کنند، اکنون مناسبات ما قدری خارجه و معاونینش با این زبان می

بهتر بود. از این رو به نظرم وزیر امور خارجه باید افراد خاصی را که متناسب با این شرایط هستند برای دو سال 

گیرد و از پتانسیل آنها استفاده کند. در این راستا به نظر من اشخاصی چون علی اکبر صالحی، وزیر  آینده به کار

امور خارجه سابق کشورمان و رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی و یا نظایر آن که به زبان عربی هم مسلط هستند 

تنش های تهران با جهان عرب را  از کسانی بودند که علیرغم فشارها و نگاه سیاست خارجی دولت دهم توانست

 ."توانند برگ برنده ما در این عرصه باشندمدیریت کند. از این رو اشخاصی چون آقای صالحی می

اگرچه تنها نزدیک به دو سال از وزارت امور خارجه "این مقام پیشین وزارت امور خارجه در ادامه اذعان داشت: 

ریزی دقیق و به کارگیری افرادی ماهر و آشنا به شرایط منطقه ای رنامهدوران ظریف باقی مانده است، اما با یک ب

توان شرایط را بهبود بخشید، چون اکنون کشورهای عربی می توانند به عنوان اهرم و و مسلط به زبان عربی می

ار مناسب های برنده ما در شرایط فعلی اقتصادی ما عمل کنند. این کشورها دارای یک پتانسیل اقتصادی بسیبرگ

هستند و با تعامل با آنها می توانیم میزان صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهیم. این کشورها که عموماً دارای 

   ."توانند سودهای سرشاری را نصیب کشور کنندثروت بسیار باالیی هستند، می

می با جهان عرب، کشوری برای پیگیری تعدیل مناسبات جمهوری اسال"کارشناس مسائل خاورمیانه تشریح کرد: 

مانند عراق می تواند یک گزینه بسیار مهم و راهبردی باشد. چرا که عراق تنها کشور عربی است که می تواند در 

عین مناسبات گرم، عمیق و سازنده خود با تهران از پتانسیل و نفوذ جدی خود در میان کشورهای عربی، به 

رسد مکاری خلیج فارس نهایت استفاده را ببرد. اگر چه به نظر میخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و شورای ه

سال گذشته میان برهم  16دولت جدید بغداد با همکاری و هماهنگی بسیار خوب و می توان گفت بی نظیر در 

 اما. دارند نظر در را مسئله این برای جدی هایبرنامه صالح، رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی، نخست وزیر هم 

  ."دهد انجام راستا این در بغداد مرکزی دولت با بیشتری هماهنگی و همکاری تهران یدبا
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ه عراق سفر سال گذشته آقای روحانی ب"در این رابطه مرتضی موسوی خلخالی در پایان سخنانش تصریح کرد: 

ان عرب با جه بغداد و جمهوری اسالمی ایران -تواند یک نقطه عطف جدی برای از سرگیری مناسبات تهران می

شور اروپایی در سال آتی ایجاد کند که در این شرایط بسیار الزم و حیاتی است. چون کانال مالی مد نظر سه ک

ان کارساز نیست و آلمان، فرانسه و انگلستان برای حمایت از ایران در برابر تحریم های ایاالت متحده آمریکا چند

تعدیل  مردم نخواهد گذاشت. پس باید از طریق کشور عراق بهدوای موثری بر زخم عمیق اقتصادی و معیشتی 

در عربستان  تواند با استفاده از نفوذ خودمناسبات خود با جهان عرب و آمریکا اندیشید. یعنی کشور عراق می

ران و تقابل با سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، کویت و حتی قطر شرایط را برای ادامه مناسبات با ای

ده آمریکا و های بسیار مهمی برای سیاست های ایاالت متحتحریم های آمریکا فراهم کند. چون این کشورها وزنه

 ."کاخ سفید در منطقه خاورمیانه هستند
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 آمده اند که بمانند رانیو ا کاینخواهند آمر ایها بخواهند  ی: عراق2019چشم اندازی از تحوالت 

. اما در سال دارد یبستگ رانیمتحده و ا االتیا ژهیآن به و یمتحدان خارج تیاعراق به حم یداخل تیو امن ثبات

 شیافزا یخارج یبا قدرت ها وندیقطع پ یکشور، فشار بر بغداد را برا نیگرا در ا یمل یظهور جنبش ها ر،یاخ یها

 یتیامن فیضع طیادشوار خواهد بود چراکه شر اریساما ب رممکنیاگر نه غ یکار نیوجود، چن نیداده است. با ا

 نگذاشته است. یبه کمک خارج یدولت آن جز وابستگ یبرا یچاره ا چیعراق ه

 هید را از سورخو ینظام یروهایاعالم کرد که ن یمتحده در ماه دسامبر به طور ناگهان االتیا :یرانیا یپلماسید

 تیضعوبر  یاتفاق نیچن یرگذاریتاث یعراق در صدد بررس یعنیآن  هیکند و سبب شد که کشور همسا یخارج م

خود را در  یتراتژداده است که قصد ندارد اس نانیحال، واشنگتن به بغداد اطم نی. با ادیخود برآ یتیو امن یاسیس

دارد؛ اول  یاصل لیمساله دو دل نیدر عراق دارد. ا رویهزار ن4از  شیدر حال حاضر ب کایدهد. آمر رییقبال عراق تغ

متحده  االتیاگر ا کهنیمتحده دارد و دوم ا االتیبه رابطه آن با ا یبستگ یادیتا اندازه زو ثبات عراق  تیامن نکهیا

 کرده است. بیترغ رانیبا ا شتریب یکیآن را به نزد رد،یبه ترک عراق بگ میتصم

 االتیبا ا یرضرو یها یهمکار انیواشنگتن و تهران، بغداد در تالش است تا م نیب ندهیفزا یخصومت ها انهیم در

 یحوالت به فضات نیتوازن برقرار کند. و اگرچه ا رانیبا ا یتیو امن یاقتصاد دهیچیاما پ کیمتحده و روابط نزد

 نده،یفزا یتینام داتیاست که در مواجهه با تهد نیا قتیمنجر شده، اما حق ریاخ یدر سال ها انهیگرا یمل یاسیس

 ند.به طور کامل قطع ک رانیا ایمتحده  التایتر از آن است که ارتباط خود را با ا فیضع یلیعراق خ

 است یواشنگتن ماندن چرا

و  رانیضور اآن از جمله مقابله با نفوذ و ح یاهداف منطقه ا شبردیپ یمتحده حضور در عراق برا االتیا یبرا

ه که بود لیدل نیدارد. به هم تیاهم اریبس سمیمبارزه با ترور نهیدر زم یبا متحدان منطقه ا یهمکار نیهمچن

 ییکایآمر یاروهی، هنوز هم ن2011در سال  راقدر ع روهایشمار ن دیپس از اقدام باراک اوباما به کاهش شد یحت

 ،یثبات یمنابع ب و یستیترور یگروه ها گریعراق در مبارزه با داعش و د یتیامن یروهایدر عراق مانده و با ن یادیز

 کرده اند. یهمکار

 یطیدر شرا ژهی. به ودیگشا یم رانیا یعنی کایآمر یمنطقه ا بیرق یرها را به رود نیاز عراق همچن کایآمر خروج

کند، تهران  یم دیتهد رانیآن را با ا یو اقتصاد یروابط گسترده تجار رانیا هیعل کایآمر یها میتحر دیکه تشد

رود  یقه به شمار مدر منط کایکه متحد آمر لیسرائدر بغداد را حفظ کند. ا یاسیس هیدارد کنترل بر سرما یسع
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 یحمله م یمردم جیبس یروهایدر عراق از جمله هزاران ن رانیا تیتحت حما یروهایکرده است که به ن دیتهد زین

 ،یمتحده از جمله عربستان سعود االتیاز عراق متحدان عرب ا ییکایآمر یروهایکند. به عالوه، خارج کردن ن

 بیعراق ترغ یدر بازساز یگذار هیبه سرما رانیمقابله با نفوذ ا یرا که در تالش برا یعرب متحدهو امارات  تیکو

 کند.  یشده اند، نگران م

شبه  یروهایبه ن یحمله احتمال یکیزیف دیتهد نیمتحده و همچن االتیا یها میتحر یاقتصاد دیحال، تهد نیا با

دفاع  یرجبرابر مداخله خادارند از کشور خود در  یکه سع رانیا یحام یها یسبب شده که عراق یعراق ینظام

 .ندیفزایشده در عراق ب جادیا ییکایکنند، بر احساسات ضد آمر

واستند که از دولت عراق خ رانیگرا و متحدان ا یمل استمدارانیاز س یا ندهیسال گذشته شمار فزا کی یط در

 ژهیمساله به و نیهد. ادقرار  یابیرا مجددا مورد ارز کایو روابط با آمر ردیمتحده را در نظر بگ االتیا یروهایاخراج ن

بود. ترامپ  کرد، مشهود داریمستقر د یروهایمتحده با ن االتیا یجمهور سیدر ماه دسامبر که دونالد ترامپ رئ

از او  یعراق ناستمدارایمساله به انتقاد گسترده س نیکرد و هم یخوددار یبا مقامات عراق داریسفر از د نیدر ا

 منجر شد.

شدن  یالنبه طو ندهیفزا یاعتراض ها یرا برا یاسیس نهی، زم2018گرا در ماه ه  یمجلس مل کی کار آمدن یرو

ها را با  یکرس تیاکثر عهیش یگرا یصدر رهبر مل یدر عراق فراهم آورد. ائتالف مقتد ییکایآمر یروهایحضور ن

ت آورد. بلوک ر کشورشان به دسد یستیالیمپرا یرد پروژه ها یها برا یبا درخواست از عراق ییها نیکمپ ییبرپا

 م قرار گرفت.دو گاهیها در جا ی( از نظر شمار کرسیالعامر ی)هاد ینظام قیعم یوندهایبا پ یرانیمتحد ا یاسیس

غداد را ببه شدت  انه،یآن در خاورم یاقتصاد یها تیمحدود کردن نفوذ تهران و فعال یعمل واشنگتن برا شدت

و اگر امکان  رود یبه شمار م یرانیکاالها و خدمات ا یخارج یبازارها نیرگتراز بز یکینگران کرده است. عراق 

 .دیخواهند د بیآس یبرود، شهروندان عراق نیاز ب یرانیا یمبادله آسان با شرکت ها

 تایمتحده نها تاالیکشور با ا نیدر روابط ا یبازنگر یو مردم برا یقانون گذاران عراق یحال، درخواست ها نیا با

اقب حمله از عو یکیبه طور قطع  ییکایکند. ظهور احساسات ضد آمر ینم جادیموجود ا طیدر شرا یاساس یرییتغ

 شیافزا یابر یرا برکنار کرد، فرصت نیحس صدامواشنگتن به زور  یمتحده به عراق است. وقت االتیا 2003سال 

فرصت  نیز اد. تهران از آن زمان ارفت، فراهم آور یعراق به شمار م یمنطقه ا بیکه آن زمان رق رانینفوذ ا

 تر شده. می، وخاست رانینظام در ا رییبه دنبال تغ نکهیا انیو با ب ریاخ یدر سال ها طیاستفاده کرده، اما شرا
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 یتحده همانطورم االتیعراق و ا نیروابط ب سم،یمبارزه با ترور تیو جد تیاست که با توجه به اهم نیمساله ا اما

در  اریمتحده اخ االتیداعش شکست خورده، اما وزارت دفاع ا یند. اگرچه خالفت ارضما یم یکه هست، باق

 یناسب برادر عراق دارد و در صورت نبود فشار م یادیز یروهایگروه هنوز ن نیاعالم کرده است که ا یگزارش

 االتیا یوهاریعراق به ن شتریب یبه وابستگ یابیارز نیظهور کند. ا هیسرکوب آن، ممکن است مجددا در سور

به عراق  سمیترور هیمنجر شده است؛ آنها هر دو در خط مقدم مبارزه عل رانیا تیتحت حما انیمتحده و شبه نظام

کشور با  نیبط اعراق همچنان وجود داشته باشند، روا یتیامن یها یکه نگران یتا زمان ن،یکمک کرده اند. بنابرا

 متحده قطع نخواهد شد. االتیا

 : استرتفورمنبع
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 !استعفای ظریف بزرگترین گل به خودی بود؟

ماسی کنیم، سال بسیار سختی برای دیپلکه روزهای پایانی آن را سپری می ۱۳۹۷سال  – دیپلماسی ایرانی

ام دامن وزارت جمهوری اسالمی ایران، آن هم با خروج ترامپ از برجام بود؛ به گونه ای که هنوز تبعات این اقد

مور خارجه در ال های بعد هم گرفته است. در سایه این مسئله به نظر می رسد که وزارت اامور خارجه را برای س

مواجه بوده  ضمن تالش برای حفظ برجام بعد از خروج امریکا از آن، در مسائل منطقه ای نیز با چالش های جدی

 ت و گویی رابرای ارزیابی کارنامه وزارت امورخارجه در سالی که گذشت، گف دیپلماسی ایرانی .است

 :صورت داده است که از نظر می گذرانید محمدصادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی با

 در راستای ارزیابی کارنامه وزارت امور خارجه و شخص وزیر در سال جاری شمسی که روزهای پایانی

ز ااز خروج کنیم برخی بر این باورند که به دلیل فشارهای ایاالت متحده آمریکا بعد آن را سپری می

توافق هسته ای، تهران ناگزیر از افزایش میزان تالش های دیپلماتیک خود با محوریت کشورهای 

زیابی اروپایی بوده است و به موازات آن باز هم مناسبات منطقه با همسایگان در حاشیه قرار گرفت. ار

 شما در این رابطه چیست؟

کاری تنها مربوط به امسال نیست، بلکه در پنج سال گذشته کمبرخالف این نگاه این دوستان من معتقدم که این 

ها و مواضع آقای این رویه به یک دستور کار ثابت در وزارت امور خارجه بدل شده است. برخالف تمام گفته

محمدجواد ظریف مبنی بر تالش در خصوص چند جانبه گرایی، ایشان و عوامل زیردستش تنها قاره سبز را نقطه 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار دادند و متاسفانه مانند دیپلماسی دوران ناصرالدین شاهی امید در 

ما با خروج دونالد ترامپ از برجام مواجه  ۱۳۹۷ها در یش گرفتند. اگر چه در سال نگاهی تک قطبی را در این سال

ان شد، اما سوال اینجا است چرا پیش شدیم و همین مسئله باعث کم کاری در مناسبات سیاسی ایران با همسایگ

از این روابط ما با همسایگان در دستور کار قرار نداشت؟ همین تعریف غلط در سیاست خارجی دولت حسن 

روحانی ضربات بسیار جدی بر دیگر ابعاد کشور داشته است. چرا که وزارت امور خارجه تمام تخم مرغ های 

سبات با بلوک غرب قرار داده است. از آن سو چون این وزارت امور دیپلماسی را در سبد برجام و گسترش منا

داند هر رفتار و اقدام تحقیر آمیز و توهین آمیزی را قبول خارجه مرکز ثقل دیپلماتیک جهان را اروپا و آمریکا می

ی نیز می کند و نهایت واکنش آنها به یک موضوع سیاسی و دیپلماتیک کم رمق محدود می شود که در سال کنون

مصداق و مثال های آن را کم نداشتیم. آقای روحانی و دولت ایشان با شعار بازگرداندن عزت و اعتبار به پاسپورت 

های ما با پاسپورت سیاسی و دیپلماتیک در ایران در انتخابات شرکت کرد. اکنون ماه هاست که حتی دیپلمات
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ترین واکنشی در این خصوص نداشته است. اما اگر کشورهای دیگر بازداشت شدند و وزارت امور خارجه کوچک 

های تندی را در پی داشت، ک کشور آفریقایی بسیار کوچک روی می داد چه واکنشی مصداق همین رفتار برای 

 .اما کشور قدرتمند و مهمی مانند ایران با چنین دیپلماسی فشلی به این وضع دچار شده است

ید پاسخ گردد. آقای محمدجواد ظریف بامقوله دیپلماسی عمومی بازمیکم کاری دیگر به ضعف در پرداختن به 

شورها کدهند که سهم دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه کجاست؟ شما اگر به وزارت امور خارجه دیگر 

سو در طول  بینید که بودجه، تکالیف و دستاوردهای دیپلماسی عمومی آنها مشخص است. اما از آننگاه کنید می

ه اند و هیچ ها شاهد هستیم که وزارت امور خارجه کوچکترین تالشی برای تعالی دیپلماسی عمومی نداشتین سالا

ر ندادند. حتی گونه کوششی برای تعامل با اساتید دانشگاه و کارشناسان سیاست خارجی را در دستور کار خود قرا

اند، اما از تهجلسه ای را به منتقدین خود نگذاشوزیر امور خارجه و دیگر اعضای دستگاه سیاست خارجی هیچ گاه 

دهند. آیا این نشان از آن سو کوچک ترین فرصتی را برای مصاحبه با روزنامه ها و رسانه های غربی از دست نمی

 ترس وزیر امور خارجه ندارد که نمی خواهد پاسخگوی منتقدین خود باشد؟

وابط رها برای حفظ مناسبات و اشتید. شاید دلیل تالشبه تالش برای حفظ مناسبات با قاره سبز اشاره د

رخی با قاره سبز این باشد که تهران سعی دارد که اتحادیه اروپا نیز در جبهه آمریکا، اسرائیل و ب

 کشورهای عربی قرار نگیرد تا دایره فشارها بر ایران افزایش پیدا نکند؟

اتحادیه اروپا نیز  های میدانی نشان از این دارد کهیم واقعیتاتفاقا نکته مهم اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواه

ن موشکی شاهدید در جبهه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی قرار دارد. شما در مسئله دیپلماسی منطقه ای و توا

ه که مان گونآویو است. از سوی دیگر این نگاه هکه مواضع کشورهای اروپایی به مراتب تندتر از واشنگتن و تل

را تحلیل  گفتم تنها نشان از این دارد که محمد جواد ظریف نیز مانند ناصرالدین شاه مناسبات سیاسی جهان

های دستگاه سیاست کند. مگر در ماه های بعد از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته ای تا به امروز که تالشمی

در پی داشته  کرده است، چه سود و عایدی برای ایرانخارجی برای حفظ مناسبات با اتحادیه اروپا افزایش پیدا 

تجاری آمریکا بر  واست؟ اساسا ایران می تواند انتظار داشته باشد در بستر واقعیات و نفوذ بسیار باالی اقتصادی 

 اتحادیه اروپا واکنش جدی را از قاره سبز در برابر اقدامات کاخ سفید ببیند؟

روزه  3ه مفصلی از طرف آقای ظریف به عراق بودیم که بعد مقدمات سفر روز 5شاهد سفر  ۱۳۹۷در همین سال 

روحانی نیز فراهم شد، چرا مانند این سفرها در سال های پیشین صورت نگرفت، آن هم عراقی که می توانیم در 

های مام تالشمیلیارد دالر درآمد داشته باشیم. ولی از آن سو ت ۸تا  ۷سایه مناسبات تجاری با آن ساالنه نزدیک به 
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هزار یورو است. یعنی سه کشور  ۳ما با کشورهای اروپایی به اینستکسی محدود شده است که سرمایه آن تنها 

آلمان، فرانسه و انگلستان هر کدام هزار یورو برای این سازوکار مالی سرمایه گذاری کرده اند. آیا این واقعیت تلخ 

 نیست؟ به یک جوک شبیه1397جی ما در سال سیاست خار

ولی جناب کوشکی به صراحت عنوان کنم آیا اگر همان چراغ 

سبزی که از طرف نظام برای انجام مذاکرات هسته ای به آقای 

ظریف داده شد، برای مناسبات منطقه ای مانند عربستان، 

شد و از آن سو امارات متحده عربی، بحرین و غیره هم داده می

نهادهای فرادولتی  برخی موازی کاری ها و تصدی گری های

کرد، نه این که از بین رود، آیا محمد جواد ظریف در افزایش مناسبات منطقه ای با تعدیل پیدا می

همسایگان موفق عمل نمی کرد؟ به موازات آن اگر برخی تالش ها برای تخریب توافق هسته ای صورت 

 هم می بودیم؟شاهد حضور واشنگتن در برجام  1397نمی گرفت شاید ما هنوز در سال 

ببینید مسئله بر سر روابط با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین نیست، ما هنوز در خصوص برخی از 

توانیم در سایه گسترش مناسبات با آنها سودهای کشورهایی که با آنها مناسبات بسیار خوبی داریم و به تبعش می

لت و وزارت امورخارجه مواجهیم. چرا ما حفظ و گسترش سرشاری را نصیب خود کنیم با کم کاری فاحش دو

سال رها کرده ایم و در ازایش سراغ دشمنان منطقه خود برویم؟ شما انتظار  6روابط با این دوستان خود را در این 

دارید که ما اکنون دوستان خود را رها کنیم و به فکر تعدیل مناسبات با دشمنان باشیم. از طرف دیگر زمانی که 

هزار کیلومتر را در اختیار دارد ما باید چه نگاهی به این کشور  ۳هزار موشک با برد  ۷ربستان سعودی نزدیک به ع

داشته باشیم؟ اگر اکنون نگاه خصمانه محمد بن سلمان به جمهوری اسالمی ایران با واکنش نرم ما همراه شود 

 ۱۳۹۷را می دهم که محمد بن سلمان در سال  چه توهمی را در ریاض ایجاد می کند؟ من به شما این اطمینان

ایفا می کند. ما در مقابل گرگِ گرسنه مسلح نباید  ۱۳۵۹هجری شمسی همان نقش صدام حسین را در سال 

  .خواهی برخی از کشورها خواهد شدکوچکترین واکنش منعطفی را نشان دهیم، چرا که این واکنش ها باعث زیاده

عربستان در مراسم حج چند صد زائر ما را قتل عام می کند و از آن سو محمد مضافا زمانی که چندسال پیش 

گیرد که پاسخی هم بار با عادل الجبیر، وزیر امور خارجه سعودی ها تماس می ۳۰جواد ظریف در یک روز باالی 

ر خارجه کشورمان دریافت نمی کند، نشان از تحقیر ایران ندارد؟ از طرف دیگر مردم ایران صحنه زانو زدن وزیر امو

در برابر امیر کویت که زمانی از حامیان جدی بعث در حمله به ایران را چگونه باید هضم کنند؟ به نظر من این 
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مسئله و این صحنه یکی از تحقیر آمیزترین و تلخ ترین صحنه های سیاسی و دیپلماتیک است که تا سال ها در 

ارجه ای را سراغ دارید که در یک سفر خارجی عنوان کند با حمله یاد ملت ایران خواهد ماند. کدام وزیر امور خ

اتمی تمام سیستم های دفاعی و نظامی کشور نابود خواهد شد؛ اساسا کدام رئیس دستگاه سیاست خارجی 

 جواد محمد رفتارهای و اقدامات از بارزی های مصداق این زند؟ می دست کشورش امنیتی و نظامی توان تحقیر به

ساله دوران انقالب اسالمی را یدک  40رخی از آقایان لقب بهترین وزیر امور خارجه در ب قول به که تاس ظریفی

داشته باشیم و کم کاری آشکار  1398بندی دقیق را برای سال کشد. پس به جای این حرف ها باید یک اولویتمی

  .و سال های پیشین را تکرار نکنیم 1397سال 

سیای میانه رمیانه و غرب آسیا محدود نمی شود. ما برای آسیای جنوب شرقی و حتی آاین کم کاری تنها به خاو

هستیم  های خوب اقتصادی و تجاری است، شاهد کم کاری های بسیار زیادیکه کانون و مرکز بسیاری از فرصت

ن شاهد آ که غیر قابل بخشش است. ما در مقابل هند و پاکستان چه تالش هایی صورت دادیم، اما به موازات

سالم آباد اکوشش های بسیار زیادی از طرف ریاض و حتی رژیم صهیونیستی برای افزایش مناسبات با دهلی نو و 

رد؟ چرا ما به هستیم؟ برای افغانستان چه کاری صورت دادیم؛ هیچ. آیا این مسئله ربطی به چراغ سبز حاکمیت دا

این سوال  یپلماتیک خود قرار داده ایم؟ از طرف دیگرجای این کشورها فقط وین و بروکسل را مقصد سفرهای د

با  ۱۳۹۷مهم وجود دارد که وزارت امور خارجه با هماهنگی چه کسی در خصوص توان موشکی ایران در سال 

رت موشکی اروپایی ها گفت و گو کرده است؟ اساسا فرق بین مذاکره و گفت وگو چیست؟ آیا می توان بر سر قد

وچ، کرد؟ پس دیپلماسی و سیاست خارجی که محمد جواد ظریف در پیش گرفته است پ کشور با کسی گفت وگو

 .ناتوان و در عین حال بسیار اشرافی و پرمدعا بوده است

ه مسئله دیگر در خصوص مناسبات ایران با کشورهای اروپایی به وجود برخی موازی کاری ها در دستگا

آقای ماجدی هم به صورت ضمنی مطرح شد. آیا  گردد که در مصاحبه جنجالیسیاست خارجی باز می

 شما منکر برخی از عناصر خودسر در دستگاه سیاست خارجی هستید؟

ست خارجی در خصوص این سوال مهم شما چند نکته وجود دارد. آیا حضور این عناصر نشان است ناتوانی در سیا

 ندارد؟

 اما این عناصر را نهادهای فرا دولتی قطعاً تزریق کردند؟
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سئله باز می مولی مطمئناً این تزریق بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه نبوده است. نکته مهم دیگر به این 

س دیگری گردد مصاحبه آقای ماجدی و یا هر شخص دیگری که نمی تواند مالک تحلیل ما باشد. ایشان یا هر ک

ین مسئله برای ر نظر داشت که اگر نمونه همباید برای سخنان خود مصداق بیاورند. از آن طرف باید این را هم د

کردند؟ شما فرض کنید کشور فرانسه، آلمان، انگلستان و دیگر کشورها صورت می گرفت، رفتار ما را تکرار می

ا این جاسوس را آلمان، فرانسه یا انگلستان در ایران جاسوس داشته باشند که یقینا دارند و شما فرض کنید که م

ان خود در لندن، پاریس و برلین در مواضع خود اعالم می کنند که ماه با دستگیری جاسوس دستگیر کنیم، آیا

ایی که در سال ایران روبه روییم. پس فراموش نکنیم که ما باید چگونه رفتار کنیم که شاهد چنین گل به خودی ه

ی را که وسطح حمایت از روی داده است، نباشیم. شما در همین پرونده نازنین زاغری شاهدید که لندن  ۱۳۹۷

د. آیا ما باید کمتر جاسوسیش برای دولت انگلستان مسجل شده است، باال برد تا بتواند وی را از این اتهام تبرئه کن

 از انگلستان عمل کنیم؟

 آیا اخراج سفرای هلند واکنش مناسب امور خارجه نبود؟

 .آن هم که به واسطه فشارهای شورای عالی امنیت ملی بود

رخی راستای گل به خودی هایی که به آن اشاره کردید، آیا استعفای آقای ظریف را همانند تحلیل بدر 

 از آقایان گل به خودی می دانید؟

های ابتدایی استعفا بود. ایشان همان ساعت ۱۳۹۷به نظر من استعفای ظریف که بزرگ ترین گل به خودی سال 

عد معلوم شد که ئبه ها به سفر آقای بشار اسد ربط داده شد. اما بمسئله را به گونه ای عنوان کردند که همه شا

فات تمام نتایج مسئله به اختالفات آقای ظریف با آقای حسن روحانی و واعظی مربوط است. ولی به دلیل این اختال

زارت و صدیو دستاوردهای آن سفر تحت الشعاع قرار گرفت. اگر آقای واعظی به دنبال برکناری آقای ظریف و ت

سن روحانی به حامور خارجه هستند، چرا باید منافع جمهوری اسالمی ایران قربانی شود؟ از آن مهم تر اگر آقای 

وزن دیپلماتیک  وعنوان رئیس جمهور توان مدیریت اعضای کابینه خود را ندارد، چرا استعفا نمی دهد؟ چرا جایگاه 

ه به جای این نه اعضای دولت شود؟ باز هم تکرار می کنم کجمهوری اسالمی ایران باید قربانی بازی های بچه گا

ال های سو  1397داشته باشیم و کم کاری آشکار سال  1398بندی دقیق را برای سال حرف ها باید یک اولویت

  .پیشین را تکرار نکنیم
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 سپری شود ۹۷بهتر از سال  ۹۸انتظار می رود سال 

مریکا از ااسی کشور سال پر فراز و نشیبی بود. از خروج یکجانبه برای دیپلم 1397سال  -ی دیپلماسی ایران

اکثری علیه برجام که سال ها برای آن تالش شده بود، گرفته تا اقدامات تحریمی واشنگتن تحت عنوان فشار حد

 یاالت متحدهایران تا تالش اروپا برای حفظ برجام تا هم صدایی برخی کشورهای منطقه با سیاست های خصمانه ا

اه سیاست و اسرائیل علیه جمهوری اسالمی ایران همگی فضایی سخت و در عین حال کم سابقه ای را برای دستگ

سابقه محسن پاک آیین از دیپلمات های با خارجی کشورمان رقم زد. برای ارزیابی دستگاه خارجی کشور با

ه ایم بوده است، انجام داد اکشورمان که سفیر سابق کشورمان در جمهوری آذربایجان، ازبکستان و زامبی

 :گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید

 در راستای ارزیابی کارنامه وزارت امور خارجه و شخص وزیر در سال جاری شمسی که روزهای پایانی

ج از کنیم، برخی بر این باورند که به دلیل فشارهای ایاالت متحده آمریکا بعد از خروآن را سپری می

ته ای، تهران ناگزیر از افزایش میزان تالش های دیپلماتیک خود با محوریت کشورهای توافق هس

خی اروپایی بوده است و به موازات آن باز هم مناسبات منطقه با همسایگان در حاشیه قرار گرفت. بر

 ارزیابی است، نداشته ای منطقه مناسبات برای تالشی گذشته های سال سان به ظریف که معتقدند هم

 طه چیست؟راب این در ماش

سئوال اول شما چند سئوال بود یا در واقع چند بخش داشت. خوب به دنبال خروج ترامپ از برجام و عدم همراهی 

اروپا با آمریکا، سیاست ایران برای کاهش فشارهای آمریکا و خنثی کردن ترفندهای ترامپ بر حفظ برجام قرار 

اید فعال می شد و مذاکرات با دولت های اروپائی را ادامه می داد. لذا گرفت. طبیعتا دیپلماسی در این زمینه ب

تداوم ارتباطات دیپلماتیک ما با اروپا غیرطبیعی نبود. اگرچه اروپا با تاخیرهای طوالنی در ارائه بسته پیشنهادی 

ه نظر من ارتباطات خود نشان داد که بی اعتمادی ما به اروپا بی دلیل نبوده است. اما در رابطه با همسایگان ب

دستگاه دیپلماسی با همسایگان غیر عرب به خصوص با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و ترکیه در 

سال گذشته خوب و راضی کننده بود، اما با کشورهای عرب البته به استثنای عربستان که رفتار کامال خصومت 

یم. در منطقه باید با سوریه و عراق بیشتر کار می کردیم. روابط آمیزی نسبت به ایران دارد، باید بیشتر کار می کرد

با سوریه به خصوص در دوره پساتروریسم و بازسازی بسیار مهم است، حوزه های همکاری متنوع و ظرفیت های 

امور  همکاری زیاد است و به نظرم الزم است هر ماه یک وزیر ما به سوریه برود یا وزیر سوری به ایران بیاید. وزرای

خارجه نیز سالی چند بار به کشورهای مقابل سفر کرده و روند توسعه مناسبات را تسریع بخشند. برنامه ریزی 
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برای سفر رئیس جمهور در سال آینده به سوریه نیز ضرورت دارد. در مورد عراق البته فعالیت دیپلماتیک ما بیشتر 

سفر رئیس جمهوری در روزهای اخیر به عراق نتایج  از سوریه بود، وزرای دو کشور ارتباطات خوبی داشتند،

 عراق، و ایران مناسبات در اخالل برای عربستان های تالش و آمریکا های توطئه به توجه با اما ثمربخشی داشت،

 .شود بیشتر کشور این با نظام دیپلماتیک ارتباطات باید

در سایه مشکالت اقتصادی و معیشتی کنونی کشور که نیاز به 

سایگان و افزایش مناسبات منطقه ای بیشتر احساس می هم

شود آیا این کم کاری که از کشورهای خاورمیانه تا آسیای میانه 

را شامل می شود سیاست خارجی دولت دوازدهم را که یکی از 

شعارهای محوریش تعالی دیپلماسی اقتصادی بود، تحت الشعاع 

 قرار نداده است؟

ه ایران به دنبال مقاوم سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عمده کشورهای غیر عرب همسای

هستند. روسیه تحت تحریم است، ترکیه با غرب و اروپا مشکل دارد، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از نوسانات 

ر حوزه های قیمت نفت و گاز متضرر شده اند و لذا برای مقاوم سازی اقتصاد می توانیم و باید با این کشورها د

حمل و نقل، تجارت و گردشگری مناسبات خود را تقویت کنیم. برای مثال در حوزه حمل و نقل، افتتاح خط آهن 

آستارا بود. در سال آینده با هماهنگی  -رشت اقدام بسیار خوب و مقدمه ای برای احداث خط راه آهن رشت-قزوین

 35انزلی که حدود  -ه سریعتر احداث مسیر رشتوزارت امور خارجه و وزارت مسکن و شهرسازی باید هرچ

     .کیلومتر است آغاز شود و به تدریج در سال های بعد تا آستارا ادامه یابد

یکی دیگر از مشکالت دستگاه سیاست خارجی در سال جاری شمسی به اختالفات وزارت امور خارجه 

عنوان یکی از عوامل استعفای آقای  گردد که بهو شخص وزیر با اعضای کابینه و رئیس جمهور باز می

ظریف مطرح شد. آیا این مسئله جایگاه و وزن دیپلماتیک ایران را دستخوش تغییراتی کرده است؟ 

 گذاشت؟ ۹۷اساساً استعفای آقای ظریف چه تاثیری بر کارنامه وی در سال 

ی از دولت است. لذا به هر وزارت امور خارجه مسئول تنظیم سیاست خارجی و به گفته رهبر معظم انقالب نیم

میزان که هماهنگی میان وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت بیشتر باشد، کارها سامان بهتری می گیرد و منافع 

کشور بهتر تامین می شود. البته به نظر من نباید اختالفات دستگاه ها به جامعه کشیده شده و موجب نگرانی و 
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می تواند با تدابیر خود از تشدید اختالفات اعضای کابینه و استفاده وزرا از اهرم ناامیدی مردم شود. رئیس جمهور 

 .استعفا جلوگیری کند

ای به موازات مشکالت امنیتی که بعد از حادثه حمله به رژه نیروه 97در سایه ارزیابی شما از سال 

، نیز مشکالت اقتصادیشهریور ماه روی داد و تا به امروز کمابیش ادامه داشته است و  ۳۱مسلح در 

 وضعیت دیپلماسی را برای سال آتی چگونه می بینید؟

ی و عربی و من ضمن اذعان به وجود مشکالت اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک آمریکا و برخی از کشورهای اروپائ

ر همچنین دسایس رژیم صهیونیستی، احساس می کنم مسئولین نظام به خصوص سران سه قوه بعد از تدابی

هستم و فکر می  بری، هماهنگتر شده اند و برای حل مشکالت اراده مصمم و واحدی دارند. لذا به آینده امیدوارره

 .کنم سال آینده را بهتر از امسال پشت سر خواهیم گذارد
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 یانرژ یو بازار جهان رانیا هیعل کایآمر نیدر کمپ ی: مرحله بعد2019از تحوالت  یچشم انداز

، انتظار 2019در سال  رانیا هیعل یاعمال فشار حداکثر نیمتحده در کمپ االتیا یبعد یاقدم ه ینیب شیپ در

از داخل  فیتضع و انهیتهران در منطقه خاورم یدر صدد انزوا ه،یثانو یها میتحر یرود واشنگتن در ادامه اجرا یم

تماال اندک خواهد کرد و اح دیتهران را تشد وواشنگتن  نیمساله اختالفات و اصطکاک موجود ب نیبرود. ا شیپ

 .خواهد برد نیبه احتمال مذاکرات سازنده را از ب دیام

در  رانیا هیعل یاعمال فشار حداکثر نیمتحده در کمپ االتیا یبعد یقدم ها ینیب شیدر پ :یرانیا یپلماسید

 انهینطقه خاورممن در تهرا یدر صدد انزوا ه،یثانو یها میتحر یرود واشنگتن در ادامه اجرا ی، انتظار م2019سال 

خواهد کرد  دیواشنگتن و تهران را تشد نیب وجودمساله اختالفات و اصطکاک م نیبرود. ا شیاز داخل پ فیو تضع

ها در خاندان  یشفتگخواهد برد. در همین حال، به رغم آ نیبه احتمال مذاکرات سازنده را از ب دیو احتماال اندک ام

 مشترک در کردیشاهزاده محمد بن سلمان، رو یحکومت دار وهیاز ش یخارج یو انتقادها یسعود یسلطنت

 .دیخواهد انجام کیدر سطوح باال و استراتژ کایروابط آمر تیتقو هب رانیمخالفت با ا

 میمواجهه مستق ریو واشنگتن در مس تهران

آن سقوط  یپ و در یدرساند، اما به سقوط اقتصا یم بیکشور آس نیبه ا رانیا هیمتحده عل االتیا یمیتحر نیکمپ

 زیر به بازگشت به مرا مجبو رانیها ا میتحر شیاست که بتواند با افزا دواریمتحده ام االتی. ادیدولت نخواهد انجام

آن شناخته  یاسیس یاختالفات داخل لیبه دل رانیا گرچه. ادینخواهد رس یتالش ها به جا نیمذاکره کند. اما ا

 تیاولو خود یاسیس یرا به خواسته ها یاسالم یوناگون ثبات نظام جمهورگ یشده است، اما احزاب و گروه ها

 یاسیس تیوقعمساله م نیداشته که ا یرا در پ یمردم یها یناآرام شیها به افزا میخواهند داد. به عالوه، تحر

کند.  یم تیتقو رانیرو ا انهیم یجمهور سیرئ یرا در برابر دولت حسن روحان انیو اوصل گرا انمحافظه کار

ور در مواجهه با کش نیا یدفاع یاستراتژ تیبه تقو ازین یهم در پ رانیا یتیو امن یاطالعات یروهاین یها ییتوانا

 .افتیخواهد  شیافزا ،یو داخل یخارج ندهیفشار فزا

موشک  شیفارس، آزما جیو متحدانش در خل کایآمر یها یکشت تیبه شدت وسوسه خواهد شد با آزار و اذ تهران

کند، اما تنها در  یمتحده را تالف االتیا یاعمال فشارها یهسته ا یها تیفعال یریاز سرگ ایو  کیالستب یها

 لیباشد. در مقابل، تهران احتماال تما ندهنما یباق شیبرا یگریچاره د چیزند که ه یم یکار نیدست به چن یزمان

 یخود در منطقه برا تیتحت حما یروهاین ای انهیمخف اتیعمل ،یبریسا یبه استفاده از جنگ افزارها یشتریب

خواهد از  یم رانیفارس خواهد داشت. ا جیخل هیعرب حاش یو کشورها لیمتحده، اسرائ االتیحمله به مواضع ا
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اروپا در  هیاتحاد یاسیس یها تیکند، اما با کاهش حما یریخودش جلوگ هیعل یامحمله نظ کیبه آغاز  کیتحر

به اقدامات متقابل  یشتریب لیتهران تما ،یاسیس یها یبا لفاظ یاقتصاد یها نیتضم ینیگزیو جا 2019سال 

 .آشکار خواهد داشت

 یدر حمایت از متحدان منطقه ا آمریکا

ز ابه دو گروه  خود که محدودسازی نفوذ ایران را نیز شامل می شود، یمنطقه ا یاستراتژ یمتحده در اجرا االتیا

گرانی دارند نهستند که به شدت درباره ایران  یگروه متحدان نیرد. نخستمتحدان با اهداف مشابه تکیه خواهد ک

ر این گروه د یو امارات متحده عرب یسعود عربستان ل،یو مشتاقانه سیاست های ضد ایرانی را می پذیرند؛ اسرائ

فضای سایبری،  ردفائق آمده اند تا  یریو درگ یاعتمادیگروه خیلی سریع بر چند دهه ب نیقرار می گیرند. اعضای ا

متحدان آمریکا،  اعمال تحریم ها و حتی مواجهه احتمالی نظامی با ایران هماهنگی بیشتری داشته باشند. گروه دوم

نه علیه ت و عمان و قطر هستند که اتحاد چندان محکمی ندارند و چندان هم موافق اتخاذ موضع سختگیرایکو

میت استراتژیک، ها و بحران های خاص در منطقه برای آمریکا اه ایران نیستند. این کشورها در صورت بروز درگیری

، اما تاثیری در دیپلماتیک و اقتصادی خواهند داشت. بهبود اتحاد میان آنها می تواند از شدت محاصره قطر بکاهد

 .پایان درگیری ها بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس نخواهد داشت

 عربستان سعودی در کانون توجه

ا مدیریت ردرباره شاهزاده محمد  ندهیفزا یها ینگران 2019مین حین، عربستان مجبور خواهد شد در سال در ه

حت نظارت تکند. در پی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار در تبعید عربستانی، اقدامات ولیعهد سعودی به شدت 

همچنان به  تشیعدوام آورده، اما موق یلطنتقرار گرفته است. اگرچه او همچنان به خوبی در خاندان س یالملل نیب

 هیاو سرم ینظام تیحما اضیر یدیاز متحدان کل یدارد. برخ یحمایت های پدرش یعنی ملک بن سلمان بستگ

ت زیادی رااست که تغیی دیرا محدود کرده و می کنند، اما در کل بع یدر عربستان سعود یخارج میمستق یگذار

ی تالش خواهد کرد و یک سر 2030چشم انداز  شبردیهمچنان برای پ اضیرد. در روابط حیاتی ایجاد شو

تحریم های  دستاوردهای اقتصادی از جمله افزایش درآمدهای نفتی در نتیجه کاهش حضور ایران در بازار در پی

ر یران در بازااآمریکا، به تسهیل تدابیر ریاضتی خواهد انجامید. به رغم نوسانات مربوط تحریم های نفتی علیه 

 .دچار فروپاشی شوند 2019نفتی در نیمه اول سال  یانرژی، بعید است که بازارها

 : استرتفور / مترجم: طال تسلیمیمنبع
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 گذشت ۹۷آن چه میان وزارت امور خارجه و مجلس در سال 

لت لوایح ذ FATF/حاجی دلیگانی: نباید همه تخم مرغ های خود را در سبد روابط با قاره سبز بگذاریم

 است که مثل قالده ما را در بند خواهد کردباری 

ه وقوع حواشی که میان وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسالمی در طول سال گذشته ب – دیپلماسی ایرانی

ا مرز پیوست یکی از بسترهای ایجاد حواشی برای دستگاه سیاست خارجی و شخص وزیر امور خارجه بود که ت

 لساتج در ظریف آقای مکرر های حضور بر عالوه این و رفت پیش هم او حاستیضا منظور به جمع آوری امضا

 FATF به موسوم لوایح تشریح و تبیین ویژه به مسائل، دیگر خصوص در مربوطه های کمیسیون و غیرعلنی علنی،

برای  دیپلماسی ایرانی .بود که آن هم تا تحصن معنادار عده ای در برابر مجلس شورای اسالمی پیش رفت

 و د داشتوجو 1397رسی این حواشی و مناسباتی که میان وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسالمی در سال بر

نده حسینعلی حاجی دلیگانی، نمای با را گویی و گفت کشور، خارجی سیاست دستگاه عملکرد بر آن تاثیر

 :گذرانیدادامه از نظر می های کلیدی این تقابل صورت داده است که درو یکی از چهره مجلس شورای اسالمی

با توجه به این که سال گذشته شمسی در خصوص برخی از مواضع محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

حواشی بسیاری شکل گرفت که بخشی از آن هم از جانب مجلس شورای اسالمی و شخص شما تا مرز 

کرد دستگاه سیاست خارجی جمع آوری امضاء برای استیضاح ایشان پیش رفت، ارزیابی تان از عمل

زه ها از جانب دیگر قوا و نهادها برای شخص وزیر تا چه انداسازیچیست؛ به نظر شما این دست حاشیه

 اثرگذار بوده است؟ ۱۳۹۷بر عملکرد و کارنامه ایشان در سال 

اسی ایرانی اگر منظور شما مواضع آقای ظریف در مورد پولشویی است که من در مصاحبه اختصاصی که با دیپلم

در خصوص این مسئله داشتم به صراحت اعالم کردم که اگر وزیر امور خارجه به صورت صریح، روشن، شفاف و با 

هایی که اقدام به پولشویی در کشور می کنند، اسم می برد ما با ایشان مصداق در آن مصاحبه از کسانی یا گروه

هم در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در یک کاری نداشتیم. اما زمانی که سخنان آقای ظریف، آن 

توان در قبال گیرد، یقینا نمیهای کشور را در بر میکلی گویی به گونه ای سخن می گویند که همه نهادها و ارگان

ن این مواضع سکوت اختیار کرد. از طرف دیگر ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسالمی عالوه بر وظیفه قانو

گذاری، باید نظارت دقیق و جدی خود را بر همه ارکان دولت مانند وزارت امور خارجه داشته باشیم. شاید در 

درون کابینه برخی از اشخاص و افراد مانع از تصمیم گیری های صریح و قاطع و یا اعالم مواضع روشن و شفاف 

وجی کابینه برای ما مهم است. شاید آقای ظریف آقای ظریف شوند، اما ما با اختالف درون دولتی کار نداریم. خر
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هایی برای سخنان خود داشته باشند، اما به واسطه برخی فشارها آزادی عمل در یک فضای مجرد بخواهند مصداق

چندانی ندارد، همین مسئله سبب شده است که ایشان یک کلی گویی داشته باشند ولی باید توجه داشت که این 

اشی برای کشور در پی دارد. به خصوص اگر این سخنان از زبان کسی مانند وزیر امور مواضع چه تبعات و حو

  .خارجه بیرون آید. ما هم با توجه به وظیفه نظارت بر دولت باید این نکات را ببینیم

گاه خودشان برای دست 1397پس در مجموع می توان گفت که عملکرد آقای ظریف با این حواشی که در سال 

توانستند این جی درست کردند تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند، در صورتی که ایشان میسیاست خار

وج سورای دشمنان ممیزان از انرژی را در حوزه دیپلماسی خرج کنند و با مواضعی سنجیده تر و پخته تر که مانع از 

یم آقای چه بخواهیم چه نخواهاین آب و خاک شود، شرایط را به گونه بهتری مدیریت می کردند. به هر حال 

ارجی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران است و همه مواضع کشور در خصوص سیاست خ

یا نهادها در  شود. اگر معذوریت و یا محدودیتی از جانب برخی اشخاص، افراد وو دیپلماسی پای ایشان نوشته می

وست دارند که دو صریح با نمایندگان مردم و ملت مطرح کنند. اگر برخی  این رابطه دارند، آن را به صورت شفاف

ن کنند، نه این اقای ظریف تنها و تنها وزیر تشریفات دیپلماتیک باشد، باید آن را به صورت روشن برای همه روش

 .بیندبکه مدام با کلی گویی، شرایط و حواشی برای جمهوری اسالمی رقم بزنند و به تبعش کل نظام آسیب 

نکته بسیار مهم اینجاست که اگر آقای ظریف به صورت شفاف آن چه باعث محدودیت و یا معذوریت 

وی در مواضع و عملکردشان می شود را مطرح کنند و یا به قول شما مصداق هایی را برای سخنانش 

ه م ایشان ببیاورند، به عنوان وَهن جمهوری اسالمی ایران تعبیر و تفسیر نمی شود؟ آیا آن زمان ه

چوب الی چرخ گذاشتن، همراهی با دشمن، تهمت پراکنی و افترا علیه مقامات و سران کشور متهم 

 نمی شوند؟

اتفاقاً شرایطی که اکنون آقای ظریف به وجود آورده اند و در سایه رفتارها و اقداماتی که سال گذشته از طرف 

یر را برای جمهوری اسالمی ایران رقم زده است. دستگاه سیاست خارجی پی گرفته شده این وهن و حتی تحق

شرایطی که اکنون برای ایران رقم خورده و تا اندازه ای هم آقای ظریف در آن موثر بوده اند، بیشتر به ضرر کشور 

و مردم تمام شده است. لذا در واقع از آقای محمدجواد ظریف که دیپلمات پخته ای است انتظار می رود بر اساس 

کمت، مصلحت و البته عزت، مواضع و عملکرد خود را متناسب با راهبرد و منافع جمهوری اسالمی سه اصل ح

ایران تنظیم کنند و از این دست مواضع و عملکردهایی که سال گذشته داشتند، دوری کنند. پس اگر آقای ظریف 

توانند، آن را به هر دلیلی نمیکنند حتما سنجیده، دقیق و با مصداق باشد؛ اگر هم می خواهند مواضعی را مطرح 
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مطرح نکنند که خدایی ناکرده برای نظام جمهوری اسالمی ایران حواشی شکل نگیرد. تا کنون هیچ کس از شفاف 

سازی ضربه نخورده است. پس تمام این کم کاری ها و شرایطی که برای دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران رقم 

وشته می شود، چه ایشان خود را مسئول دستگاه سیاست خارجی بدانند خورده است پای آقای محمدجواد ظریف ن

و یا ندانند. البته ما هیچ گاه به دنبال مانع تراشی و حواشی برای کسانی که به دنبال خدمت به مردم هستند، 

ی ظریف بینید سال گذشته این دست اتفاقات شکل گرفته یا تالش هایی برای استیضاح آقانبوده و نیستیم. اگر می

 .به وقوع پیوست، یقین بدانید مسبب آن اتفاقات خود آقای ظریف بوده اند

شما اشاره داشتید که به دنبال حاشیه سازی و یا مانع تراشی 

برای دولت و وزارت امور خارجه نبودید، اما شرایط دوقطبی که 

در طول سال گذشته برای مجلس شورای اسالمی در خصوص 

و تا مرز تحصن، شعار نویسی و حتی شکل گرفت  FATF لوایح

توهین به شخص وزیر در برابر مجلس شورای اسالمی هم پیش 

رفت را نمی توان مانع تراشی دانست؟ آیا شما و برخی از 

نمایندگان همسو در قبال این دو قطبی سازی مجلس می توانید عنوان کنید که این رفتار، حواشی و 

 ر خارجه و دیگر اجزای دولت نبوده است؟مانعی برای انجام وظیفه وزارت امو

شما بحث را به جای ارزیابی کارنامه آقای ظریف به سمت دیگری منحرف می کنید. موضوع گفت وگو، بررسی 

  .1397 سال در مجلس اقدامات دستگاه سیاست خارجی است، نه کارنامه

 سالمی در خصوص لوایحبرای مجلس شورای ا 1397خیر. به هر حال شرایط دوقطبی که در طول سال 

FATF  شکل گرفت بر عملکرد و آزاد بودن دست دولت و دستگاه سیاست خارجی تاثیرات خود را

داشته است؛ نمی توان بدون توجه به این حواشی که در مجلس برای آقای ظریف شکل گرفت، کارنامه 

 ایشان را بررسی کرد؟

جز یک فشار مضاعف بر کشور و ایجاد بستری برای  و لوایح چهارگانه آن چیزی FATF  یقین بدانید مسئله

خودتحریمی ما نیست. این لوایح، لوایح ذلت باری است که به عنوان قالده ما را در بند خواهد کرد و به این وسیله 

ان اروپایی ها نیز در کنار آمریکا فشارها را بر ایران افزایش خواهند داد. جالب اینجاست که ما اشتیاق داریم با دست

را برای خود شکل دهیم. از طرف دیگر نمایندگان مجلس بنا به دیدگاه شان، تحلیل خود را در  هاخود این تحریم
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قبال مسائل دارند. اگر می بینید که در قبال این لوایح، مجلس به دو دسته تقسیم شده است چندان عجیب نیست. 

انین، طرح ها و لوایح شاهد این اختالف نظرها میان این امر یک رویه کامالً طبیعی است. ما در خصوص تمام قو

نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی هستیم. گروهی موافق و گروهی هم مخالف هستند. این مسئله اساسا به 

هیچ وجه مانع تراشی برای دولت تعبیر نمی شود. سال گذشته جلسات مکرری در صحنه علنی و غیرعلنی تشکیل 

 نمایندگان از کدام هر و لسات کارشناسی متعددی با کمیسیون ها در این رابطه شکل گرفتشد و در کنار آن ج

 .کردند ارائه را خود های تحلیل خصوص این در هم

لی هستند با توجه به این که تمام کشورهای دنیا به جز ایران و کره شمالی اکنون عضو این گروه اقدام ما

الی ن حتی عراق و افغانستان نیز به عنوان اعضای این گروه مو تمامی بازیگران من جمله همسایگانما

برای بهبود شرایط همکاری تجاری با ایران به عضویت تهران نیاز دارند، آیا دو قطبی سازی های 

نع نمایندگان، تحصن در مقابل مجلس و پاسکاری های چند ماهه این لوایح در میان دیگر ارگان ها ما

  دولت نیست؟تراشی برای انجام وظایف 

ی ایران است که نکاتی که شما اشاره داشتید اتفاقاً همان موج سواری رسانه های بیگانه و دشمنان جمهوری اسالم

لی، شرایط برای سعی دارند به مردم القا کنند در صورت نپذیرفتن این لوایح و عدم عضویت در این گروه اقدام ما

ن بدانید های بیشتری بر ایران تحمیل می شود، درصورتی که یقیکشور بسیار سخت تر خواهد شد و عمال تحریم

ناسبات تجاری ممیلیارد دالر  ۱۰هیچ کدام از این مسائل صورت واقعی ندارند. در همین شرایط کنونی ما بیش از 

صورتی م و این در با کشور عراق داریم و نزدیک به همین رقم با کمی باال وپایین با کشور همسایه مان ترکیه داری

 .است که ایران هیچ کدام از این لوایح را نپذیرفته است

بات اما جناب جاجی دلیگانی اکنون ایران در لیست خاکستری قرار دارد و از طرف دیگر آیا برای مناس

که  میلیارد دالری تهران با همسایگان چیزی شبیه به تجارت چمدانی و وانتی در شان ایران است، چرا

ا با هلوایح ما باید به این شیوه شبه قاچاق مناسبات خود را برای دور زدن تحریم  در صورت نبود این

  همسایگان و دیگر کشورها پیش ببریم؟

به هیچ وجه اینگونه نیست. شما به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب اسالمی دقت کنید. زمانی که مقام معظم 

گر فکر کنیم بوسه بر پنجه گرگ باعث کاهش مشکالت و رهبری در آن سند بسیار مهم عنوان می کنند که ا

های داخل، فشارها خواهد شد، بسیار اشتباه است. تنها راه برون رفت کشور از این مشکالت توجه به ظرفیت
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حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بخش خصوص و تعاونی های کشور، تالش مجاهدانه و ایجاد بستر برای رونق 

ق شرکت های دانش بنیانی است که توان تولید همه کاالها و مواد مصرفی ما را دارند. اگر این تولید داخلی از طری

شرایط شکل بگیرد یقین بدانید که مناسبات تجاری ایران با همسایگان و دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 

توان از طریق مناسبات دوجانبه ارز میخارج از این گروه اقدام مالی حل خواهد شد و برای انتقال پول و جابجایی 

 .بانکی با کشورها، شرایط را به نحو احسن برای تقابل با تحریم های ظالمانه امریکا پیش برد

د به ولی رهبری هم در سخنرانی آغاز سال در مشهد بر ادامه روابط کشور با اروپا، علیرغم عدم اعتما

 .آنها تاکید داشتند

ا را بپذیریم؛ ود را با کشورهای اروپایی قطع کنیم. فقط نباید همه شرایط این کشورهما هم نگفتیم که روابط خ

 قرار سبز قاره اب روابط سبد در را خود های مرغ تخم همه نباید. بزنیم گره روابط این به را خود چیز نباید همه

رسد مانند یک به نظر میگاه خوب نبوده است. شرایطی که بیشتر  هیچ ما برای اروپا مناسباتی شرایط. دهیم

اینستکس  زنجیر دست و پای کشور را برای تحرک اقتصادی و تجاری می بندد. در این راستا اگر عملیاتی شدن

ن گروه است، و عضویت ایران در ای FATF سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان با پیش شرط تصویب لوایح

ز منفعت جمهوری جدر راستای برنامه های آمریکا بوده است. ما چیزی به  یقین بدانید تمام این تالش ها از ابتدا

ا تحت الشعاع قرار رتواند منافع کشور اسالمی ایران نمی خواهیم و مطمئناً این اقدام اشتباه ما )تصویب لوایح( می

 .ندر کرددهد، به خصوص که مقام معظم رهبری در همان سخنرانی مشهد اینستکس را به یک شوخی تلخ تعبی
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 : گزینه های دشوار هند در رابطه با آمریکا و ایران2019چشم اندازی از تحوالت 

ران به عنوان یک به تحریم ها علیه ایمتحده  االتیا ، اگر2019از اتفاقات سال استراتفور  ساالنه ینیب شیپطبق 

ر هند تاثیر خواهد باین مساله به ویژه  ابزار بازدارنده ادامه دهد، دو کشور در مسیر درگیری قرار خواهند گرفت و

کا با انتخابی گذاشت. هند که یکی از مشتریان بزرگ نفت خام ایران به شمار می رود، با ادامه تحریم های آمری

 رد.دشوار مواجه خواهد شد و برای پیشبرد روابط خود با ایران و ایاالت متحده به مشکل برخواهد خو

نفت هد شد. دشوار مواجه خوا ییها نهیبا گز 2019در سال  رانیبا اینه روابطش زمهند در  دیپلماسی ایرانی:

ها هدف  میرتحرا با  رانیمتحده صادرات نفت ا االتیاهمواره نقشی مهم در روابط این دو کشور داشته و حاال 

ما این معافیت ، امشتری نفت تهران از جمله دهلی نو را از تحریم ها معاف کردهاست. اگرچه واشنگتن هشت گرفته 

خواهد  یکند، نم یم یابیمتحده ارز االتیخود با افزاینده روابط هند که  یو در حالدوام دارد. مارس  اهتا متنها 

نگتن و با واش یفشارهاواکنش به نو در  یدهلکه  استجنیال اوسبه نظر برسد. وابسته  یقدرت بزرگکه به هیچ 

 ، چه خواهد کرد؟توجه به منافع خود در منطقه و در جهان

 نفت، بازارها و منافع مشترک

به ارس ف جیخلسوخت های فسیلی در حوزه صادرکنندگان  یبرای بزرگ مصرف کننده، بازار اردیلیم 1.3با  هند

افزاید و  است که به بار تجاری این کشور می درصد 5این کشور حدود واردات نفت شمار می رود. رشد ساالنه 

 نانیاطم سبککوتاه مدت از میزان تقاضا برای انرژی های فسیلی کاسته شود. هند برای  انتظار هم نمی رود در

، ایران و همواره سعی کرده سبدی متنوع از تولیدات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خود یانرژ تیمناز ا

ری دریافت می طلوب تم و حمل و نقل مهیب ،یاعتبار طیهند شرا ران،یبا ادر معامله اما عراق را خریداری کند. 

ارد می ورا ی خود مصرف نفتدرصد از  83حدود هستند که  یکشورکند که همگی انگیزه هایی قابل توجه برای 

درات باال، از صا یشگاهیپاال یها تیبا ظرف« ریالینس»کند. به عالوه، برخی از شرکت های هندی همچون 

 ی دارند.ورکسب و کار سودآمحصوالت پاالیش شده نفتی به ایران 

خود  یتیامن دیتهدکه هند آن رابزرگ ترین پاکستان با است. هر دو کشور  یانرژ تیفراتر از امن رانیمنافع هند و ا

، همسایه کشور رقیب را دوست بالقوه «چاناکیا»می داند، مرز دارند. هند با پیشبرد تفکرات باستانی ژئوپولتیک 

مین اواخر که در تنش های فرقه ای ریشه داشت نیز به این تفکر دامن می داند. اختالفات ایران و پاکستان تا ه

زده است. از این رو، هند همواره ایران دوست را برای مقابله احتمالی با پاکستان ترجیح می داده و ایران نیز هدف 

دو کشور  هند برای جهان چندقطبی را با منافع خود در کاهش سلطه جهانی آمریکا، همراستا می دانسته است.

اشته اند. دو کشور از مدت ها پیش از آنکه آمریکا متوجه تهدید را د کیاستراتژ ییهمگرا نیتردر افغانستان بیش

 تروریستی طالبان شود، از اتحاد شمالی به خوبی محافظت کردند.
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اکستان پ است. رانیبندر در حال توسعه چابهار ا ،نو و تهران یدهلی همکار یدیکلزمینه های از  گرید یکی

دن این انزوا به هند در از بین برکند و توسعه چابهار  یبه سمت غرب دور م ینیزم یرهایهند را از مسدسترسی 

بدیل می جنوب را به مسیر بهتری برای تجارت با آسیای میانه ت-می کند. توسعه چابهار کوریدور شمالکمک 

ر این بندر و می سازد. هند برای توسعه سه اسکله د سازد و هند را به سرزمین های استراتژیک افغانستان متصل

ه است. ایاالت سرمایه گذاری داددالر  ونیلیم 500ساخت یک خط ریلی از شهر زاهدان تا دروازه افغانستان وعده 

 رد.ک معاف راناز تحریم ها علیه ایچابهار را بندر نقش سازنده هند در افغانستان، متحده با تایید 

 بهتحریک های دوجان

 ریغ رانیات برای در اقداما یالملل نیجامعه بهمواره از دارند. هند ی هم نو و تهران اختالفات یحال، دهل نیا با

 تیمانگند، حجا از مخالفانی که علیه کنترل هند بر منطقه می گاه رانیا ر،یکشم درکرده است.  تیحما یهسته ا

 کرده است.  کیپلماتید

توسط ده توافق در زمینه یک میدان گاز طبیعی کشف شاست. نیز کشیده شده  یآنها به تجارت انرژ اختالفات

ال سی که در خط لوله گاز اختبرای سمذاکرات دو کشور برهم خورد و  2010در سال  هند یانرژملی شرکت 

 د. اما دریک طرف مذاکره دشوار می داننرا  گریکدی رانیاشکست خورد، هرگز از سر گرفته نشد. هند و  2008

ملگرایانه می عکل، اختالفات هیچگاه به روابط دو کشور آسیب نرسانده اند. هند و ایران یکدیگر را در شرایطی 

 بینند و اگر به حال خودشان رها شوند، همکاری را به دشمنی ترجیح خواهند داد.

 برتر قدرتپیچیدگی های 

و  ینطقه امگران می سازد. ادامه تنش های افزایش احتمال مواجهه آمریکا و ایران، هند را نکوتاه مدت،  در

اول سال  مهینر سراسری هند که دتوانند بر انتخابات  یمهستند و طرات اخمحتمل ترین م یبازار انرژدر نوسانات 

ین مساله اچندان غیرمحتمل نیست و  زیفارس ن جیدر خل ینظام یریدرگ. بگذارند ریثبرگزار می شود، تا 2019

حتمالی از مذاکرات ااختالل ایجاد کند. هر نتیجه نفت و گاز به هند از تنگه هرمز  یمحموله ها می تواند در انتقال

الف طالبان بوده به احتماال با کنترل طالبان بر بخش وسیعی از افغانستان همراه خواهد بود. ایران که از ابتدا مخ

رای نزدیکی ن و پاکستان دالیل زیادی بهمراه روسیه به حامیان جنبش سنی تبدیل شده اند. در کل، روسیه، چی

 بیشتر با ایران دارند و این مساله هند را در خصوص افغانستان در شرایط بدی قرار می دهد.

 افزایش هزینه ها

علیه ایران معاف است، اما این معافیت همیشگی نیست. معافیت متحده  االتیا ینفت یها میتحرفعال از هند  گرچها

درصد از واردات در سال  30هزار بشکه نفت خام در روز را برای هند فراهم آورده که  305امکان واردات حدود 
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درصد از سال مالی پیش از آن، کمتر است. در دور قبلی تحریم ها علیه ایران هند  45و  2018-2017مالی 

درصد بیشتر نشد.  50فرصت داشت تا به طور تدریجی واردات خود را از ایران کاهش دهد، اما این کاهش هرگز از 

 به عالوه تحریم ها در آن زمان بین المللی بود هند آسان تر خود را با آنها وفق می داد.

زینه اضافی به به صفر رساندن واردات از ایران برای هند ه یدولت دونالد ترومپ برا کجانبهاما درخواست های ی

یگر کشورها دی دهد. به عالوه، هند در معامله با شمار می رود و در کوتاه مدت کسری تجاری هند را افزایش م

به افزایش قیمت  نمی تواند از مزایای معامالت با ایران بهرمند شود. کاهش خرید هند از ایران همچنین می تواند

ا به معافیت نفت در بازار جهانی بیانجامد چراکه هند دومین مقصد بزرگ نفت ایران بوده است. حتی اگر آمریک

ی کاهش معامالت ز تحریم ها ادامه دهد، بازهم احتمال مواجهه هند با اقدامات تالفی جویانه ایران براچابهار ا

 نفتی وجود دارد.

 نه چندان خوشایند یها نهیگز

هلی نو احتماال که در موقعیتی دشوار گیر کرده، در نهایت در برابر خواسته های آمریکا تسلیم خواهد شد. د هند

ی از واشنگتن اجهه مستقیم با دولت ترامپ، تالش خواهد کرد تا در دیگر زمینه ها امتیازاتبرای ممانعت از مو

ا به کل متوقف بگیرد. اما در عین حال، هند از شرکت های انرژی خود نخواهد خواست که واردات نفتی از ایران ر

رای حمل و نقل بابزاری جایگزین کنند و از این شرکت ها با استفاده از اقداماتی همچون پرداخت به ارز محلی و 

ه چابهار که و بیمه، در برابر تحریم های ایاالت متحده محافظت خواهد کرد. دهلی نو همچنین به پیشبرد پروژ

 چراغ سبز واشنگتن را گرفته، ادامه خواهد داد.

عقب  نرایا با یدر تجارت انرژ «زیچ چیه ای زیچ همه» استیمتحده از س االتیهند خوش شانس باشد، ا اگر

د. اگر هند بدشانس الزم را ببربهره با حفظ میانه، از شرایط دهد تا  یامر به هند اجازه م نیا نشینی خواهد کرد و

ه طور قطع ممکن است به درگیری نظامی برسد. هند ب یخواهد شد و حتتشدید  رانیو اات آمریکا اختالفباشد، 

مه این فراز هبا توجه به رین تلفات جانبی آن تبدیل خواهد شد. با چنین درگیری مخالفت خواهد کرد و به بزرگت

 خواهد بود. رانیدر روابط هند و ا یطوفانسالی  2019و نشیب ها، 

 منبع: استرتفور
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 :دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی

 به قطر می رود (IPU) صد و چهلمین اجالس بین المجالسهیات پارلمانی ایرانی برای شرکت در 

رای سیاست از نگاه بسیاری از کارشناسان امر، سالی بسیار سخت و پر تالطم ب ۱۳۹۷سال  – دیپلماسی ایرانی

اد و معیشتت خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است؛ به گونه ای که تاثیرات آن بر دیگر حوزه ها مانند اقتص

کارنامه  برای بررسی عملکرد دستگاه سیاست خارجی در سال گذشته و ارزیابی دیپلماسی ایرانی .هم هویداست

یاست محمد جواد جمالی نوبندگانی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و س وزیر امور خارجه، گفت و گویی را با

 :گذرانیدصورت داده است که در ادامه از نظر می خارجی مجلس شورای اسالمی

ه دلیل برخی بر این باورند که ب 97ارزیابی کارنامه وزارت امور خارجه و شخص وزیر در سال  در راستای

الش تفشارهای ایاالت متحده آمریکا بعد از خروج از توافق هسته ای، تهران ناگزیر از افزایش میزان 

 بات منطقههای دیپلماتیک خود با محوریت کشورهای اروپایی بوده است و به موازات آن باز هم مناس

 با همسایگان در حاشیه قرار گرفت. برخی هم معتقدند که ظریف به سان سال های گذشته تالشی برای

 مناسبات منطقه ای نداشته است، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

می ایران، نکته مهمی که در پاسخ به این سوال باید به آن اشاره کرد این است که سیاست خارجی جمهوری اسال

منطقه ای یک سیاست خارجی راهبردی، جامع و کاملی که نگاه جدی به همه مناطق و بازیگران منطقه ای و فرا

دای دیگری شود، دارد. در این راستا وزارت امور خارجه نیز باید به گونه ای عمل کند که هر کدام از مناسبات ف

راق باید گان خود، به خصوص کشوری مانند عای و ارتباط با همسایهمان گونه که ما در خصوص مناسبات منطقه

ر زدن تحریم ها برنامه های جدی را در دستور کار داشته باشیم تا بتوان از این ارتباطات به منظور تقابل و دو

مایت آنان حاستفاده کرد و در کنار آن به واسطه شرایط و اقتضائات منطقه خاورمیانه از پتانسیل همراهی و 

رهای اساسی در خصوص مناسبات خود با برخی از کشورها مانند کشورهای اروپایی نیز راهکا استفاده برد، باید

سبات به واسطه داشته باشیم. توازن در سیاست خارجی اکنون یک اصل اساسی است. لذا نباید هیچ کدام از این منا

 .آن دیگری در حاشیه قرار بگیرد

ته با خروج دونالد ترامپ، جمهوری اسالمی ایران و به خصوص چنان که شما اشاره داشتید در اردیبهشت سال گذش

وزارت امورخارجه سعی کرد با ارتباطات بیشتر با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در کنار چین و 

بات روسیه، شرایط را برای عدم همراهی این بازیگران با سیاست های دونالد ترامپ فراهم کند. از این رو قدری مناس
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منطقه ای در سایه قرار گرفت. اما به نظر من سفر پنج روزه محمد جواد ظریف به عراق در سال گذشته و بعد از 

آن سفر آقای روحانی به این کشور، اگر چه کمی دیر هنگام بود، اما با روی کار آمدن دولت جدید و بازیگران تازه 

تر شود. ایط برای افزایش دستاوردهای این سفر پررنگنفسی چون برهم صالح و عادل عبدالمهدی سبب شد تا شر

اکنون مسئله پیگیری قرارداد الجزایر برای الیروبی شط العرب، همچنین اتصال خط آهن مرزی شلمچه به بصره 

تواند به مناسبات تجاری دو طرف کمک کند. مضافا رایگان شدن روادید دو از دیگر دستاوردهایی بود که یقینا می

تواند به عنوان کاتالیزوری در این خصوص عمل کند. از طرف دیگر یقیناً کشوری مانند عراق یکی از کشور می 

مهم ترین بازیگران محور مقاومت است که برای پیشبرد و حفظ دستاوردهای دیپلماتیک ما در منطقه بسیار حائز 

وری اسالمی ایران است. با این اهمیت است. در کنار آن امنیت عراق و دیگر همسایگان به معنای امنیت جمه

 ۹۷تفاسیر و در سایه عملکرد دستگاه سیاست خارجی در سال گذشته می توان گفت وزیر امور خارجه در سال 

توانسته است متناسب با شرایط یک موازنه نسبی را حال با شدت ضعف در مناسبات منطقه ای و اروپایی شکل 

گذشته سال بسیار پر تالطمی برای دیپلماسی و سیاست خارجی ایران  دهد. این را هم باید در نظر داشت که سال

 .بود

در سایه نکاتی که شما به آن اشاره داشتید مناسبات عربی وزارت امور خارجه را چگونه ارزیابی 

 کنید؟می

هیچ ابتدا به ساکن باید عنوان کنم که هیچ گاه در راهبرد و استراتژی جمهوری اسالمی ایران مسئله تنش با 

کشوری وجود ندارد. اگر اکنون شما شاهد مناسبات تنش آلود برخی کشورهای عربی به نمایندگی عربستان 

سعودی با جمهوری اسالمی ایران هستید، یقین بدانید که پایه گذار و بنیان گذار این تنش ها خود کشورهای 

ذشته نگاه کنید و کارنامه این کشور را در سال گ ۱۰عربی بودند. اگر شما به همین اقدامات و رفتارهای ریاض در 

بینید که تهران جزء احترام متقابل و شرایط برای کاهش تنش کاری خصوص رفتار آنها با ایران ارزیابی کنید، می

از طرف دیگر اکنون با روی کار آمدن خاندان سلمان و همچنین ولیعهدی شخصی چون محمد   .صورت نداده است

بسیار جدی و همسویی پررنگی با شخص افراطی مانند دونالد ترامپ در ایاالت متحده  بن سلمان که هماهنگی

آمریکا و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل دارد، هیچ گاه ریاض تخواهد توانست از خود استقالل رویه ای نشان دهد. 

اشد، ریاض، ابوظبی و حتی اگر جمهوری اسالمی ایران به دنبال کاهش تنش و ایجاد مناسبات با این کشورها ب

ها و ترامپ چراغ قاهره نمی توانند به صورت مستقل در این خصوص تصمیم بگیرند. یعنی تا زمانی که صهیونیست

توانند اختیار عمل داشته باشند. شما در همین یک سال گذشته شاهدید سبز به این کشورها نشان ندهند، آنها نمی

هایی را به سران و مقامات عربستان سعودی عنوان داشتند. آنها را به که سران و مقامات آمریکایی چه توهین 
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ها کوبیدند و در عنوان گاو شیرده معرفی کردند و یا بارها به منت حمایت نظامی و امنیتی خود را بر سر سعودی

ی کردید. ولی در ها نبودند اکنون شما باید به زبان فارسی تکلم ماین راستا مکررا عنوان داشتند که اگر آمریکایی

تواند واکنشی از خود ها و تحقیرها، عربستان سعودی نمی خواهد و یا بهتر بگویم نمیتقابل با تمام این توهین

نشان دهد. پس اختیار عملی از جانب ریاض وجودن ندارد. پس باید پذیرفت که اکنون واقعیات میدانی نشان از 

ی عربی، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در یک وضعیت این دارد مناسبات ایران با برخی از کشورها

  .تواند کاری از پیش ببردبسیار پر تنشی قرار دارد. لذا وزارت امور خارجه در این وضعیت نمی

اما باید تمام این بار را بر دوش وزارت امور خارجه انداخت. شما 

المجالس جمهوری اسالمی به عنوان دبیرکل هیئت اجرایی بین

ایران در خصوص دیپلماسی پارلمانی چه اقداماتی را صورت داده 

 اید؟

شود و یقیناً مسئله دیپلماسی تنها در وزارت امور خارجه خالصه نمی

دیگر نهادها و ارگان ها نیز باید به این وزارت خانه در تحقق منافع ملی کمک کنند؛ اگرچه متولی اصلی سیاست 

رت امور خارجه است. در این رابطه همان گونه که شما اشاره داشتید من هم خارجی جمهوری اسالمی ایران، وزا

فروردین ماه سال جاری در صدر هیاتی  ۱۵المجالس جمهوری اسالمی ایران به عنوان دبیرکل هیات اجرایی بین

ا بتوان احتماال با حضور آقای دکتر الریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسالمی عازم کشور قطر خواهیم بود ت

دوحه و دیگر مدعوین  -از ظرفیت های دوجانبه تهران (IPU) با شرکت در صد و چهلمین اجالس بین المجالس

 دیگر که داد و اعضاء استفاده کرد. البته در کنار آن یقینا مسائل دیگری که در سال گذشته روی داد نشان از این

 سایه در که داشتند پاکستان با را خوبی توافقات ما نظامی و امنیتی نهادهای. بودند کار پای هم ها دستگاه

 قلمداد نظامی –ل گذشته شکل گرفت می تواند دستاوردهای مهمی در مقوله دیپلماسی امنیتی سا که مشکالتی

 مذاکره بستر در افغانستان امنیتی مشکالت حل خصوص در کشور ملی امنیت عالی شورای فعالیت همچنین. شود

هایی بود که در سال عالیتف دیگر از است، گرفته صورت کابل دولت سبز چراغ و اطالع با البته که طالبان گروه با

 .گذشته انجام گرفت

با توجه به نکاتی که شما اشاره داشتید برخی بر این باورند که از پتانسیل برخی کشورهای عربی مانند  

 میانجیگری استفاده کرد؟ عراق، قطر، کویت و عمان می توان برای تعدیل مناسبات عربی و
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ایران از  اگر چه اکنون برخی کشورهای عربی مانند عمان، کویت و قطر مناسبات بهتری را با جمهوری اسالمی

ن عربی سعی اند و به واسطه برخی اختالفات قومی، مرزی و یا رقابت های اقتصادی و تجاری دروخود نشان داده

این بازیگران نگاه  سالمی ایران هم صورت دهند، اما یقینا اگر به ریشه همهکرده اند موازنه قوایی را با جمهوری ا

در  کنیم همگی از یک فرهنگ عربی سرچشمه می گیرند. لذا مسئله مناسبات ایران با این کشورهای عربی

شرایط را برد و  های بعدی آنان است. با این وجود من هم معتقدم باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده رااولویت

 .برای حفو و حتی افزایش مناسبات، به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی با این کشورها شکل داد

ه در کنار این نکات برخی از منتقدین دستگاه سیاست خارجی معتقدند که سال گذشته وزیر امور خارج

ران ین که اگر به ایبا برخی از مواضع خود حاشیه هایی را برای کشور ایجاد کردند؛ مواضعی مانند ا

اران حمله نظامی و اتمی شود همه توان نظامی ما از بین خواهد رفت و یا مسئله پولشویی که توسط همک

شما در مجلس شورای اسالمی تا مرحله جمع آوری برای استیضاح وزیر پیش رفت و همچنین استعفای 

م بر اقدامات و مواضع دستگاه اخیر ایشان. شما به عنوان دبیر کمیسیونی که نظارت جدی و مستقی

 سیاست خارجی و شخص وزیر دارید در رابطه با این دست مواضع و انتقادات مخالفین عملکرد دستگاه

  دارید؟ تحلیلی چه ظریف آقای سیاست خارجی کشور و 

واد بگذارید بند یک به یک در خصوص نکاتی که اشاره داشتید پیش رویم. ابتدا در خصوص مسئله سخنان محمدج

های نظامی ما از بین ظریف که عنوان داشته بودند اگر به کشور حمله نظامی و اتمی شکل گیرد تمام زیرساخت

رود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از وی در این رابطه سوال شد و ایشان 

حذف شده است. در این باره زمانی که متن عنوان داشتند که سخنان وی کامل نبوده است و ابتدا و انتهای جمله 

ها را برای کامل سخنان آقای ظریف پخش شد، حتی فرمانده سپاه نیز از کسانی که این دست اقدامات و حاشیه

وزیر امور خارجه به وجود آوردند به شدت انتقاد کرد. در خصوص مسئله پولشویی نیز باید اعتراف داشت به هر 

ور مواد مخدر از همسایگان شرقی به اروپاست یقیناً قاچاقچیان و دالل های مواد مخدر حال کشور ما که مسیر عب

زنند و این طبق آمار رسمی خود دولت است. یقیناً در این میلیارد دالر را به جیب می ۲۰سودهای کالنی تا سقف 

های ما وام های برخی از بانکتوان آن را کتمان کرد؛ یا زمانی که شرایط مسئله پولشویی امری بدیهی است و نمی

کالن را در قالب همین پولشویی به برخی از افراد اعطا می کنند، نمی توانیم مسئله پولشویی در کشور را رد و یا 

کتمان کنیم. اما متاسفانه در این میان برخی از دوستان با خلط مبحث مواضع اقای ظریف در آن مصاحبه، سعی 

جلوه دهند که گویا وزیر امور خارجه عنوان کرده است این پولشویی از طرف برخی کردند مسئله را به گونه ای 
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های کشور انجام می گیرد. اما در کنار این مواضع ما شاهد هستیم که آقای ظریف همین سال نهادها و ارگان

در سفر آقای گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ، مواضعی قاطع، کوبنده و محکم را از خود نشان دادند که حتی 

الریجانی به چین نیز مورد استقبال و تقدیر سران و مقامات پکن قرار گرفت. ما باید این دست از مواضع آقای 

 .ظریف را هم در نظر بگیریم

ی که آقای واعظی، در رابطه با استعفای آقای ظریف و ارتباط آن با سفر آقای بشار اسد به نظر می رسد با توضیحات

شتند نشان جمهور و یا شخص وزیر امور خارجه در کمیسیون متبوع و نیز مواضع خود ارائه دا رئیس دفتر رئیس

اشی از سفر از این داشت که مجموعه عوامل مختلف و گوناگونی در این مسئله دخیل بوده است و استعفا تنها ن

ای بسیار مختلفی هایران پیام  اما به هر حال باید پذیرفت که حضور آقای بشار اسد در .آقای بشار اسد نبوده است

ی را با این ای داشت. از یک سو ما پیام بسیار مهمرا، هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای فرامنطقه

زدیک به نسفر به کشورهای منطقه مخابره کردیم. با این حضور یک پیروزی سیاسی و دیپلماتیک را که از دل 

ای منطقه گسیخته ای به نمایندگی داعش سر در آورده است، به همه کشورههفت سال مبارزه با تروریسم افسار

رژیم  از طرف دیگر با این سفر شکست برنامه ها و طرح های .ای، به خصوص عربستان سعودی ارسال داشتیم

 ۷تن در این صهیونیستی و ایاالت متحده در منطقه به خوبی نمایان شد؛ آن هم در شرایطی که تل آویو و واشنگ

وزی انقالب سال از کوچکترین تالشی برای سرنگونی دولت بشار اسد دریغ نکردند. زمانی که در چهل سالگی پیر

ین دارد اجمهور سوریه برای عرض تبریک به ایران سفر می کند، نشان از اسالمی ایران شخص بشار اسد، رئیس

 سوریه جانب زا بزرگ "نه" یک معنای به این و است تهران با عمیقی و تنگاتنگ ارتباطات که دمشق هم به دنبال 

نوان دو بازیگر عنیست ها و آمریکا است که به دنبال ایجاد شکاف میان ایران و سوریه به صهیو عربی، کشورهای به

 .مهم محور مقاومت هستند
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 برخی از حاشیه های دستگاه سیاست خارجی به دلیل کم کاری در تنویر افکار عمومی است

 در ملهج از سالی که گذشت حواشی بسیاری برای وزارت امور خارجه به دنبال داشته است – ایرانیدیپلماسی 

 برای فتهگر صورت حواشی برخی. چابهار استراتژیک بندر یا خزر دریای وضعیت مورد در جمله از تخصصی مباحث

 امور وزارت هکارنام بر اندازه چه تا آن نظایر و خزر دریای حقوقی رژیم پرونده پیرامون خارجی سیاست دستگاه

پور،  حسن بهشتی برای بررسی این موضوع، گفت وگویی را با دیپلماسی ایرانی است؟ بوده گذار اثر خارجه

   :صورت داده است که در ادامه می خوانید کارشناس مسائل بین الملل

تگاه حواشی را برای دس در سایه ارزیابی کارنامه وزارت امور خارجه در سال گذشته یکی از مسائلی که

ه ای دیپلماسی شکل داد مربوط به مناسبات دهلی نو، کابل و تهران در خصوص بندر چابهار بود، به گون

بطه ها کشیده شد؛ اساسا ارزیابی شما در راکه حتی دامنه حواشی به واگذاری کامل این بندر به هندی

در چیست و این دست حواشی تا چه اندازه با اقدمات دولت و دستگاه سیاست خارجی راجع به این بن

 دستاوردهای تهران را تحت الشعاع قرار داد؟

ل بسیار متاسفانه باید عنوان کرد که وزارت امور خارجه و شخص آقای محمدجواد ظریف در سال گذشته که سا

ونه ه هرگپر تالطم و سختی برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است، به گونه ای عمل کرد ک

. با توجه به ماج حمالت و انتقادات بسیاری بوده استآ خارجه امور وزارت و وی تصمیمات و اقدام ایشان، موضع

ازگشت تحریم باین که دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و شرایط اقتصادی در سایه 

بندر اقیانوسی  های اقتصادی خود مانند بندر چابهار که یکتها بسیار سخت شد، یقیناً باید ایران از تمام ظرفی

م در معادالت کرد. از آن سو بازیگرانی مانند هند که یک اقتصاد شکوفا و بسیار مهاست، نهایت استفاده را می

یاتی سیاسی هجهانی است، نگاه بسیار مثبتی به این بندر دارد، لذا دستگاه سیاست خارجی با سفری که در صدر 

 نهایت رصتف این از نو برقرار کرد، سعی داشتهای مکرر بعدی که با دهلیو اقتصادی به هندوستان داشت و تماس

 جانب از مفیدی یاربس اقدامات نیز راستا همین در و گیرد صورت آنها زدن دور و ها تحریم با تقابل در برداری بهره

 مشمول را ربند این آمریکا متحده ایاالت داری خزانه توزار حتی که ایگونه به شد، انجام خارجه امور وزارت

  .ی تحریمی کردها معافیت

حال با این وصف وزارت امور خارجه و دولت سال گذشته و به واسطه حواشی صورت گرفته متهم به فروختن بندر 

نتقادات به سمت چابهار شد، این در شرایطی است که اگر همین دولت توجهی به این بندر نداشت، یقیناً تمام ا

اتفاقات بسیار مهم و  1397آنها روانه می شد که چرا از این فرصت استفاده نشده است. لذا به نظر من در سال 
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خوبی در خصوص این بندر و گسترش مناسبات سه جانبه با هندوستان و افغانستان انجام گرفته است. دولت با 

صورت کامل در اختیار هندی ها قرار دهد تا از فرصت،  تمام تالش های خود سعی کرده است این بندر را به

اقتضائات، امکانات و شرایط این بندر برای توسعه مناسبات دوجانبه تهران دهلی نو و نیز کابل استفاده شود؛ آیا 

این به معنای فروختن یا واگذاری آن به بازیگر دیگری است؟ مگر می شود بخشی از یک خاک کشور را به دیگری 

ار کرد؟ اساساً آیا وزارت امور خارجه چنین توان و قدرتی را دارد؟ پس به نظر من تمام این حواشی جز واگذ

 .نمایی برای کارنامه وزارت امور خارجه در سال گذشته چیز دیگری نیستسیاه

جه به موازات این مسئله در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نیز اتهامات مشابهی برای وزارت امور خار

ها دولت شکل گرفت و دستگاه سیاست خارجی متهم به فروختن دریای خزر به روس ها و آذربایجانیو 

شد و این کنوانسیون به ترکمنچای جدید شهرت پیدا کرد؛ اساسا عملکرد وزارت امور خارجه در آن 

 پروسه و پرونده دیپلماتیک و البته حقوقی را چگونه می بینید؟

قوقی دریای خزر وزارت امور خارجه آن گونه که باید افکار عمومی و رسانه ها را توجیه متاسفانه در پرونده رژیم ح

نکرد. لذا در سایه نبود و یا کمبود اطالعات و نیز برخی سوگیری ها و حاشیه سازی ها برای وزارت امور خارجه، 

مین مسئله یکی از آقای ظریف متهم به فروختن و یا واگذاری دریای خزر به همسایگان خود شده است. ه

شکل داد. اگر وزارت امور خارجه به صورت کامل  ۱۳۹۷ترین حواشی را برای وزارت امور خارجه در سال بزرگ

درصدی ایران از دریای خزر به یک سهمیه توافقی بدل شده است و یا چگونه  ۲۰تشریح می کرد که چگونه سهم 

گان تعیین شود، شاید این دست حواشی برای وزارت امور باید خط مرز دریایی در خزر برای هر کدام از همسای

کاری خارجه در سال گذشته شکل نمی گرفت و یا شدت آن کاهش پیدا می کرد. لذا به نظر من اولین اشتباه و کم

از جانب وزارت امور خارجه صورت گرفته است. واقعیت این است که همه کشورهای امضاکننده این کنوانسیون از 

جمهوری جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیسجمهوری ایران تا والدیمیر پوتین، رئیسی، رئیسحسن روحان

جمهوری ترکمنستان، سندی جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیساف، رئیسقزاقستان، الهام علی

د. البته نه آن سهم موهومی که به را تهیه کردند که ذیل آن سهم هر کدام از این کشورها در این دریا تعیین ش

( به دلیل مشاع بودن داده شده بود. اساسا خط تعیین مرزهای ابی ایران در خزر 50 - 50ایران و شوروی )

آستارا می توان مرز تعیین کرد یا حدود سواحل؟ پس این گونه نیست که  -کجاست؛ آیا با خط موهوم حسنقلی

ای استنباط کنیم که پروسه رژیم از طرف دیگر ما نباید به گونه .طرح کنیمما به سادگی اتهام یا اتهاماتی را م

ها و توافقات اولیه که سال گذشته صورت گرفت حقوقی دریای خزر یک پروسه پایان یافته است، بلکه این نشست

فات تنها تعیین کننده سمت و سوی نشست های بعدی است. لذا باید این پروسه، به خصوص در مورد حل اختال
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بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان در سایه اختالفات بر سر قلمرو هر کشور در بخش جنوبی خزر بالتکلیف باقی 

 و ایران جانبه دو مذاکرات در سو یک از دیپلماتیک - حقوقی پروسه این بنابراین. شود است، پیگیریمانده

 این از کدام هر آب سهم کمیت و کیفیت تعیین برای ترکمنستان و ایران مذاکرات در دیگر سوی از و آذربایجان

ی خزر ادامه پیدا خواهد کرد. با این تفاسیر این گونه نیست که ایران دریای خزر را به روس ها و دریا در کشورها

یا دیگران واگذار کرده است؛ چیزی که تنها به یک شیطنت رسانه ای و ژورنالیستی علیه وزارت امور خارجه تبدیل 

است و از آن برای حمله به دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر استفاده می شود. مگر می شود که وزارت امور شده 

خارجه بدون هماهنگی با دیگر نهاد ها، دستگاه ها و یا مراکز عالی تصمیم گیری به گونه ای مستقل و سر خود 

  در این رابطه تصمیم گیری کند؟

ارجی در سال گذشته بسیاری در راستای ارزیابی کارنامه سیاست خ

معتقدند که وزارت امور خارجه و شخص محمد جواد ظریف متناسب با 

شرایط، به خصوص در حوزه مناسبات منطقه ای نتوانسته کارنامه 

 موفقی را از خود ارائه دهد؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

یم. همان گونه ابتدا به ساکن باید تعریف روشنی از مناسبات منطقه داشته باش

که در سوال های پیشین عنوان کردم در تعیین برخی از مناسبات منطقه ای 

گیر، وظیفه تعیین سیاست ها و موقعیت های کالن های تصمیماساساً وزارت امور خارجه نقشی ندارد، بلکه دستگاه

ارجه میزان و نحوه مناسبات خود دیپلماتیک را برای وزارت امور خارجه برعهده دارند. در این رابطه وزارت امور خ

با عراق، یمن، سوریه و تا اندازه ای افغانستان در اختیار ندارد. چراکه این ارتباط توسط دیگر نهادهای موازی 

پیگیری می شود و نقش وزارت امور خارجه در این روابط تا اندازه ای کم رنگ است. از طرف دیگر روابط برخی از 

ج فارس مانند امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین نیز با ایران در سایه کشورهای عربی حاشیه خلی

تنش های بسیار زیادی قرار دارد. از آن طرف پاکستان هم در سایه اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی ریاض چندان 

تان و این دست کشورها می اختیار عملی از خود ندارد. لذا مناسبات ایران با ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنس

تواند در حوزه عمل وزارت امور خارجه قرار بگیرد که در این خصوص مناسبات بسیار خوبی هم صورت گرفته 

پس باید متناسب با مقدورات و اقتصاد وزارت امور خارجه نسبت به ارزیابی کارنامه آن سخن گفت. ما نمی   .است

داخلی و تاثیر آن بر مناسبات سیاست خارجی ارزیابی دقیقی داشته توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی 

باشیم. باید در نظر داشت که نهادهای تصمیم گیری و نیز وجود دیپلماسی موازی در تعیین حدود عمل وزارت 

  .امور خارجه پیرامون مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای بسیار اثرگذار هستند
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م علیرغ ها، اروپایی با مناسبات در مشهد بر پیگیری ۹۸ی آغاز سال در این رابطه رهبری در سخنران

  رد؟بدقولی های آنان سخن گفت. آیا با این وضع سال بعد باید مناسبات منطقه ای در اولویت قرار گی

ش یزی دقیق و تالرخیر. هر کدام از این مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای اهمیت خود را دارند و باید با برنامه 

م. به خصوص مجدانه برای حفظ منافع کشور هر دو بعد پیگیری شود و نباید هیچ کدام را قربانی آن دیگری کنی

گر ایشان صراحتا مناسبات با اروپا. در این راستا اتفاقاً سخن مقام معظم رهبری حاوی نکته بسیار مهمی نیست. ا

. اما زمانی که ایشان نستیم آن را از دستور کار خارج کنیماعالم می کردند که روابط با اروپا باید قطع شود، می توا

ه این روابط بر ضرورت حفظ روابط با اروپایی ها، علرغم بدعهدی هایشان سخن می گویند، موید این نکته است ک

وص اهداف برای تقال با فشارهای امریکا بسیار ضروری است. اگر چه مناسبات ما با کشورهای اروپایی در خص

منیتی و ای حاوی دستاورد چندان جدی نبوده است، اما حفظ این مناسبات از نظر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصاد

یگران مانند تواند در مناسبات ما با دیگر بازحقوقی شرایط خوبی را برای کشور شکل داده است. این مسئله می

بهه آمریکا، کشورهای اروپایی در ج چین، روسیه و همسایگان اثرگذار باشد. باید حتی االمکان از قرار گرفتن

 .اسرائیل و عربستان سعودی جلوگیری کنیم
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 : ادامه تالش های عربستان برای جذب سرمایه گذاران2019چشم اندازی از تحوالت 

ه اقتصاد ب یدنتنوع بخشاست که تالش ها برای  یاصالحات اقتصادتهاجمی برنامه یک  یانهدر م یعربستان سعود

 یگذار یهرماسمقصد  یکه عنوان این کشور را شامل می شود. افزایش و ارتقاء جذابیت آن بت و گاز وابسته به نف

 .این کشور قرار گرفته استدر  یاسیستالش هاست که تحت تاثیر بی اعتمادی  یناز ا یبخشهم  یخارج

نی بر نفت مبتبودجه  یزیبرنامه ربه شدت درگیر  یعربستان سعود یاقتصاد یها یستاستراتژدیپلماسی ایرانی: 

ی رسد. مبه نظر خوب ی به ویژه در قیاس با سال گذشته هستند. چشم انداز رشد اقتصاد 2019مالی سال برای 

 توجه قابل یکسرکه به پادشاهی سعودی در کاهش باال بوده  ینفت به اندازه کاف یمتدر طول سال گذشته ق

رصد از د رسید که یک درصد1.8به  2018اول سال  یمهن در یناخالص داخل یدتول یرشد واقعکمک کند.  بودجه

 درصد50ه ب یکنزد یزن 2018اول سال  یمهنریاض در  ینفتیرغ های. درآمدباالتر بود 2017سال در دوره مشابه 

یاض قصد دارد رانتظار می رود که هزینه ها در سال آتی باالتر از همیشه باشد چراکه  بود.بیشتر  2017سال از 

 یالرلیارد هزار می 1.106. )بودجه احتماال روی رقم درصد از کل بودجه افزایش دهد7به های دولت را هزینه 

 یدتوله کبسته خواهد شد.( مقامات سعودی همچنین پیش بینی کرده اند  دالر( یلیاردم 295) یعربستان سعود

 .داشته باشددرصد رشد  2.9ینده برابر با کشور در سال آاین  یناخالص داخل

ست که به ااگرچه دولت سعودی سعی دارد چشم انداز کلی را مثبت نشان دهد، اما با یک مشکل عمیق تر مواجه 

رف تنها ی یا سطوح باالتر مصبخش خصوص یتفعال یاگر رشد به جاموتور اقتصادی مسئول رشد مربوط می شود. 

 به اقتصاد یدنتنوع بخش ایبر یتان سعودبلندپروازانه عربس یبرنامه هاناشی شود،  دولتسنگین  یها ینهاز هز

 نخواهد داشت.در کوتاه مدت  یتموفق یبرابخت چندانی 

منتقل  یبرا یاقتصادکامل  یبازساز یتالش برااز جمله  2030که به اهداف چشم انداز  یدگو یمدولت ریاض 

 ینهه هزبودجه دولت ک یتشده با واقعمطرح  یتاولو ینااما است.  شده یکنزدی بخش خصوص بهرشد کردن بار 

صوصی و علت آن هم عملکرد ضعیف بخش خ دارد تناقضرا شامل می شود،  تهنسبت به گذش یشتریب یعموم یها

 یبرادی سعو یپادشاه ییتوانابه  یفعملکرد ضع ینا ن بخش است.ای یتتقو یبرا یخارج یگذار یهسرماو نبود 

کند،  یبودجه کمک م یمتعادل ساز یرتر نظ اف بزرگبه اهد یتکه در نهای نفتیربخش غ دربه رشد دستیابی 

 آسیب رسانده است.

را به ی عربستان سعود یناخالص داخل یداز تول ینفت و گاز بخش عمده ا حاصله از صادرات درآمد ی کهحال در

ت سوخ مرتبط با یها یتفعال، عالوهبه  دهد. یم یلدرآمد دولت را تشکبخش اعظم ، اما داده استخود اختصاص ن
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از  سعودی انجام می شود. یکیعربستان های فسیلی عمدتا توسط شرکت های دولتی همچون شرکت نفتی 

عدم توازن و منتقل کردن مسئولیت  یناپایان دادن به  2030چشم انداز  یاهداف برنامه اصالحات اقتصاد ینمهمتر

 است.  یبه بخش خصوص یاقتصادرشد 

مله از ج یاسیس یها یاست. آشفتگ دشواربه شدت به بخش خصوصی  انتقال بار مسئولیت از بخش دولتی اما

 نفت یمتق رییاز تغ یناش ینانکشورها و عدم اطم یگرو د یعربستان سعود ینب یپلماتیکدمناقشات ها و  ییرسوا

بخش  یبه پروژه ها یگذاران خارجاین مسائل همچنین تمایل سرمایه  .ندک یم یچیدهانتقال را پروند  ینا

 دهد. یرا کاهش م یگذاران داخل یهسرما یکلاعتماد و  یخصوص

از جمله صی اجرای تدابیری در راستای ایجاد اطمینان و تقویت بخش خصو یبرا یاضر یتالش هابه رغم  واقع در

گذاران  یهسرما ی، باز هم به نظر می رسداقتصاد یژهمناطق و یجادو ا یتجار یتو مالک اخذ روادید ینقوانتسهیل 

ر یک دهه ددر واقع تزریق سرمایه خارجی در عربستان سعودی  .ی ندارندبه بازار عربستان سعود یماداعتهیچ 

رسید که  دالر یلیاردم 1.4به  2017در سال گذشته روندی نزولی داشته است. حجم کلی این سرمایه گذاری ها 

 بود. یانهدر خاورمیرترین کشورها فقرقمی معادل سرمایه گذاری در 

ت. نیس 2019ه بخش خصوصی در عربستان سعودی به معنای دشواری اقتصادی در سال ب یناندم اطمع البته،

 یهسرما یها یرساختزه توسعه را ب یعموم یها ینههزاز  یالر یلیاردم 100 یاضرهای منتشر شده، گزارش طبق 

ه عربستان کدین معناست همه اینها بدر داخل و خارج کشور اختصاص داده است.  یگذار یهسرما یو پروژه ها یا

رعت سو پایین آمدن  2019دارد که حتی در صورت کاهش قیمت نفت در سال ثروتمند مچنان آنقدری ه یسعود

عربستان سد که در شرایط کنونی، به نظر می راما ی خود بگیرد. اقتصادرشد اقتصاد جهانی، محرک هایی برای رشد 

و  راز کشو جدر داخل و خار ها یگذار یهسرما یشبه افزا یبخش خصوص یقاز نظر تشو 2019در سال  یسعود

تالش همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی، چالش های زیادی خواهد داشت و این مساله 

شکل مبزرگ، با  یتموفق یکبه عنوان  2030چشم انداز ترسیم  یرا برا یسعودمحمد بن سلمان ولیعهد  یها

 مواجه می سازد.

 تفورمنبع: استر
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 وزارت خارجه از ضعف مفرط کارشناسی رنج می برد

دستی به میزان اختیار عمل دستگاه سیاست خارجی در پرونده های متعدد، نوع نگاه باال – دیپلماسی ایرانی

در گپ و  رانیدیپلماسی ای وزارت امور خارجه و تاثیر آن بر کارنامه و عملکرد این وزارتخانه، موضوعی است که

ر می به بررسی ان پرداخته است که در ادامه از نظ محسن جلیلوند، کارشناس مسائل بین الملل گفتی با

  :گذارنید

بسیاری معتقدند که نوع نگاه باالدستی به وزارت امور خارجه و اساساً مجری بودن سیاست ها و 

های حساس راهبردهای کالن از جانب این نهاد سبب شده است تا در بسیاری از پرونده ها و حوزه

دیپلماتیک وزیر امور خارجه نقش چندان تعیین کننده ای نداشته باشد. از این رو در مجموع نقد 

وان کارنامه این وزارتخانه چندان موضوعیت ندارد، چرا که در صورت نبود اختیار عمل و آزادی نمی ت

 مسئولیتی را هم انتظار داشت؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

اکن این نکته را عرض کنم که حتی با وجود شرایطی که شما به آن اشاره داشتید و تا اندازه ای هم ابتدا به س

که سال بسیار پر تالطمی هم در تمامی  ۱۳۹۷درست است، من در مجموع کارنامه وزارت امور خارجه در سال 

له مهمی که اینجا وجود دارد عرصه های کشور به خصوص دیپلماسی بود را بسیار مثبت ارزیابی می کنم. اما مسئ

این است که اساساً این نکته شما چیزی نیست که تنها به دوره وزارت امور خارجه آقای محمدجواد ظریف و دولت 

حسن روحانی مختص باشد، بلکه در رابطه با همه وزارتخانه ها و همه دولت ها موضوعیت دارد. اما به دلیل 

ه باالدستی و فرادستی به وزارت امور خارجه قدری پررنگ تر از دیگر حساسیت در امر سیاست خارجی این نگا

وزارتخانه ها است و طبیعا حساس بیشتری هم به این نهاد و شخص وزیر وجود دارد. به هر حال وزیر امور خارجه 

با  نماینده جمهوری اسالمی ایران در جهان است و باید مجری سیاست های کالن و آرمان هایی مد نظر انقالب

تمام خط قرمزهایش باشد. لذا طبق قانون این نهادهای باالدستی از رهبری تا شورای عالی امنیت ملی، مجلس 

شورای اسالمی و رئیس جمهور هستند که سیاست های کالن و نگاه راهبردی در مقوله سیاست خارجی را برای 

های کالن ا مجری این راهبردها و سیاستکنند و این وزارتخانه و شخص وزیر تنهوزارت امور خارجه تعیین می

هستند و تنها در جزئیات است که وزیر می تواند اختیار عمل از خود نشان دهد. به هر حال نمی توان منکر این 

واقعیت بود و همین مسئله هم تا اندازه بسیار زیادی بر عملکرد همه وزرای امور خارجه هم اثرات مثبت و هم 

ت. پس باید پذیرفت که وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با دستگاه سیاست منفی خود را داشته اس

خارجی دیگر کشورها ماهیت و کارکردی متفاوتی دارد، اگر چه همه آنها بنا به وزن سیاسی، اقتضائات دیپلماتیک 
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کارکرد تا اندازه  و ماهیت هاشان در روابط بین الملل مسئول سیاست خارجی کشورهای خود هستند، اما ماهیت و

ای متفاوت وزارت امور خارجه ایران سبب شده است تا خروجیش متناسب با سیاست های کالن تعیین شده 

ارزیابی شود. پس هنر وزیر امور خارجه باید این باشد که هرچه می تواند همسویی بیشتری میان عملکرد خود و 

بخشی از انرژی او صرف این کشمکش های داخلی خواهد این سیاست های کالن را ایجاد کند، در غیر این صورت 

 دیگر در که گفت باید هم را این البته. بودیم مسئله این شاهد حدودی تا گذشته سال متاسفانه که شد. چنان

 از مراتب به یقینا اما ندارد، خارجی سیاست کلی راهبردها تعیین در مطلقی آزادی خارجه امور وزارت هم کشورها

  .تری در مقام قیاس با ایران برخوردار هستندزادی بیشآ

در کنار این نکات شما تغییر شرایط و حضور پررنگ تر افکار عمومی 

 تا چه اندازه اثرگذار بوده است؟

های های ارتباطی و شبکهدر این رابطه نکته مهم به رشد فزاینده تکنولوژی

سیار کم رنگ تر های گذشته این مسئله بگردد که در سالاجتماعی باز می

 نیز عمومی افکار ها، فناوری این آور بوده است، ولی اکنون با رشد سرسام

 اسالمی جمهوری خارجی سیاست خصوص به کشور، مسائل همه درباره

 در و کند می برخورد گر مطالبه و حساس شدت به است، داشته کشور ابعاد همه بر سنگینی بسیار سایه که ایران

کنند و آن را به نقد و مامی مواضع، اقدامات و در کل کارنامه وزارت امور خارجه اظهار نظر مییرامون تپ آن کنار

چالش می کشند و یا احتماال از آن تعریف می کنند. این میزان از حضور افکار عمومی خود از عواملی است که 

ین نکته تقریبا مسئله دیپلماسی سبب شده تا سایه دیگر نهادها بر سیاست خارجی بسیار مشهود باشد. در سایه ا

 بسیاری در خارجه امور وزیر دست بودن موازی، در کنارش تصدی گری برخی از نهادها در این مقوله و نیز بسته

 و مشهود بسیار مردم و عمومی افکار برای ایران خارجی سیاست کارنامه بر آن تاثیر و دیپلماتیک های پرونده از

  .است پررنگ

های های کالن داشتند و یا این که در سالهای پیشین همسویی بیشتری با سیاستاین که دولت شاید به واسطه

آمد. گذشته این میزان از فناوری ارتباطی و میزان حضور افکار عمومی قوی نبود، این شرایط چندان به چشم نمی

خارجه در خصوص برخی از پرونده در این راستا اکنون تقریبا برای افکار عمومی روشن شده است که وزارت امور 

ها مانند تعیین شدت مناسبات و نوع آن با کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن برخی از کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس و حتی افغانستان نیز چندان نقشی را بر عهده ندارد و این نهادهای دیگر هستند که وظیفه دیپلماسی 
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ان را بر عهده گرفته اند. اگر هم وزارت امور خارجه نقش کوچکی در آنها بر عهده و تعیین مناسبت با این بازیگر

گردد. این نکته های کلی دیکته شده از جانب دیگر نهادها در آن پرونده باز میدارد تنها و تنها به اجرای سیاست

س اساسا ابتکار عمل از دست را هم بگویم که اساسا در مناسبات ایران با برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فار

تهران خارج شده است، چه برسد به این که وزارت امور خارجه و یا آقای طریف بتواند کاری در این رابطه صورت 

 .دهد

در این خصوص شکاف و گپ شکل گرفته میان طیف وسیعی از منتقدین با دولت و به ویژه وزارت امور 

 داشته است؟ ۱۳۹۷ملکرد این نهاد، به خصوص در سال خارجه و شخص آقای ظریف چه اثری بر این ع

است، چیزی است  بحث انتقاد و نگاه نقادانه به هر وزارتخانه، به خصوص وزارت امور خارجه که نهاد بسیار حساسی

را یادآور شود.  که بسیار الزم و ضروری به نظر می رسد و می تواند کم کاری ها و یا احتماال برخی از اشتباهات

 مقوله بر نآ از نکته مهم این است که باید تفاوت جدی میان انتقاد و نگاه های حزبی و جناحی بر خواستهاما 

 آقای کار به غازآ روز همان از حزبی منتقدین از طیفی راستا این در. داشت کارشناشانه تحلیلی نگاه با دیپلماسی

ها هم روشن کنند و تکلیف آنمنفی ارزیابی می را بسیار او کارنامه تمامی و بودند وی جدی مخالفین از ظریف

د با آن مطرح می است. اما بخش دیگر متناسب با اقتضائات هر اقدام وی، تحلیل های خود را در موافقت و یا انتقا

سبات منا از بخشی و افغانستان یمن، سوریه، عراق، مانند ها پرونده از برخی در شد اشاره قبال که گونه همان کنند.

نه و یا شمال اساسا وزارت امور خارجه کارکردی ندارد. در خصوص مناسبات دیگر مانند کشورهای آسیای میا عربی

 تغییر ایبر را شرایط بخواهد واشنگتن که لحظه هر تا است شده سبب ایران نیز سایه سنگین آمریکا بر آنها

ز وابستگی بسیار به کشورهای اروپایی و نی از نهادها برخی منفی نگاه سایه در نیز طرف آن از. دهد شکل مناسبات

. گیرند می تحده راجدی و شدید قاره سبز به آمریکا، این کشورها هم نهایتاً میان تهران و واشنگتن جانب ایاالت م

 از بتوانند ات است بوده برجام در ایران حفظ برای فقط کشورها این سوی از گرفته صورت اقدامات تمام بنابراین

شرایط اگر  یتی و سیاسی توافق هسته ای برای حفظ منافع خود در منطقه استفاده کنند، حال با اینمنافع امن

اید در این ید بخواهیم نقد منصفانه ای از وزارت امور خارجه داشته باشیم خواهیم دید که شرایط آن گونه که ب

نین های داخلی حزبی و همچ عمل وزارت امور خارجه و آقای ظریف نیست. به عبارت دیگر در سایه کشمکش

  .د داشتسایه سنگین آمریکا بر بسیاری از مناسبات، عمالً نمی توان انتظار بسیار زیادی را از این نها

این را هم باید گفت که وزارت امور خارجه از یک ضعف مفرط در بدنه کارشناسی خود رنج می برد. عدم حضور 

ی که بتوانند مشاوره های درستی به این وزارتخانه بدهند سبب تحلیلگران و کارشناسان جدی در سیاست خارج
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تر شود. این واقعیت را هم باید در نظر داشت که وزارت امور خارجه اکنون شده است تا این خالء روز به روز پررنگ

یران عامل تنها با محوریت دو یا سه نفر از خود وزیر تا معاونینش مانند آقای عراقچی می چرخد و عملکرد دیگر مد

آن گونه که باید در هماهنگی با این افراد قرار ندارد. همین مسئله سبب شده است تا پیش و بیش از این که وزارت 

امور خارجه در سایه حضور نهادهای باالدستی و فرادستی و دیپلماسی موازی عملکرد خوبی نداشته باشد از عدم 

با خروج ترامپ از برجام  ۱۳۹۷برد. با توجه به این که در سال هماهنگی و عدم وجود بدنه کارشناسی الزم رنج ب

سال بسیار سختی برای ایران در عرصه دیپلماسی وبه تبعش اقتصاد رقم خورد، اما باید این نکته را در نظر داشت 

برای کشور در  ۱۳۹۸که هنوز این شرایط سخت و مشکالت پایان نیافته است و یقینا شرایط سخت تری در سال 

اه است. اگر وزارت امور خارجه نتواند این خألها را پر کند در سال پیش رو به مراتب با چالش های بیشتری از ر

 .مواجه خواهد شد ۹۷سال 
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 ۲۰۱۹ارزیابی تنش ایران و آمریکا در سال 

 تهران به فشارهای واشنگتن است "خیر"یا  "بله"آینده خاورمیانه در گرو 

ش های جمهوری از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته ای دایره تن بعد -دیپلماسی ایرانی

ا و حتی اسالمی ایران و ایاالت متحده دوباره اوج گرفت. همین مسئله سبب شد تا مناسبات منطقه غرب آسی

برای  ی ایرانیدیپلماس .جامعه جهانی از همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی نیز تحت الشعاع قرار بگیرد

ایران و  بررسی و ارزیابی سمت و سوی این تنش و تاثیر آن بر مناسبات و تحوالت سال آتی میالدی در داخل

س مسائل دکتر مهدی مطهرنیا، آینده پژوه، استاد دانشگاه و کارشنا منطقه خاورمیانه، گفت و گویی را با

 :یدخوانترتیب داده است که در ادامه می بین الملل

  بود؟ خواهد 2019 سال در تحوالتی چه شاهد خاورمیانه زمین آمریکا، –در سایه تنش ایران 

ت است که به ذیل تنش ایران و آمریکا قرار می گیرد، ناظر بر این واقعی خاورمیانه، باب در 2019 سال آن چه

ه و غرب آسیا بود. لذا خاورمیانطور پررنگ تری تهران سیبل حمالت و برنامه های کاخ سفید در سال آتی خواهد 

عدی برخی است. چرا که مساله کشورهای همسوی ایران نیز می تواند محور ب 2019کانون تحوالتی جدی در سال 

ونالد ترامپ سعی داز طرح های آمریکا قرار گیرد؛ از عراق گرفته تا لبنان، سوریه، فلسطین و حتی ترکیه. چرا که 

ر که بارها گفته و قبل از انتخابات ریاست جمهوری مختومه کند. لذا همان طو 2020ل دارد پرونده ایران را تا سا

ی، یا باید شنگتن به سمت و سویی خواهد رفت که جمهوری اسالموا –ام شرایط در خاورمیانه و ذیل تنش تهران 

ای هدرگیری بزرگ را به تخاصم آمریکا بگوید که در آن صورت احتمال ورود تنش های سیاسی به  "نه"یک 

د و یا این که نظامی وجود دارد که می تواند کل منطقه خاورمیانه و حتی سطح کالن بین الملل را درگیر خود کن

اید در خصوص همه ببزرگ را در مقابل فشارها و تحریم های آمریکا داشته باشد و با این بله  "بله"تهران باید یک 

کره با ایاالت موشکی و سیاست ها و دیپلماسی منطقه ای پای میز مذمسائل مورد تنش از مساله هسته ای تا توان 

  .متحده بنشیند

علیه ایران به این سمت  2019البته از طرف دیگر تالش های ایاالت متحده در زیرمایه و خمیر مایه تحوالت سال 

ژیم در ایران است را بیشتر خواهد رفت که پروژه فروپاشی دورنی ایران را که حد فاصل میان تغییر رفتار و تغییر ر

پیگیری خواهد کرد. در این راستا تالش امریکا بر آن است که وحدت نظر و رویه ای میان اپوزیسیون داخلی و 

خارجی ایران شکل دهد. مضافا تئوری جنگ نامتعادل، یعنی بزرگ نمایی تهدید تهران از ابعاد گوناگون برای 
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بر این تهدیدات در دستور کار خواهد بود تا آمریکا بتواند اجماع بین جامعه جهانی و آسیب پذیری غرب در برا

 .المللی مد نظر خود را علیه تهران به منظور محاصره سیاسی و دیپلماتیک سامان دهد

ه در سایه تحوالتی که برای کشورهای همسو با تهران در خاورمیانه، ذیل تنش ایران و ایاالت متحد

 ندخواه پیدا آتی سال در شرایطی چه فلسطین و یمن سوریه، ، پرونده هایآمریکا به آن اشاره داشتید

 کرد؟

پرونده تنش ایران  همان طور که گفتم تمام این پرونده ها که در سوال به آن اشاره شد در پرونده کالن تری به نام

تر سیاسی و ررنگو آمریکا جای خواهند گرفت. لذا اگر دیالکتیک قدرت میان تهران و واشنگتن به یک تنش پ

در سوریه، فلسطین  حتی نظامی بینجامد، یقیناً ما باید شاهد تداوم و گسترش ناامنی در خاورمیانه و حفظ بی ثباتی

فاهم مشترک و یمن باشیم. اما برعکس این شرایط نیز می تواند صدق کند. یعنی اگر تهران و واشنگتن به یک ت

میانه در تا اندازه ای شاهد فروکش کردن برخی از جنگ های خاور در خوانش منافع دست پیدا کنند، می توان

هد کرد تا سال آتی باشیم. پس در مجموع باید دید که سرنوشت پرونده تهران و واشنگتن چه شرایطی پیدا خوا

 .ودخواهد ب ۲۰۲۰و متعاقبش سال  ۲۰۱۹از دل آن بتوان فهمید که خاورمیانه آبستن چه حوادثی در سال 

به سمت نه بزرگ  2019نکات مد نظر شما، تهران در سال  در سایه

 پیش خواهد رفت یا بله بزرگ؟

متاسفانه تهران در حال حاضر درگیر چالش های متعدد سیاسی درونی و 

داخلی است. اکنون هیات حاکمه در ایران بسیار کهن سال است. در این 

رف چند شرایط ما شاهدیم که به دلیل همین سن باالی هیات حاکمه ظ

سال آینده منتظر ترک صحنه این افراد خواهیم بود. در این صورت تنش و تشتت داخلی نیروهای سیاسی برای 

تصاحب بیشترین سهم قدرت از این میراث هیات حاکمه سبب خواهد شد تا ایران وارد دوره ای جدید شود. چرا 

، ظرف چند سال آینده به سطح آشکار و که این درگیری که اکنون در الیه های پنهان قدرت صورت می گیرد

میالدی خواهد بود با  2020از طرف دیگر سال آتی شمسی که مصادف با سال   .عیان تر خود خواهد رسید

انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری هم زمان شده می تواند سطحی از این تعارضات را نمایش دهد، 

میالدی شاهد انتخابات ریاست جمهوری در ایران  1400ابات در سال به خصوص که دو سال بعد از این انتخ

ام هجری  15خواهیم بود که سهم کرسی های مجلس می تواند عیاری برای آینده قدرت سیاسی در ایران برای 

شمسی باشد. البته به نظر می آید که انتخابات پیش رو از آن شادابی الزم برخوردار نباشد، چون شرایط سیاسی 
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اقتصادی کنونی جامعه آن انگیزه های الزمه مشارکت سیاسی را در جامعه از بین برده است، به خصوص که و 

عملکرد، رفتار، مواضع و ناکارآمدی مسئولین به ویژه در حوزه معیشتی در این مدت نیز بر شدت فروکش کردن 

  .شادابی سیاسی جامعه افزوده است

یان ایران، طبق گفته ها و ارزیابی شما، شرایط تقسیم قدرت م با توجه به کهن سال بودن هیات حاکمه

 دو جناح اصلی کشور چه سرنوشی پیدا خواهد کرد؟

لی کشور در این رابطه باید گفت که یقینا تحوالت صحنه سیاست خارجی و دیپلماسی بر اقتضائات سیاست داخ

د. چرا که طح جدی تری پی گرفته خواهد شهم اثر گذا خواهد بود. لذا تنش اصالح طلبان و اصول گرایان در س

ام بر گطیف سیاسی داخلی که خواستار تغییراتی جدی هستند، آرام آرام به سمت کسب سهم بیشتری از قدرت 

ن در جامعه خواهند داشت. لذا طیف های چپ و راست باید طی این مدت تکلیف خود را با پایگاه های اجتماعیشا

سن روحانی در اصول گرایان با استراتژی حمله به اصالح طلبان با محوریت دولت حایران مشخص کنند. از این رو 

ا کم رنگ وضعیت کنونی، به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی سعی خواهند کرد که پایگاه اجتماعی طیف چپ ر

  .کنند

در اختیار  وه مجریهاز آن سو اصالح طلبان نیز سعی خواهند داشت با تکیه بر قدرت حکومتی که فعال در سطح ق

کنند. لذا  دارند، شرایط را برای رجوع به قدرت اجتماعی مردم در خصوص ایجاد تحوالتی عمیق در کشور فراهم

ای ملی بخشی از اصالح طلبان از کنش اصالح طلبی ریزش کرده و به سمت تحول خواهی با حفظ اصول آرمان ه

  .و منطق انقالب اسالمی پیش خواهند رفت

 وصف مساله فروپاشی تا چه اندازه ای جدی است؟با این 

ها از این نشاندارد که وضعیت کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، همان طور که گفته شد متاسفانه سیگنال

ها در یک انفعال فرهنگی و اجتماعی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. از این رو نیروهای پیشران در این حوزه

های داخلی کشور که میل به بحران شدن دارند، سبب خواهد شد تا تهران در برند. لذا این چالشسر می جدی به

 که کرد عنوان باید حال این رو باشد. اما باسال آتی میالدی و حتی سال آتی شمسی با اما و اگرهای جدی روبه

 بعد از گاز و نفت غنی منابع اشتند دارد؛ اختیار در بسیاری سنگ گران هایفرصت ایران اسالمی جمهوری

کنار آنکارا و  در تهران تا شده سبب آسیا غرب در امنیتی و نظامی باالی قدرت گرفتن اختیار در نیز و اقتصادی

 به مغتنم بسیار های فرصت این با بتواند تهران اگر لذا ریاض تروئیکای قدرت در منطقه خاورمیانه را شکل دهند.
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 فروپاشی تحلیل از تهران دارد امکان برود، دقیق ریزیبرنامه یک با منطقی مبارزه یک سایه در تهدیدها جنگ

ت حاکمه تهران چگونه از این فرصت ها در برابر تهدیدات استفاده هیا که دید باید حال. برد در به سالم جان

 .کرد خواهد

 ها این اجازه را خواهد داد؟ولی شرایط تهران در برابر تحریم

 و سنت لجدا لذا است، شده گرفتار ران در یک شکاف پان اسالمیسم، پان ایرانیسم و پان مدرنیسم اکنون ای

ران در یک پرستانه سبب شده تا تههای میهنختالف تفکرات دینی با اندیشها نیز و دموکراسی باب در مدرنیته

ل آتی نهایت رهای اجتماعی در سانقرس ایدئولوژیک گرفتار شود. همین شرایط سبب شده تا ایران نتواند از بست

گاه اجتماعی و برد. لذا اگر پایاستفاده را ببرد، چرا که ظرفیت های کنونی جامعه در یک انفعال جدی به سر می

اتیک و به وحدت میان تمام قومیت های ایران در تقابل با تحریم شکل نگیرد، وضعیت اقتصادی، سیاسی، دیپلم

ال آتی رقم ها، اقتضائات به مراتب بدتری را برای ایران در سدر سایه تحریم اجتماعی ایران -خصوص فرهنگی 

ه سمت یک اتفاق بها و فشارهای یک جانبه ایاالت متحده آمریکا خواهد زد. لذا ما باید برای تقابل با این تحریم

 .نظر و وحدت رویه گام برداریم
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 ها فرصت یبرا یجهان یر جستجود یهروس)سه ماهه دوم(:  2019اندازی از تحوالت  چشم

نی غرب و به به منظور مقابله با هژمو یهکه روس هنوشت 2019سال خود درباره تحوالت  ینیب یشدر پ استراتفور

جهان  سراسرایفای نقش در و خود گسترش روابط صدد در چالش کشیدن نظم لیبرال تحت رهبری ایاالت متحده 

ر سراسر د یدیکلمناطق خود را در  یتیو امن یروابط اقتصادحاال هم حقیقت روسیه همین در  بر خواهد آمد.

 در ماه های آتی با شدت بیشتری پیش برود. وندو انتظار می رود این ر استکرده  یتجهان تقو

قیام ها اگرچه  سال گذشته است؛ این 5از زمان قیام ها در کی یف در حمایت از اروپا بیش از  دیپلماسی ایرانی:

ریمه به روسیه کین آغاز شدند، اما عواقب آن همچنان در سراسر جهان قابل مشاهده است. جدای از الحاق در اوکرا

ا کرد به طوری و ادامه درگیری های جدایی طلبانه در شرق اوکراین، این قیام ها روسیه و غرب را از یکدیگر جد

تحادیه اروپا ارسیده است. ایاالت متحده و که روابط آنها به پایین ترین سطح از زمان پایان جنگ سرد تاکنون 

قدامات نظامی خشم سعی کرده اند با اعمال تحریم ها، روسیه را منزوی کنند و روسیه و ناتو بارها با مشارکت در ا

 یکدیگر را برانگیخته اند.

وع بخشیدن در نتیجه ادامه بن بست پیش آمده، مسکو استراتژی سیاست خارجی خود را تغییر داده و در صدد تن

وم سازد و هم به روابط اقتصادی خود و فاصله گرفتن از غرب برآمده تا هم اقتصادش را در برابر تحریم ها مقا

 فرصت های از دست رفته در سال های محدودیت تجاری و سرمایه گذاری را جبران کند.

 است: بوده  یهروس یاصل یکشرچین در این زمینه 

ت، مان با وقتی که روابط اقتصادی اش با بروکسل و واشنگتن کاهش یافو درست همز 2014از سال مسکو 

های د تالش تنها مقص ینچ. اما گسترش داده است یو انرژ یمال ی،تجارخود را با پکن در زمینه های ارتباطات 

وجود ن بست مانتظار می رود بکه ینبا توجه به انبوده است.  یکو استراتژ یاقتصاد یازهایتحقق ن یبرا روسیه

 یکایو آمر یقافرآ یانه،خاورم یا،آسادامه داشته باشد، روسیه به جنوب  یطوالن یمدت زمان یو غرب برا یهروسبین 

 یاالتا یبرنامه ها، می نگرد و در این روند یتیو امن تصادیروابط اق یتتقو یبرا ییبه عنوان مکان هارا نیز  یجنوب

 این مناطق را به چالش می کشد.متحده در 

 و فراتر از آن یهسور به

که بوده خارج از غرب  یبا کشورها یو نظام یتیگسترش ارتباطات امن یهروس یاستراتژ یاصل یاز مولفه ها یکی

ی سوریه به این جمهور یسرئ نجات دهنده بشار اسددر نقش  2015مسکو در سال . است یهآنها سور ینتر مهم
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تا هدف  در تارتوس یاییاه دریگپا ت ازفظاحمبه  یلاز تما یهسور ره دخلادم یبرا یهروسکشور شتافت. دالیل اصلی 

داخل و خارج از منطقه متغیر بوده است. با این حال، در در افراطی  یگروه ها یگردداعش و از گسترش ممانعت 

روسیه را اشغال ذهن نیز متحده  یاالتمرتبط با ا یکاستراتژزمان ورود به درگیری سوریه یک سری مالحظات 

رهبران مستبد را  یرنگ یسابق که انقالب ها یشورو فضایکشورها در  یگر. همانطور که در عراق و درده بودک

 یمرژ ییرمتحده در تغ یاالتا یامتحده  یاالتا یتتحت حما یاساسا مخالفت با تالش ها یهمتوقف کردند، روس

تواند مداخله  یم ینکشور همچن نیخواست به واشنگتن و جهان خارج ثابت کند که ا یم یناست. مسکو همچن

شناخته شده  یالملل ینو ب یحکومت قانون یککشور را انجام دهد تا بتواند آنچه را که به عنوان  زدر خارج ا ینظام

 یاالتاهرم خود در مذاکرات گسترده تر با ا یتخواستار تقو یهشود حفظ کند. سرانجام، روس یمحسوب م یهدر سور

همانند  به واشنگتن دارد. ستراتژیکا یکه عالقه ا یقدرتمند در کشور یکنباز یکن به شد یلمتحده شد، با تبد

انقالب های رنگی در کشورهایی که پیشتر بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، روسیه اساسا با تالش های تحت 

کند که همانند واشنگتن رهبری یا با حمایت آمریکا برای تغییر نظام مخالف است. مسکو همچنین می خواهد اثبات 

توانایی مداخله نظامی برای محافظت از آنچه مشروع می داند، را دارد. و نهایتا اینکه روسیه می خواهد با تبدیل 

شدن به یک قدرت کلیدی در کشوری که منافع استراتژیک ایاالت متحده محسوب می شود، موضع مذاکراتی 

 خود را تقویت کند.

فزایش داده است. سوریه که در خاورمیانه اق بوده چراکه نقش و اهمیت آن را نه تنها در این استراتژی روسیه موف

یل اهمیت اسرائ-روسیه اکنون به عنوان یک میانجی کلیدی دیپلماتیک در درگیری ها در عراق، لیبی و فلسطین

اده است. دبیشتری یافته و همچنین فروش اسلحه را به کشورهایی همچون مصر، ترکیه و عربستان سعودی توسعه 

نطقه ای که مو باال رفتن جایگاه آن به این معناست که ایاالت متحده باید در هر  این افزایش مشارکت روسیه

مایل به کاهش حضور برایش اهمیت دارد، موضع و نفوذ روسیه را نیز در نظر بگیرد و این مساله به ویژه باتوجه به ت

 نظامی در منطقه اهمیت دارد.

 حرکت به سمت جنوب آسیا

یانه آرام و خاورم یانوساق-یابر منطقه آسبه دلیل نزدیکی جغرافیایی در ابتدا  یهروسسازی روابط تنوع م استراتژی

از  یکیاست. داده جهان گسترش  یدینقاط کل یرسانفوذ خود را در مسکو  یراخ ی. اما در سال هاداشتتمرکز 

ینده های اصلی افغان میزبانی چندین نشست میان نمابا  یه. روساست افغانستان یژهبه و یا ومناطق جنوب آس ینا

خود  یتیحضور امن ینهمچن از جمله مقامات دولت و طالبان، در امور افغانستان بیشتر ایفای نقش می کند.روسیه
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. روسیه از افزایش مشارکت در امور افغانستان داده است یشافزا یزستانو قرق یکستاناز جمله تاجیانه م یایرا در آس

یتی با پاکستان نیز استفاده کرده است؛ با این حال، محتاط بوده که توازن و برای تقویت روابط اقتصادی و امن

تعادل را در روابط با هند که یکی از مشتریان دیرینه تسلیحات روسی بوده نیز حفظ کند و حتی پیشنهاد ایفای 

 نقش به عنوان میانجی در مناقشات اخیر اسالم آباد و دهلی نو را مطرح کرده است.

 یکاخلوت آمر یاطحدر  پیشروی

ت. روابط یکی از دیگر مناطقی که روسیه به سمت آن پیشروی کرده، حیاط خلوت یااالت متحده یعنی ونزوئالس

 برمی گردد.  کی یف و به دوران هوگو چاوز 2014های سال  یاماز ق یشپبه مسکو با کاراکاس  یتیو امن یاقتصاد

 یکوالسا دولت نبرا  یانرژدر زمینه  ها یو همکار یتیروابط امن ،یمال یتسته حمایوبه طور پ ینکرملحال،  ینبا ا

 داده است. یشمادورو افزا

ی است. اما این نظام-همانند افغانستان و سوریه، روسیه در ونزوئال هم به دنبال کسب منافع در زمینه های صنعتی

افع استراتژیک ا ایاالت متحده و منکشور آمریکای جنوبی همچنین می تواند به پایگاهی برای روسیه در مواجهه ب

منافع روسیه هم  وآن تبدیل شود. ایاالت متحده به طور فعاالنه سعی دارد به اتفاقات داخلی در ونزوئال شکل دهد 

 در مواجهه با این تالش ها از طریق محافظت از دولت مادوروست.

یقا کشانده آفر به قلمروهای ناشناخته همچونیر اخ یدر سال هابخشدین به روابط آن را تنوع روسیه در  استراتژی

را به  یوصخص یتیامن یمان کارانپیک سری  یمبابوه،ارتش زمدرنیزه کردن امکان بررسی عالوه بر  یهروساست. 

 یانجیمدر درگیری ها دی این کشور به عنوان تالش کرده است تا  ینهمچن اعزام و یمرکز یقایآفر یجمهور

هد، اما فرصت درچه روابط با این کشورها روسیه را در برابر ایاالت متحده قرار نمی ایفای نقش کند. اگ یاسیس

 توسعه فروش تسلیحات و دسترسی به منابع معدنی را برای آن فراهم می آورد.

غرب روی  ها بهبه بستن در یلیتما یچهپیش رفته، اما  یجنوب یکایو آمر یقاآفر یا،آساگرچه به سمت  روسیه

ده است. اما باتوجه مان یباق یهروس یو مواد معدن یصادرات انرژ یبرا یدیبازار کل همچنان یک اروپا ژهیندارد. به و

ی جز در عمل گزینه امسکو به اینکه حل و فصل بن بست کنونی در روابط چندان محتمل به نظر نمی رسد، 

 در خارج از غرب ندارد.خود  یکو استراتژ یاقتصاد یازهایبه ن یدنتحقق بخش

  منبع: استرتفور 
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 ۲۰۱۸ارزیابی روابط ایران و ترکیه در سال 

 نیاز اجتناب ناپذیر ترکیه به ایران، عامل عدم همراهی آنکارا با تحریم های آمریکا

مسایگان هیکی از مهم ترین کشورهای منطقه خاورمیانه ترکیه است که به عنوان یکی از  – دیپلماسی ایرانی

 آمریکا های حریمت اعمال سایه در ایران که ویژه به. کند می ایفا ایران اقتصادی سعهتو در جدی نقش ایران، غربی

 برابر در هرانت با همراهی و حمایت از صراحت به هم آنکارا سو آن از. دارد ترکیه چون همسایگانی به جدی نیاز

 سطح در شورک دو روابط میتاه بر نیز سوریه پرونده در کشور دو همکاری ریم ها سخن گفته است. عالوه بر آنتح

ناس و رحمن قهرمانپور، کارش در گفت وگویی با دیپلماسی ایرانی رو این از. است افزوده جهان و منطقه

ابط برای و ارزیابی این رو 2018به بررسی مناسبات دو کشور ایران و ترکیه در سال  پژوهشگر مسائل ترکیه

 :خوانیدسال آتی میالدی پرداخته است که در ادامه می 

 چیست؟ 2018در نگاهی کلی ارزیابی شما از مناسبات ایران و ترکیه در سال 

 -ات تهرانمیالدی در ترکیه مناسب 2016بعد از حمایت تهران از دولت اردوغان در جریان کودتای ژوئیه سال 

م مبین همین هکشور آنکارا در مسیر بهبود و توسعه قرار گرفت، لذا در نگاهی کلی مجموعه تحوالت در روابط دو 

شکل  2011نکته است. در این راستا تنش هایی که میان ایران و ترکیه به خصوص در پرونده سوریه از سال 

ساله همراهی مگرفته بود در نشست های سیاسی و دیپلماتیک مانند آستانه تا اندازه ای حل شد. به موازات این 

ور پررنگ تر الل کردستان عراق هم سبب شد تا مناسبات دو کشترکیه با مواضع ایران در پرونده همه پرسی استق

   .شود

در این مسیر آیا اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و ترکیه هم 

 در همسویی مواضع دو کشور تاثیرگذار بوده است؟

ترکیه و نشست  2016قطعا چنین است. بعد از مخالفت تهران با کودتای 

 همه بایکوت در کشور دو همراهی نیر و هسیوری پرونده در سیاسی های

 دو مناسبات تا شد سبب که دیگری مهم مساله کردستان اقلیم پرسی

باز می گردد.  2018 سال همین در ایران و ترکیه علیه آمریکا های تحریم مساله به شود گرفته پی تر جدی کشور

شمسی خود ترکیه نقش به سزایی در دور  90البته در اول تحریم های آمریکا در همان سال های ابتدایی دهه 

زدن تحریم های آمریکا برای ایران داشت. در چنین شرایطی سنت سیاسی و دیپلماتیک ترکیه از گذشته تا به 
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 ترکیه که اکنون این بوده است که از شرایط بیشترین بهره و سود را در جهت دستیابی به منافع خود ببرد. چنان

 تا. نکرد همراهی ایران علیه آمریکا های تحریم با شمسی 90 دهه اولیه سال در هم و میالدی 1980 دهه در هم

 لذا. کرد نخواهد همراهی تهران علیه هم ترامپ های تحریم جدید دور با داشته اعالم صراحتا آنکارا هم امروز به

 قفقاز حوزه کشورهای قطر، ن،ایرا با اقتصادی همکاری طریق از بتواند که است این ترکیه به مساله تحریم ها نگاه

 شرایط در ترکیه رو این از. آید فائق 2019 سال برای خود داخلی اقتصادی مشکالت بر عربی کشورهای از برخی و

ان نیاز به مراتب بیشتری دارد. به خصوص که ایر با اقتصادی مناسبات توسعه خصوص در گذشته به نسبت کنونی

نظر اقتصادی دچار فراز و فرودهای شدیدی شد و از این رو اردوغان نیاز جدی از  2016ترکیه بعد از کودتای سال 

 اقتصاد توسعه در خود اندازه چشم و اهداف به بتواند تا به کمک برخی کشورهای همسایه خود، به ویژه ایران دارد

ی و برخی بانک . مخصوصا که هوادارن فتح اهلل گولن از جمله شرکت های بزرگ ترکیه، موسسات مالبرسد ترکیه

ها بعد از کودتا یا از پروسه اقتصاد ترکیه حذف شدند و یا خود خواسته کنار کشیدند. البته در دو سه ماه اخیر 

اردوغان توانست تا اندازه ای بر مشکالت اقتصادی خود غلبه کند. در این میان نباید وعده کمک های اقتصادی 

 .کرد فراموش هم را ترکیه یها وام برلین و تالش خانم مرکل برای تعویق

 2019اما در سایه سیاست های پراگماتیک آنکارا و شخص اردوغان آیا می توان انتظار داشت در سال 

 با اعمال فشار از جانب ترامپ شاهد تغییر مواضع اردوغان در قبال ایران باشیم؟

ی جدید سیاست خارجی ترکیه نسبت ببینید نگاه امروز ترکیه در قبال تهران را باید در راستای جهت گیری ها

سال  30به ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. از این رو ترکیه ای که امروز با آن مواجهیم در واقع با ترکیه 

متفاوت است. در این راستا در دو سال اخیر بعد از  2016و حتی ترکیه قبل از سال  2002پیش، ترکیه سال 

سیاسی و اشتراک نظر جدی در بین تصمیم گیران و سران ترکیه مبنی بر شکل  نوعی اجماع 2016کودتای سال 

دهی سیاست چند جانبه گرایانه مستقل از سیاست های اروپا و آمریکا به وجود آمده است. تا چند سال پیش 

ا اتفاقاتی که ترکیه کشوری بود که نیازمند کمک های اقتصادی و تا اندازه ای امنیتی اروپا و ایاالت متحده بود. ام

 مسیری باید که رساند نتیجه این به در چند سال اخیر و در سطح منطقه خاورمیانه و جهان روی داد آنکارا را

 .کند ترسیم خود اهداف به رسیدن برای را آمریکا و اروپا از تر مستقل

روپا قرار داشت، تا به میالدی همواره به طور جدی تا آستانه پیوستن به اتحادیه ا 1999ترکیه ای که از سال 

 ترکیه، از تر اهمیت کم و تر کوچک مراتب به کشورهای اکنون این مهم روی نداده است و در طی این سال ها

ساله آنکارا امروز به این یقین رسیده است م این سایه در. اند پوسته اروپا اتحادیه به نشین یونانی قبرس و مالت

ویت اسالمی به اتحادیه ای با بنیان های مسیحی امکان تحقق ندارد. لذا با که اساسا پیوستن ترکیه با ریشه و ه
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پذیرش این واقعیت امروز ترکیه قصد دارد تا ذیل کنار گذاشتن اتحادیه اروپا، سیاست های چند جانبه گرایانه و 

ساسا مانند دیپلماسی البته مسقتل از غرب را در پیش بگیرد. البته این نکته را هم باید گفت که دیپلماسی ترکیه ا

 منطقه کشورهای های ظرفیت همه از باید که است معتقد آنکارا. ندارد کار دستور در را غرب و شرق به نگاه ایران

را برد. یعنی استفاده از ظرفیت های کشورهای  استفاده و بهره کمال ترکیه توسعه و رشد برای ای فرامنطقه و ای

برای تعالی ترکیه و افزایش نفوذ این کشور در سطح نظام بین الملل. برای نیل به حوزه قفقاز، بالکان و خاورمیانه 

این مهم اکنون ترکیه از آفریقا تا روسیه، چین، قطر، هلند، کانادا و دیگر کشورهای جهان فعالیت های خود را به 

  .طور چشم گیری افزایش داده است

یانی به تحقق ین قدرت های خاورمیانه می تواند کمک های شادر این مسیر یقینا تهران به عنوان یکی از مهم تر

می داند و از  این سیاست ترکیه در آینده داشته باشد. لذا ترکیه اهمیت و جایگاه ایران را در سیاست های خود

نیاز اگر در گذشته  این رو برنامه های جدی برای رشد و توسعه مناسبات خود از همه ابعاد با ایران دارد. در نتیجه

دیگر چنین  ترکیه و همراهی آنکار با مواضع غرب سبب بروز برخی تنش های میان ترکیه و ایران می شد، امروز

بهبود پیدا کند به  نگاهی در آنکارا وجود ندارد. پس دیگر نمی توان گفت که اگر مناسبات ترکیه با اروپا و آمریکا

 ایران با ترکیه روابط بهبود یعنی. است صادق هم آن برعکس تهالب. است آنکارا–معنای ایجاد تنش در روابط تهران 

 سال در دارد یسع حقیقت در ترکیه پس. نیست واشنگتن و اروپا با آنکار روابط در تنش ایجاد معنای به لزوما هم

  .ه قوا را میان ایران و آمریکا در دستور کار داشته باشدموازن و توازن نوعی آینده

شین نشود. تالش جدی دارد تا با همسایگان خود وارد تنش و چالش جدی مانند دهه های پیمضافا ترکیه اکنون 

ر این راستا دبه خصوص که ایران به عنوان یکی از قدرت های مهم خاورمیانه می تواند کمک جدی به ترکیه کند. 

نوان مهم ترین سوریه به ع ما شاهدیم که در یکی دو سال اخیر همکاری های خوبی میان تهران و آنکارا در پرونده

رفت. گپرونده دیپلماتیک ترکیه که شکاف سیاسی و اجتماعی جدی را در ساحتار ترکیه سبب شده بود، شکل 

 روند ر پیشبردخوب اکنون ترکیه با ماندن بشار اسد و حضور او مخالفت های جدی ندارد. بحث همراهی با تهران د

 خالی را ایران تپش راحتی به ترکیه یقینا نگاه این با لذا. دارد قرار ترکیه کار دستور در سوریه پرونده سیاسی

 های سیاست و یطشرا که دلیل این به بلکه باشد، داشته ایران از حمایتی بخواهد که دلیل این به نه کرد؛ نخواهد

  .ه تهران را اجتناب ناپذیر می کندب نیاز ترکیه

مشکالت اقتصادی ترکیه با اعمال  2018در همین سال  ولی در میان تحلیل های شما یک نکته گم شد.

تحریم های آمریکا به واسطه بازداشت کشیش آمریکایی شدت پیدا کرد و کار به جایی رسید که آنکارا 



70 
 

 ترامپی صورت این در. شد آمریکایی برای کاهش آثار تحریم بر اقتصاد خود مجبور به آزادی کشیش

 مجدد تحریم اعمال با تواند نمی دارد، خود همسایگان میان در یرانا کردن منزوی برای جدی برنامه که

 ببرد؟ پیش ایران از جدایی آستانه تا را اردوغان ترکیه، علیه

د هیچ گاه نمی در میان نکات شما یک مساله نادیده گرفته شد. آن هم پتانسیل و ظرفیت باالی ترکیه است. ببینی

همسایگان ایران  ایی مانند عراق، آذربایجان، افغانستان، پاکستان و دیگرتوان ظرفیت و توان ترکیه را با کشوره

هد. لذا نمی دمقایسه کرد. ترکیه در کنار ایران و عربستان سعودی تروئیکای قدرت در خاورمیانه را تشکیل می 

ان تغییر می رتوان به صراحت گفت که آنکارا با اعمال فشار ترامپ مواضع خود را در قبال همسایه مهمی چون ای

 سیاست ریکا،آم های تحریم مسیر و راستا در راحتی به است داده نشان روشنی به ترکیه گذشته در که دهد. چنان

ن اعمال شده است که علیه ایرا آمریکا های تحریم تنها اکنون که خصوصا. کند نمی عوض تهران قبال در را خود

ا داشته باشد. یقینا ک های اقتصادی به ایران در تقابل با تحریم هو اتحادیه اروپا در حمایت از برجام سعی دارد کم

یاست سترکیه  2019همین مسله خود به مشوق جدی برای همراهی ترکیه با ایران عمل می کند. لذا در سال 

 2018یانی سال همراهی با ایران را در دستور کار دارد، به خصوص که اکنون شرایط اقتصادی ترکیه در روزهای پا

ی برای دولت رسید که موفقیت جد 5.2به  7به مراتب بهتر شده است. اکنون نرخ برابری لیر در برابر دالر از 

کشورهای  ترکیه است. البته در این میان کمک های قطر و برخی 2018اردوغان در مهار مشکالت اقتصادی سال 

ناسبات مال آسوده تری به فکر گسترش دیگر هم موثر بوده است. همین وضعیت کمک می کند تا اردوغان با خی

   .خود با تهران باشد

 اما در سایه برخی نکات دیگر مانند برگزاری نشست چهارجانبه استانبول با حضور روسیه، آلمان و

 فرانسه بدون دعوت از ایران، آن هم به فاصله کمتر از یک ماه از نشست سه جانبه تهران در خصوص

ی قت پرونده ادلب میان روسیه و ترکیه بدون همراهی ایران، حمله زمینپرونده سوریه، حل و فصل مو

حر و تجاوز به خاک سوریه در عفرین و منبج و نیز حمایت آنکارا از جبهه النصره و به خصوص جیش ال

  می تواند دال بر فاصله گیری تدریجی ترکیه از ایران در پروده سوریه باشد؟

ه معنای نادیده گرفتن و یا دورن زدن ایران در پرونده سوریه نیست. این اجالس نشست چهارجانبه استانبول لزوما ب

از مدت ها قبل پیش بینی شده بود، حتی پیش از برگزاری نشست تهران برگزاری آن در استانبول مطرح بود. از 

شائبه دور  آن سو هم چون دعوتی از کشورهایی مانند عربستان، امارات و آمریکا هم صورت نگرفت، نمی توان

 یقینا اما نبود، ما نفع به نشست این برگزاری که چند هر لذا. کرد مطرح را ترکیه خوردن ایران در سوریه توسط
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مان سیاست چندجانبه گرایی که ه راستای در ترکیه که بود خاطر این به صرفا نسشت این. نبود هم ما ضرر به

ل پرونده سوریه استفاده کند. مضافا این که نمی توان انتظار پیشتر گفتم از توان و ظرفیت اروپا هم در حل و فص

داشت در تمامی فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک مربوط به سوریه از ایران دعوت شود. این به دور از واقعیت 

 .های منطقه و جهان است

ن و ترکیه وجود میان ایرااما در کل من هم با شما موافقم که نقاط بالقوه ای در پرونده سوریه برای ایجاد تنش 

یگر قصد ندارند ددارد که امکان بالفعل شدن آنها وجود دارد. اما این را هم باید گفت که هم تهران و هم ترکیه 

 ترکیه که وصخص به. بنهند که به مسیر گذشته یعنی ایجاد تنش در مناسبات دو کشور در سایه پرونده سوریه گام

 در تری جدی های دغدغه آمریکا اقتصادی های تحریم دلیل به نیز ایران و گرایی چندجانبه سیاست همان ذیل

 سوریه پرونده رد نگاه تفاوت دلیل به خود مناسبات در تنش دنبال به کشور دو لذا. دارند تجاری و اقتصادی حوزه

ار خواهد کر های بعدی در دستو و سال 2019، بلکه نوعی مدیریت رفتار در هر دو کشور برای سال رفت نخواهند

 د.بو
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 : تشدید رقابت های آمریکا، چین و روسیه برای قدرت2019چشم اندازی از تحوالت 

 هیو روس نیچمتحده،  االتیا نیب دیکه رقابت شد ه بودکردبه این مساله اشاره  استراتفور شیسال پ کیاز  شیب

 بزرگ هایرقابت قدرت  انیدر جر ی راانیم یقدرت های تبدیل خواهد شد و الملل نیب شاخصه اصلی نظامبه 

و  یعدفا یها یاستراتژ ات دررییتغ ،یبریحمالت سا ،یتجار یها جنگطولی نکشید که  درگیر خواهد کرد.

 رقابت های تسلیحاتی این واقعیت جدید نه چندان خوشایند جهانی را تایید کردند.

 یبرارا  خود یتالش ها دی. کاخ سفهد شدخوا دیتشد 2019در سال برتر  قدرتبر سر  رقابت دیپلماسی ایرانی:

ال در این کرد. چین احتمادو برابر خواهد  کیاستراتژ یها نهیاز زمشماری در  نیچ یها شرفتیکردن پ محدود

ابزار  کایربا آمبرابری  یخود برا یو تالش ها یع جدول زمانیسرمسیر متحمل چندین ضربه می شود، اما برای ت

ای رابطه شان هم اگرچه عالقه خاصی به یکدیگر ندارند و مبن هیو روس نیچاهد داشت. الزم و انگیزه بیشتری خو

ود در همکاری به سمت اتحادی قوی تر و فائق آمدن بر اختالفات موج 2019احترام متقابل است، احتماال در سال 

 نه چندان راحت خود پیش خواهند رفت.

ت ها به آشکارتر خواهد شد. این محدودی نیکردن چ ینزوم یمتحده در تالش برا االتیا یها تیسال محدودما

نتخاب بین ی به شدت در هم تنیده شده تامین و درگیری متحدان نزدیک ایاالت متحده در اها رهیزنجویژه به 

تحوالت  نی. ادمربوط می شو نیبا چ یاقتصادروابط به گسترش  دهنایفز ازینرابطه امنیتی تنگاتنگ با آمریکا و 

ارند و این درگیری قرار دکه در معرض  ییو کسب و کارها یانیم ی ناخوشایند برای قدرت هایدردسر یجهان

 یقدرت هاینکه پیش ببرند، ایجاد خواهد کرد. به رغم ا دهیچیپ مجبورند روابط خود را با دو طرف در این وضعیت

ی چنین بجان بیسآکنند تا به تثبیت  یجهانسطح اروپا را در  هیاتحاد دارند جایگاه یم یسع ییبزرگ اروپا

 . واهند ماندخچین و آمریکا بر سر قدرت منفعل رقابت گسترده تر همچنان در برابر  ،درگیری هایی تبدیل نشوند

 یکیتیژئوپل نگینسجو  -وانیتا تا هیترک گرفته تااز لهستان  -قرار دارند یمرزمناطق که در آن قدرت هایی  یو برا

نیتی و به دست ه گاها در تالش ها برای عملکرد سریع در کسب اطمینان از اتحادهای امبه این معنا خواهد بود ک

 دست خواهند یافت. کیاستراتژ یفرصت ها آوردن مزایای اقتصادی ویژه از طرف های قدرتمند، به

ت رقاب ،یحاتیکنترل تسل یها مانیپمختل کننده به عالوه موارد متداول نقض  حاتیتسل یفناور عیتوسعه سر

احتمال خروج واشنگتن از  خواهد کرد. عیتسر نیو چ هیمتحده، روس االتیا انیمهای تسلیحاتی در سطوح باال را 

ها  اختالف ،جدید کیاستراتژتسلیحات کاهش  مانیپدرباره مذاکرات شکننده پیمان نیروی هسته ای میان برد و 

درگیر شدن در میانه این رقابت دارند از  یسع یغرب یقدرت هاچراکه  خواهد کردشدید اروپا را تداخل در 

 یمانند لهستان، کشورها -هستند هیبا روسمواجهه احتمالی در خط مقدم و کشورهایی که  کنندتسلیحاتی اجتناب 

 االتیحال، ا نهمی. در داوطلب می شوندمتحده  االتیا ینظام یها ییدارابرای میزبانی  -یو رومان کیبالتحوزه 
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آزاد خواهد دانست و چین  نیچ دنیچالش کش ای قابل توجه به منظور بهساخت زرادخانه  برایمتحده خود را 

خواهد کرد و به تثبیت موضع خود در غرب اجتناب تسلیحاتی  یها مانیاز ورود به پ کیاستراتژبه شیوه ای 

 خواهد داد.ادامه اقیانوس آرام 

رقابت با محور  چالشدر برابر متحده  االتیااهد رفت. رتر آرام تر پیش خوقدرت ببر سر رقابت  کیدئولوژیا ابعاد

ه با مخاطره در پیش گرفتن روندی یکجانبمتعارف و ریغ یها کیبر تاکتآن  هیتکخواهد ایستاد، اما  هیروس-نیچ

برای نتیجه  تبدیل بسیاری از قدرت های میانه متحد به دشمن همراه خواهد بود و این در حالی است که آمریکا

ه از دفاع از این قدرت ها نیاز خواهد داشت. باتوجه به اختالفات در غرب و دست کشیدن ایاالت متحد گرفتن به

راه مانده را  نظام قانون محور مدیریت نظم جهانی و گاها حتی ستیز با آن، چین بسیاری از قدرت های میانه در

 در مبارزه خود با آمریکا همراه خواهد ساخت.

 هایارفشبا افزایش نه تنها  نیچپیش خواهد رفت. سطوح همه در  2019در سال  نیچمتحده و  االتیا رقابت

، بلکه هد شدخوامواجه  ینیچ یشرکت هادر برابر  یقانونسدهای و ی وارداتی آمریکا تعرفه هاناشی از  یاقتصاد

 کرد. افزایش فشارها بر پکن نیز استفاده خواهد یها برا میمتحده از تحر االتیااحتمال استفاده 

خواهد الش به چ وانیتاجنوبی و بر سر  نیچ یایدر در را نیچ میمتحده به طور مستق االتیا ی،تیجبهه امن در

انجامد. اما در کشید که این مساله می تواند به تشدید درگیری ها و حتی احتمال مواجهه نظامی آمریکا و چین بی

 تیا محدودب نیکمربند و جاده چ عملبا ابتکار میستقمقابله م یمتحده برا االتیا یاقتصاد یتالش هامقابل، 

 یها مشترک با قدرت یاقتصاد یدسترسمواجه خواهد شد، چراکه پکن از توافق های همکاری و  یشتریب یها

 کاهش نفوذ آمریکا استفاده خواهد کرد. یبزرگ و کوچک برا

 منبع: استرتفور
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 ۲۰۱۸بررسی روابط ایران و عراق در سال 

 ودات اقتصادی ایران و عراق در گرو سفر عادل عبدالمهدی به تهران استآینده مرا

رای قطع بیکی از مهمترین همسایگان ایران که ایاالت متحده آمریکا برنامه ریزی جدی  – دیپلماسی ایرانی

 و خلیدا مناسبات در هم جدی، تحوالت 2018 سال روابط آن با تهران دارد، کشور عراق است؛ کشوری که در

 داشته را خود آثار تهران – بغداد مناسبات بر نیز مساله این از بخشی. است داشته خود خارجی سیاست در مه

در این  رانیدیپلماسی ای .لگری ایران در بصره نمونه ای از آن در سال جاری میالدی بودکنسو به حمله که است

ا در سالی تحلیل مناسبات ایران و عراق رمیالدی  2018گفت وگو از سری مصاحبه های تحلیل پرونده های سال 

 رئیس محمدصالح صدقیان، را در گپ وگفتی با 2019که رو به اتمام است و ارزیابی این روابط برای سال 

 :پی گرفته است که در ادامه می خوانید خاورمیانه مسائل کارشناس و ایران مطالعات عربی مرکز

 چیست؟ 2018والت عراق در سالی در یک نگاه کلی ارزیابی شما از مجموعه تح

بعات آن باز مهم ترین تحول عراق در سال جاری میالدی که در حال پایان است به انتخابات پارلمانی عراق و ت

 موفق اکنون به تا عراق وزیر نخست عبدالمهدی، عادل آقای رابطه این در. است می گردد که هنوز هم پایان نیافته

 نابه وضعیت هک بودند معتقد بسیاری راستا این در البته. است نشده کمال و تمام رتصو به خود کابینه تشکیل به

یدا خواهد کرد، انتخابات و تشکیل دولت جدید تا اندازه ای بهبود پ این انجام از بعد 2018 سال در عراق سامان

پایان است  رو به 2018 هنوز شرایط عراق تغییری پیدا نکرده است. در وضعیتی که سال 2018اما با اتمام سال 

ب و وزارتخانه دولت عراق هنوز تعیین تکلیف نشده و تنش های سیاسی هم بر سر تصاحب آن میان احزا 6

راق روی اتفاق مهمی در ع 2018شخصیت ها بسیار پررنگ است. لذا بسیار بعید به نظر می رسد که برای سال 

  .بات پارلمانی متاثر بوده انددهد. در این راستا سایر تحوالت عراق از همین انتخا

در تحوالت عراق منجر به سقوط  2018آیا این عدم ثبات مد نظر شما به عنوان یکی از مسائل سال 

 دولت تازه تاسیس خواهد شد؟

من بعید می دانم چنین اتفاقی روی دهد. چون هنوز احزاب بر سر عدم حضور آقای عادل عبدالمهدی تصمیمی 

ین که در این شرایط بهترین گزینه تصدی این پست خود شخص آقای عبدالمهدی است. لذا نگرفته اند. مضافا ا

 شاهد را عراق تاسیس تازه دولت ما سقوط 2018بعید به نظر می رسد شرایط به سمتی پیش رود که در سال 
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 او ینهکاب و عبدالمهدی آقای جدی تضعیف باعث که رفته پیش سویی و سمت به اکنون شرایط منتهی. باشیم

. یابد تحقق نتوانسته داشتیم، ذهن در تکنوکرات شخص یک عنوان به وی از که انتظاراتی آن کنون تا و است شده

 روی عراق آینده در مقتدری دولت بتواند عراق وزیر نخست سومین که بسیار دور از واقعیت خواهد بود  رو این از

 رقم عراق در 2019 سال برای را تحوالتی چه شرایط این با دولت این که دید و ماند منتظر باید حال. آورد کار

 .زد خواهد

ری با این تفاسیر و عدم حضور دولتی مقتدر مناسبات ایران و عراق به خصوص در حوزه اقتصادی و تجا

 به کجا خواهد کشید؟ 2019در بستر فشارهای آمریکا در سال 

و عراق است تا  ترامپ به دنبال قطع مناسبات تجاری ایران پیشتر هم در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی عنوان کردم

بانک مرکزی این  وبتواند فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. در این راستا نفوذ آمریکا در اقتصاد عراق 

اس ایران و تم روزه برای قطع واردات گاز و برق از 45کشور، حذف دالر از مناسبات دو کشور، تعیین ضرب االجل 

ال پولی و بانکی های استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا با عادل عبدالمهدی به منظور قطع مسیر نقل و انتق

ر این خصوص حدویت در واردات کاالهای اساسی از ایران، نمونه هایی از این فشارها است. البته دم و همچنین

 که واستهخخزانه داری آمریکا طی نامه ای رسمی  اخیرا دولت آقای عادل عبدالمهدی از دولت ترامپ و وزارت

تن روبه رو پاسخ منفی واشنگ با کنون تا که شود مستثنی ایران علیه متحده ایاالت های تحریم لیست از عراق

ی تواند مشده است. لذا باید دید درخواست های دولت عراق و فشار برای مستثنی شدن از تحریم های امریکا 

یدا خواهد ادامه پ 2019در این صورت حداقل مناسبات غیر دالری ایران و عراق برای سال کارساز واقع شود، 

ه عبارت دیگر در برا برای بسترسازی نقل و انتقال پول به سامان برساند.  FATF کرد. البته باید تهران هم مقررات

ا برای خود ید تهران شرایط رشرایط سختی که آمریکا برای مناسبات دو کشور ایران و عراق شکل داده است نبا

    .سخت تر کند
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اما در سفر اخیر اقای برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به ایران 

 20مساله افزایش مناسبات دو کشور در حوزه اقتصادی تا سقف 

میلیارد دالر مطرح شد. آیا با نکاتی که اشاره داشتید، حداقل امکان 

 ؟مهیاست 2019تحقق بخشی از آن برای سال 

در این خصوص نکته اساسی این است که آقای برهم صالح به عنوان رئیس 

جمهوری عراق به ایران سفر کرده است. در ساختار پارلمانی عراق هم پست 

ریاست جمهوری توان اجرایی و اظهار نظر برای تعیین مسیر در مسائل 

ت معتدل که روابط خوبی هم با جمهوری سیاسی و اقتصادی را ندارد. منتهی آقای برهم صالح به عنوان یک شخصی

اسالمی ایران دارد سعی داشته است با این سفر جو ضد ایرانی که آمریکا به راه انداخته بود را بشکند. این مهم 

 نمی گرنه و است بُعد این از تنها سفر این اهمیت و است ایران به سفر در ترین دستاورد سفر آقای برهم صالح 

 های سیاست و نکند سفر ایران به عبدالمهدی عادل آقای که زمانی تا. داشت نگاه سفر این به یدیگر بُعد از توان

ند، نمی توان در خصوص افزایش و یا احتماال کاهش مناسبالت تجاری ایران و نک مشخص تهران قبال در را خود

بدالمهدی را برای آینده و عراق سخن قطعی گفت. آقای برهم صالح تنها با این سفر بسترهای کار آقای عادل ع

  .شکل داده و این برنامه جدی رئیس جمهوری عراق برای حمایت از نخست وزیر است 2019سال 

امنیتی و سیاسی همسو با خود در بدنه و ساختار  -آیا تهران می تواند از بستر و کانال نیروهای نظامی 

 شد؟عراق به دنبال تدوام مناسبات دو کشور در حوزه اقتصادی با

این نکته شما از دو بعد قابل بررسی است؛ اول، تمایل تهران برای حضور برخی نیروهای سیاسی وامنیتی در 

ساختار اقتصادی عراق و دوم، استفاده از ظرفیت و نفود این طیف برای تداوم مناسبات تجاری دو کشور. من در 

ی را هم در خصوص وارد شدن برخی نیروهای خصوص نکته اول مقاله ای نوشته ام و در آن مقاله هشدارهای جد

نظامی و امنیتی به ساختار سیاسی و به خصوص اقتصادی عراق داده ام. اکنون یکی از مهم ترین مشکالت عراق 

مساله فساد مالی و اداری در این کشور است. یقینا با حضور این نیروها، فارغ از این که با ایران همسو هستند یا 

د تا دایره و میزان فساد در عراق به شکل جدی افزایش پیدا کند. در این راستا آقای عادل خیر، سبب خواهد ش

عبدالمهدی، نخست وزیر عراق ماه پیش دیداری با برخی از اعضای حشدالشعبی داشت و مذاکراتی هم در خصوص 

هدیدی بسیار حضور این نیروها در مسائل اقتصادی عراق مطرح شد. این مسائل به شدت خطرناک است و ت

  .بود خواهد بعدی های سال و 2019 سال در عراق آینده برای مهم
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 از چه بابت؟

می عراق دارند. این گروه ها رویکرد نظامی و امنیتی دارند. رانت بسیار قوی هم در بدنه و ساختار سیاسی و نظا

ود ایران خمساله برای وجهه همین شرایط سبب می شود تا بستر برای برخی نفوذها و فسادها شکل بگیرد. این 

ر شدت هم بسیار خطرناک است. اکنون بخشی از جامعه عراق مخالف تداوم حضور ایران هستند. این شرایط ب

و آمریکا  مخالفت ها و تیره شدن افکار عمومی عراقی نسبت به ایران کمک می کند و این مطلوب نظر عربستان

لشعبی با عراق و حتی ایران خواهد داشت. از طرف دیگر حشد ا است. از آن سو تخریب جدی در وجهه اهل تشیع

قرار دارند و نیز  تنها دولتی که می تواند کار کند ایران است، اما به دلیل این که این گروه ها در لیست تحریمی

اتفاقا د رسید. خود ایران هم در تحریم آمریکا است، مناسبات این دو در زمینه اقتصادی و تجاری به جایی نخواه

ست ترین این مناسبات برای خود ایران هم مشکالت جدی در سطح منطقه و جهان خواهد داشت. لذا منطقی و در

ود را در خصوص راه حل این است که ایران با خود دولت عراق و تجار این کشور کار کند. در ادامه نیز مشکالت خ

ا درباره نکته دوم شتری وارد همکاری دو طرفه شود. مضافقوانین پولی و بانکی هم رفع کند تا عراق با فراغ بال بی

ر به تداوم مناسبات نیز باید گفت که نباید ایران از طریق این نیروها، ساختار سیاسی و اقتصادی کلی عراق را مجبو

 .کردیشتر خواهد خود با عراق کند، چون این ساختار دوپاره خواهد شد که عالوه بر دوپارگی، دایره فساد را هم ب

ولی عدم حضور حزب الدعوده که بسیاری معتقد بودند کانون فساد مالی و اداری در مدت حضور خود 

در ساختار سیاسی عراق بوده است، به کاهش فشارهای سیاسی و مطالبات اجتماعی مردم عراق در 

 نخواهد انجامید؟ 2019این خصوص برای سال 

 حزب حضور عدم ر تشکیل دولت و کابینه سبب شده تا حتی با اوال باید گفت که وضعیت سیاسی و رقابت بر س

 در ا فساد انجام دهد. لذا احتمال دارد که همچنانب مبارزه برای جدی کار نتواند عبدالمهدی عادل دولت الدعوده،

 در و ندارد مشخصی سیاسی حزب عبدالمهدی عادل آقای چون دیگر طرف از. یابد تدوام شرایط این 2019 سال

 در تواند نمی یقینا است، شده پاره چند او کابینه احزاب دیگر و النصر و الحکمه تیار سائرون، های خواهی سهم

د قوی عمل کند، تازه اگر خود دولت بر میزان فساد نیفزاید. حاال در این شرایط اگر حشدالشعبی هم فسا با مبارزه

پست وزرات  6پیدا می کند. مضاف بر این که هنوز وارد عرصه اقتصادی شود، بار فساد در عراق به شدت افزایش 

خانه کابینه آقای عادل عبدالمهدی کامل نشده، مساله بعثی بودن برخی از وزرای انتخابی و کنار گذاشتن آنها هم 

مطرح شده است. لذا باید دید که آیا دولت آقای عادل عبدالمهدی می تواند شکل گیرد؛ اگر شکل بگیرد می تواند 
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هم تدوام دارد و نمی توان در سال آتی  2019ظاهر شود؟! با این تفاسیر مساله فساد کمابیش در سال  قدرتمند

 .برنامه جدی برای ریشه کن کردن آن داشت

مساله دیگری که در تحوالت مناسبات تجاری ایران و عراق بعد از اعمال تحریم های آمریکا مطرح 

 عراق که معتقدند برخی راستا این در .است دیگر ورهایکش برخی است پر کردن جایگاه ایران از سوی

ریکا هکار تبعات منفی فشارهای آمرا عنوان به ایران جای به ترکیه بازار تدریجی جایگزینی دنبال به

 است. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

ود ترکیه به انرژی خنیاز مبرم عراق به دو دلیل عمده نمی تواند ترکیه را جایگزین ایران کند؛ اول این که به دلیل 

ندارد. دوم این که  اقی هاعر اساسی نیازهای از یکی عنوان به برق، این کشور توان انتقال و صادرات برق را به عراق

صوص صادرات گاز اکنون خود ترکیه نیاز گازی خود را از طریق واردات از ایران و روسیه تامین می کند. لذا در خ

ی قطع روابط عراق راق نخواهد کرد. البته امکان دارد عراق برای دور زدن فشارهای آمریکا براهم ترکیه کمکی به ع

فزایش هزینه این و ایران سعی کند تا گاز و برق خود را از طریق ایران و در زمین ترکیه وارد کند که به دلیل ا

ه انرژی برق در به سر می بریم نیاز بمساله کمی دور از واقعیت خواهد بود. شاید در فصل سرما که اکنون در آن 

ر عراق دوباره اوج یقینا نیاز به برق ایران د 2019عراق تا اندازه ای کاهش یابد، اما با آغاز فصل گرما در سال 

 سال در که چنان. بگیرد نظر در را هایی معافیت عراق برای موارد از برخی در آمریکا خواهد گرفت، لذا امکان دارد

 چیزی بُعد این زا ایران به عراق نیاز پس. بودیم عراق در برق نبود دلیل به مردمی اعتراضات برخی دشاه ما 2018

مریکا و شرکت آن جایگزینی، حداقل در کوتاه مدت پیدا کرد. اکنون شرکت جنرال الکتریک آ برای بتوان که نیست

زمان بر است و  راق دارند، اما این پروسهزیمنس آلمان برنامه هایی برای توسعه و تاسیس نیروگاه های برق در ع

  .در این مدت باید انرژی عراق از ایران تامین شود

نیست تا  2019پس آیا سفر برهم صالح به برخی از کشورهای عربی تالشی برای موازنه قوا در سال 

 بتواند تدوام این مناسبات را داشته باشد؟

 .خیر

 صالح وجود ندارد؟یعنی هیچ برنامه جدی برای سفرهای برهم 

من پیشتر اشاره کردم توان اجرایی رئیس جمهوری عراق در این سطح نیست که بتواند برنامه ای برای موازنه قوا 

داشته باشد. این سفر بیشتر برای تشریفات سیاسی و دیپلماتیک عراقی است، آن هم در شرایطی که هنوز دولت 
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عبارت دیگر آقای برهم صالح در سفرهای خود به دنبال ایجاد این و کابینه به صورت کامل شکل نگرفته است. به 

عبدالمهدی به دنبال باز کردن صفحه جدیدی در مناسبات  عادل و عراق جدید دولت که فضا و انتقال این پیام بوده

رهای خود با کشورهای منطقه است. اما این که آقای برهم صالح برنامه جدی برای موازنه قوا میان ایران و کشو

 .منطقه در بستر عراق داشته باشد دور از واقعیت است

یران، اخیرا وزیر امور خارجه قطر هم سفری به عراق داشتند و پیشنهاد تشکیل ائتالف و محوری را با ا

 هب محور این با قطر آیا. شد مواجه بغداد و تهران ضمنی منفی پاسخ با که عراق و ترکیه مطرح کرد

 است؟ سعودی عربستان اب قدرت باالنس دنبال

ه کشورهای البته این تحلیل درست است. اما قطر زمانی می تواند باالنس قدرت را با عربستان داشته باشد ک

ی امنیتی قدرتمندی در این محور حضور داشته باشند. در سایه جنگ با داعش و نیز خسارات مالی و فضای نسب

 پاسخ ذال. نباشد قدرت موضع در کشور این تا است شده سبب و نیز تشتت در ساختار سیاسی عراق، این مسائل

ین پیشنهاد ه قطر هم سبب شده تا تهران با اب ایران اعتماد عدم نگاه. است منطقی شرایط این در عراق منفی

مراهی می هموافق نباشد. پس باالنس قدرتی برای قطر وجود نخواهد داشت. اکنون تنها ترکیه است که قطر را 

 .کند
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 را از سر می گیردمنطقه در نقش ایفای مصر 

ز ا یکهمچنان یاما  ست،ینمطرح  انهیامور خاورمباره در یجهان یسانه ارپوشش چندان در مصر  گرچها

از مسائل  مجددا تمرکز خود راکشور  ناآرامی این. پس از سال ها کشورهای عربی محسوب می شود نیقدرتمندتر

 کرده و نقشی فعاالنه تر در همسایگی نزدیک خود ایفا می کند.داخلی به اتفاقات جهانی معطوف 

 نویسنده: امیلی هاوتورن

 یایه درک یآبراهه اتوسط مصر می گذرد؛  اتمام کانال سوئزسال از  150دقیقا  2019سال  دیپلماسی ایرانی:

 کیاستراتژ یتیموقع کهاست  یجهانمسیر دریانوردی مهم کند و  یتصل میکدیگر مو سرخ را به  ترانهیمد هایایدر

ی کافی برای مصر به وجود آورده است. اما کنترل این مسیر هم برای جبران کاهش اهمیت مصر در سطح جهان

 نبوده است.

قه نقش در منط ناقشاتی وجود دارد، اما شکی نیست که این کشورم یمصر در نظام جهان تیاهماگرچه درباره 

ین کشور وابسته اهمواره به ثبات در داخل  مشارکت در امور منطقه مصر به لیحال، تما نی. با امی کند فایا یمهم

امور ه قدرت، بو بازگشت ارتش  یاز زمان بهار عرب یاسیس جها از هرج و مر سالبعد از گذشت امروز، بوده است. 

 .شده است تیمصر تثب یداخل یاسیس

 یا نشانه که کند یصحبت م یجمهور استیرکردن دوره  محدود بارهدر یمجلس مصر حتجدید  کردیرو نیا در

 یشاخص هاو  به روند عادی بازگشته است. اقتصاد هم یداخل یچالش هاایمن بودن در برابر از اعتماد دولت به 

شدن است.  تیثبتدر حال  پول یالملل نیساله صندوق ب 3رنامه بلند پروازانه تکمیل تقریبی باقتصاد کالن پس از 

ی قرار تیموقعر دکشور اکنون این بوده،  یداخلبر امور زمان تمرکز برای مصر که دهه گذشته از این رو، همانطور 

 باز یابد. یانیقدرت میک به عنوان را خود  یخینقش تارگرفته است که می تواند 

 مصر یو جهان یمنطقه ا قدرت

، در ردهکایفای نقش  انهیدر خاورم کیاستراتژمیانی قدرت یک مدرن به عنوان  خیتارمصر در بخش اعظمی از 

 کیپلماتید یها تیحماختلف میانجی گری کرده یا برای کشورهای مایل به استفاده از قدرت خود، مدرگیری های 

د سه در امتدا عیوس یط ساحلاز خو مسلمان دارد و  عربدر جهان  یمحور یتیمصر موقعفراهم آورده است. 

 نیزرگترب نیهمچنبهره می برد. این کشور  لیو رود ن ترانهیمد یایسرخ، در یایدری دریایی یعنی اصلمسیر 

 .باشد یرا دارا م شرفتهیپ کیپلماتید یروهایعرب و ن ینظام یروین

فعال تر بوده اند؛ اما  یپلماسیدر د ریاخ یفارس در سال ها جیخل گرید یکشورهادیگر و  یعربستان سعوداگرچه 

 یک رهبر منطقه ای به شمار می رفته است. دولت مصر خیلی پیش از وجود بسیاری از آنها 
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 امور داخلی  تیتثب

تخابات ان یو برگزار 2011مصر در سال  نهیرید یجمهور سیمبارک رئ یحسن یبا سرنگون یبهار عرب اعتراضات

مین بازه سی همراه بود. به عالوه، در هدموکرابه  ینیب لحظه نادر خوش کبا ی 2012در سال  یجمهور استیر

 مسلح یوهارین یعال یوراطولی نکشید که ش حال نیا ادست کشید. ب ینقش منطقه اایفای از  صرمد که زمانی بو

تنها  2012و  2011محسوب می شود، نشان داد تحوالت سال های مصر در امور مسلط بر بیشتر  ینظامکه نهاد 

مصر  ینکنو یقانون اساس سینو شیپ هی، ته2013سال  ینظام یکودتایک دوره وحشتناک و پرنوسان بوده اند. 

 یبرامی این نهاد نظا یتالش هاحاکی از  2014در سال ی جمهور سیرئبه عنوان  یسیو انتخاب عبدالفتاح الس

سال  4 السیسی به راحتی در انتخابات پیروز شد و 2018ی بودند. در سال اسیمتالطم س یها آرام کردن آب

 دیگر برای تثبیت میراث خود به دست آورد.

گرچه . اافتیبهبود که همچنان پاشنه آشیل این کشور محسوب می شود، حال، اقتصاد شکننده مصر  نیهم در

 تصاد کالندر سطح اق امامشکالتی همچون نرخ باالی بیکاری و پایین ماندن ارزش ارز ملی همچنان باقی است، 

صندوق  دلیل تعهدات مصر به شاخص ها از عملکردی بهتر نسبت به سال های گذشته حکایت دارند که بعضا به

ده و موفق گذشته را تجربه کردهه  کیرشد در  زانیم نیباالتر 2018بین المللی پول بوده است. مصر در سال 

صاد و اقت تیقاهره در تثب شرفتیپجذب کند.  یخارج میمستق یگذار هیسرماشده بیش از هر کشور آفریقایی 

در  یرهبر ویک میانجی عنوان ه ب ترنه فعاالبرای ایفای نقشی ون است که اکن یمعن نیبه ا یداخل یاسینظام س

 بیشتری دارد. آرامش خاطری از اختالفات منطقه ا یبرخ

 معطوف کردن توجه به خارج

دلتا  و لیرود نخود یعنی حفاظت از هسته ، اما همچنان بر در منطقه کردهایفای نقش مصر شروع به اگرچه 

را  یوپیتسودان و ایعنی خود  یجنوب گانیتنش ها با همساسعی داشته  ل گذشتهسامتمرکز مانده است. مصر در 

عنی یمصر  یغربمحافظت از مرزهای خود در برابر شبه نظامی هاست. همسایه مصر  یبعد تیاولوکاهش دهد. 

 بوده است. ییجو زهیستمامنی برای  رایاخ یبیل

 رهیدر شبه جز تیامن شیبه افزاکرده اند تا آغاز را زه حماس در نوار غهمچنین برقراری ارتباط با رهبران مصر 

در  مذاکرات بین طرف های مخالفکمک به  یبرا یاصل گریباز کیبه عنوان  نیمصر همچنمک کنند. ک نایس

 وارد عمل شده است.  نیفلسطدرگیری های 

نفت و گاز اکتشاف در کلیدی بازیکن  کباز یابد، به ی ترانهیبه عنوان قدرت مدکه سعی دارد جایگاه خود را  مصر

می خواهد توانایی تامین و است  یانرژ شتریب تیمصر مشتاق امنتبدیل شده است.  ترانهیمد یایدرشرق در 
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و همچنین و قبرس  وناندر این زمینه با ی کردهرا به دست آورد و سعی خود  یدیتول خشبسوخت مورد نیاز 

ن هماهنگی امکان به چالش کشیدن ترکیه که رقیب اصلی مصر در اسرائیل و ایتالیا هماهنگ عمل کند، چراکه ای

 همه مناقشات اکتشافات نفتی و گازی در دریای مدیترانه محسوب می شود را فراهم می آورد.

مخاطره  ، اما این مساله می تواند بااست افتهی شیافزا یسیالسجمهوری  استیردر دوران  مصر یحوزه نفوذ

همراه  یحده عربو امارات مت رانیا ه،یترک ،یعربستان سعود رینظ یمنطقه ا یقدرت ها ریبا ساات احتمالی اختالف

 رهیزجو عراق و شبه  هیسور میلی آن به مناقشات در مناطقی دورتر همچون یقاهره معتقد است که بشود. 

دورتر  ناطقبه کمک به برقراری ثبات در مدهد. قاهره  یرا کاهش م ییتنش هااحتمال بروز چنین عربستان، 

 تمایل دارد، اما در این زمینه بی گدار به آب نمی زند.

ما این کشور ااگرچه به نظر می رسد مصر توانایی ظاهر شدن به عنوان یک قدرت میانجی در منطقه را بازیافته، 

ور هرچه مصر بیشتر به سمت مشارکت در ام مواجه است. یو اقتصاد یاسیس ریچشمگهمچنان با چالش های 

مشترکی  یها تیکه اولو یو جهان یمنطقه ا یقدرت هاتر از مرزهای خود پیش برود، بیشتر با خطر مواجهه با فرا

الم کرده است. اع هیمصر با روس کیرابطه نزدبا آن ندارند، روبرو می شود. ایاالت متحده پیشتر اعتراض خود را 

انی که قاهره از اهد بود. اما به هر صورت، تا زمنیز خوشایند ایاالت متحده نخو نیمصر با چ یاقتصادهمکاری های

 اوضاع داخلی مصر مطمئن باشد، نقشی فعاالنه تر در خاورمیانه ایفا خواهد کرد.

 منبع: استرتفور 
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 ۲۰۱۸بررسی تحوالت مناسبات ایران و شبه قاره در سال 

 تبلور منافع اقتصادی ایران، هند و پاکستان با خط لوله گازی صلح

 و نستانافغا عالوه بر منطقه خاورمیانه، ایران در مرزهای شرقی خود با کشورهای مهم – ی ایرانییپلماسد

 مختلف ابعاد از شورک بر را خود آثار تواند می نیز تهران با آسیا از منطقه این مناسبات و است مرز هم نیز پاکستان

به قاره و منطقه ش 2018ررسی تحوالت سال ب دیپلماسی ایرانی رو این از. بگذارد امنیتی و اقتصادی سیاسی،

پیرمحمد  با را وگویی گفت ،2019 سال برای آن ارزیابی و منطقه جنوب آسیا و تاثیر آن بر مناسبات ایران با این

 :خوانید می ادامه در که است داده انجام مالزهی، کارشناس و تحلیلگر مسائل شبه قاره

 چیست؟ 2018تحوالت افغانستان در سال در نگاهی کالن ارزیابی شما از مجموعه 

یگاه طالبان قابل ذکر است به قدرت گیری و افزایش جا 2018مهم ترین تحولی که در کشور افغانستان برای سال 

رصد خاک د 40در این کشور بازمی گردد. اکنون شرایط برای طالبان به گونه ای رقم خورده است که نزیک به 

یم طالبان را سپری می کن 2018دارد. در حال حاضر هم که روزهای پایانی سال  افغانستان را تحت سیطره خود

ه ای و شیعه تحرکات خود را از جنوب و شرق افغانستان که عمدتا پشتونشین هستند به مرکز با قومیت های هزار

به  تتحوال 2018نشین و شمال افغانستان که تاجیک ها در آنجا ساکن هستند، گسترش داده است. طی سال 

 .سمتی پیش رفته است که اکنون طالبان در موضع برتر قرار دارد

ت. به افزایش شکاف سیاسی در دولت وحدت ملی انجامیده اس 2018از طرف دیگر در حوزه سیاسی هم سال 

ار این دولت کمضافا این که صف بندی و جناح بندی دیگر احزاب در برابر دولت وحدت ملی شرایط را برای ادامه 

ن شدت مشکل کرده است. همین وضعیت تشتت سیاسی در دولت مرکزی کابل به قدرت گیری بیشتر طالبا به

ر امان نیست. ددر تحوالت میدانی افغانستان کمک شایانی کرد، به گونه ای که اکنون کابل هم از حمالت طالبان 

 .ای دولت کابل بودسال پیروزی نسبی برای طالبان و شکستی نسبی بر 2018پس در نگاهی کلی سال 

 چگونه سالی برای آمریکایی ها در پرونده افغانستان بود؟ 2018اما سال 

شرایطی که به آن اشاره شد، بستر خوبی برای مدیریت ناامنی این منطقه از آسیا برای آمریکایی ها شکل داد تا 

 چندان اتفاق واشنگتن –ابل همچنان نفوذ خود را در این منطقه داشته باشند. لذا در خصوص تحوالت روابط ک

 برای ترامپ کالن سیاست تعیین سایه در که است این امر واقعیت اما. نداد روی 2018 سال در ای مالحظه قابل
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 همین دنبال به آمریکا که معتقدند امر کارشناسان از بسیاری کشور، این در ناتو رفتار بر آن تاثیر و افغانستان

وم حضور خود در این منطقه از آسیا است. البته تعیین زلمای خلیل زاد به عنوان رای تداب نسبی ناامنی مدیریت

نماینده ویژه ترامپ در امور افغانستان هم سبب شد تا تحوالت دیپلماتیکی در راستای مدیریت ناامنی آمریکا شکل 

اسالم آباد را مقصد بعدی گیرد. خوب بعد از روی کار آمدن آقای خلیل زاد، ایشان سفری به قطر داشتند و بعد هم 

سفرهای خود در خصوص مذاکره با طالبان قرار داد. از آن سو مذاکرات و رایزنی هایی هم با آقای عبداهلل عبداهلل 

و اشرف غنی انجام گرفت. ابن نشان می دهد که کاخ سفید از طریق آقای خلیل زاد که یک نئوکان در ساحتار 

 .دارد مدیریت خود را بر وضعیت افغانستان ادامه دهدسیاسی آمریکا به شمار می رود سعی 

ان از طرف آمریکایی ها با محوریت آقای خلیل زاد، آیا می تو 2018در سایه تحرکات دیپلماتیک سال 

 2019گفت که کاخ سفید از مدیریت ناامنی نسبی به سمت پایان دادن به جنگ افغانستان در سال 

 گام برداشته است؟

طرح اعالمی  ز کارشناسان معتقدند که این تحرکات دیپلماتیک همین معنی را می دهد. بر اساساتفاقا بسیاری ا

وزارت  9ا ت 4ایالت شرق و جنوب افغانستان را تحت سیطره خود قرار دهند و مضافا  13هم قرار شده طالبان 

لیت طرح است، کح بکشد. این خانه دولت مرکزی هم در اختیار طالبان باشد و در ازای آن طالبان نیز دست از سال

شه راه آمریکایی اما جزئیات دیگری در این این خصوص و نیز میزان موفقیت و پیشرفت مذاکره با طالبان با این نق

رکزی نمی ها مشخص و اعالم نشده است. البته در سایه قدرت گیری طالبان، آنها طرف مذاکره خود را دولت م

ره با خود آمریکایی ا قملداد می کنند، لذا سعی طالبان از ابتدای این طرح، مذاکدانند چون کابل را نماینده آمریک

گفت که این  ها بوده است. حال باید دید چه نتیجه ای از دل این مذاکرات حاصل می شود، اما این را هم باید

هش هزینه وی کا مذاکرات بدان معنا نیست که ترامپ با رایزنی ها دست از افغانستان خواهد کشید. تنها هدف

  .حضور آمریکا در افغانستان در سایه کاهش درگیری آمریکا با طالبان است

شاهد برگزاری انتخابات ریاست  2019با توجه به این که سال 

جمهوری در افغانستان هستیم، آیا مساله صلح با طالبان مانع 

برگزاری آن خواهد شد و یا طالبان خود را با ساختار سیاسی 

 اتی وفق خواهد داد؟انتخاب

در سایه نکته شما اکنون برخی در برگزاری به موقع انتخابات ریاست 

جمهوری افغانستان تردید دارند و برخی معتقدند که باید برگزاری این انتخابات تا به سرانجام رساندن طرح صلح 
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این است که تجربه برگزاری  با طالبان و مشخص شدن تکلیف طالبان در افغانستان به تعویق بیفتد. لذا واقعیت

انتخابات در افغانستان، تجربه موفق و کامال دموکراتیکی نیست که بتوان با قاطعیت عنوان کرد انتخابات ریاست 

جمهوری درست در موقع خود برگزار خواهد شد. از این رو امکان دارد که این انتخابات به تعویق بیفتد و یا این 

افغانستان به این معنا  2019ر شود. البته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال انتخابات در موقع خود برگزا

 .نیست که رای قاطع مردم این کشور تکلیف ساختار سیاسی افغانستان را روشن کند

ر سال افغانستان و تحلیلتان از آینده این کشور د 2018عالوه بر ارزیابی شما از مجموعه تحوالت سال 

ه پاکستان و روی کار آمدن آقای عمران خان ب 2018زاری انتخابات پارلمانی سال ما شاهد برگ 2019

اده عنوان نخست وزیر جدید این کشور بودیم که سیاست نزدیکی به ایران را در دستور کار خود قرار د

  است. در سایه این مسائل روابط تهران با کابل و اسالم آباد را در سال آتی چگونه می بینید؟

خواهد بود. لذا  2018ادامه تحوالت سال  2019ه تحوالت پاکستان، افغانستان و تا حدی هند برای سال مجموع

 ترامپ مواضع سایه در که تنشی واسطه به البته. شد نخواهد خاصی نوسان دچار مناسبات ایران و با این کشورها

آباد را بر آن داشت که در ساختار سیاسی  ت، اسالمگرف شکل افغانستان در پاکستان کننده ناامن اقدامات به نسبت

خود تغییراتی را ایجاد کند. در این راستا ارتش پاکستان سعی کرد شخصیتی را در این کشور روی کار آورد که 

نگاهی فراآمریکایی برای موازنه قوا در دستور کار خود قرار دهد. البته دونالد ترامپ تمام کمک های مالی آمریکا 

میلیون دالری خود  350که از زمان پرویز مشرف شکل گرفته بود، ملغی کرد و حتی کمک مالی  به پاکستان را

را به اسالم آباد پرداخت نکرد. همین مساله هم سبب شد تا مشکالت جدی برای دولت پاکستان شکل بگیرد. البته 

رد دالری به پاکستان داده میلیا 3در سفر آقای عمران خان به عربستان سعودی ظاهرا محمد بن سلمان یک وام 

میلیارد دالر دیگر هم به این کشور در قالب وام اعطاء کند که تا حدودی مشکالت اقتصادی  3و قرار است در آینده 

پاکستان را رفع کرد. البته این یک مُسکن موقت برای اقتصاد پاکستان است. همین مساله هم سبب شده تا اسالم 

ایران را برای مراودات اقتصادی خود در نظر بگیرد. لذا احتمال دارد که در سال آباد ظرفیت همسایه مهمی چون 

، پاکستان شرایطی را برای افزایش سطح روابط تجاری با ایران فراهم آورد. البته مساله تحریم های ایران 2019

فزایش منابسات تجاری هم مطرح است و باید دید که آیا پاکستان در سایه تحریم های آمریکا علیه ایران، ریسک ا

با تهران را خواهد پذیرفت؟ در این راستا پاکستان یا باید خود را به شکل کامل در اختیار برنامه های آمریکا و 

شخص ترامپ در منطقه قرار دهد که یکی از این برنامه ها قطع مناسبات تجاری و حتی سیاسی همسایگان ایران 

باید اسالم آباد فکری جدی را برای پیدا کردن جایگزینی در مناسبات  با تهران به منظور منزوی کردن است یا
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خود با آمریکا داشته باشد که می توان به ایران، چین و روسیه و تا حدی اروپا اشاره داشت. از این رو تحوالت و 

  .این مسیر و انتخاب اسالم آباد را روشن خواهد کرد 2019رفتارهای پاکستان در سال 

نظر می رسد  برخی مناسبات تجاری میان چین و پاکستان هم از قبل وجود داشته است. البته بعید بههر چند که 

 سوی از هداد می قرار پاکستان اختیار در ها سال این طی آمریکا که بالعوضی البته و که آن کمک های کالن

استا چینی رستان است. در این ی در پاکگذار سرمایه فزایش دنبال به چین اکنون. بگیرد صورت پکن یا و مسکو

ربند مهم و ها به دنبال پروژه هایی چون احداث خط ریلی، خط لوله گازی و یا پیگیری به سرانجام رساندن کم

میلیارد  10 تا 5استراتژیک خود یعنی جاده ابریشم هستند. لذا برنامه چین سرمایه گذاری بلند مدت در حدود 

یگزین کردن ، پاکستان توان جا2019اسیر در کوتاه مدت و حداقل برای سال دالری در پاکستان است. با این تف

اسات تجاری کشوری مانند چین، روسیه و حتی اروپا را به جای آمریکا داشته باشد؛ اگر چنین شود احتماال من

ت الشعاع این ن تحایران با پاکستان هم علیرغم برنامه اعالمی عمران خان برای نزدیکی بیشتر اسالم آباد به تهرا

  .امر در سال آتی میالدی قرار خواهد گرفت

م ها ولی دونالد ترامپ از یک سو به دلیل توسعه افغانستان، خط ریلی ایران به این کشور را از تحری

حریمی تمستثنی کرد و از طرف دیگر نیز در سایه نگاه هند به بندر چابهار این بندر نیز مشمول معافیت 

  ؟چه تاثیری بر مناسبات تجاری ایران و شبه قاره می گذارد 2019شرایط در سال کاخ سفید شد. این 

به دلیل فشارهای هند و افغانستان، آمریکا و شخص ترامپ مجبور شد تا بندر چابهار را از تحریم های خود معاف 

احداث شبکه وسیع  کند. چون قراردادی سه جانبه میان ایران، هند و افغانستان در خصوص توسعه بندر چابهار و

ریلی از این بندر به افغانستان و ادامه این خط راه آهن به آسیای میانه از طریق بیرجند، خاف و ترکمنستان از 

سال ها پیش به امضای طرفین رسیده است. از طرف دیگر این خط راه آهن از سمت مرز زاهدان، زابل، زرنج و 

اله احداث یک جاده زمینی هم در همین چارچوب مطرح است. پس نیمروز هم ادامه پیدا خواهد کرد. مضافا مس

کاخ سفید با در نظر گرفتن ضرورت های هند و افغانستان این بندر را از تحریم های خود معاف کرد. لذا می توان 

 امیدوار بود که ایران از طریق بندرچابهار واردات و صادرات کاالیی خود را به منطقه شبه قاره 2019در سال 

داشته باشد. از طرف دیگر شاید برنامه ترامپ برای منزوی کردن ایران در میان همسایگانش در سایه تحریم ها 

بسیار جدی باشد، اما واقعیت این است که عالوه بر اهمیت بندر چابهار، منطقه شبه قاره بخشی از حوزه تمدنی و 

 هم آباد اسالم و کابل نو، دهلی با تهران میان رهنگیف فرهنگی ایران هم به شمار می آید. از این رو نزدیکی خاص

 کامل شدن منزوی از مانع تواند می میانه آسیای کشورهای در فارسی زبان و فرهنگ نفوذ مضافا. شود می احساس
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تصادی اق و فرهنگی دیپلماتیک، سیاسی، های زمینه در ایران روابط تدوام به توان می نکات این بستر در. شود ایران

 .نگاه داشت 2019تجاری در سال  -

اکستان را پدر این رابطه خط لوله گازی صلح یک پروژه مهمی است که می تواند منافع سه کشور هند، ایران و 

کنون ایران ادرگیر کند و فضایی برای تداوم و حتی افزایش میزان مناسبات تجاری این کشورها در آینده شود. 

حاضر مثال شهری  ن طرف هم هند و هم پاکستان به این گاز احتیاج دارند. در حالگاز زیادی در اختیار دارد، از آ

ستان و هند بسیار ساعت برق ندارد. لذا نیاز به گاز ایران از سوی پاک 18مانند کراچی پاکستان در روز نزدیک به 

به  این خصوص جدی است. از طرف دیگر هم فرصت بسیار مناسب دیگری نیز برای افزایش سطح همکاری ها در

مرز  کیلومتری خط لوله گازی میان 60تا  50وجود آمده است. چون یک شرکت چینی قبول کرده است فاصله 

ن سو چینی ها قبول آایران و پاکستان را با سرمایه خود و البته به شکل وام برای پاکستان به سرانجام برساند. از 

ه در ککیانگ را هم توسعه دهند. پس این فرصت هایی  کرده اند خط لوله گاز شرق پاکستان به منطقه سین

ه ایران ب 2019شکل گرفته است می تواند بستر خوبی برای تقابل با تحریم های آمریکا در  2018همین سال 

مر این است که بدهد. حال این که ایران از این فرصت ها چگونه استفاده می کند، بحث دیگری است، اما واقعیت ا

 .سعه مناسبات ایران با منطقه شبه قاره مهیا استبستر برای تو
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 : مخاطره درگیری تصادفی مهره های خارجی در سوریه2019چشم انداز تحوالت 

پنج  یهرسو یجنگ داخل یانیمراحل پانوشته با نزدیک شدن  2019استرتفور در پیش بینی خود از تحوالت سال 

ای نفوذ و کنترل رقابت ها بر یلمتحده و اسرائ یاالتا یران،ا ه،یروس یه،ترکفعال در این کشور یعنی  یدیقدرت کل

متضادی را دنبال  فاوتی و گاهامنافع متاینکه هر یک از مهره های فعال در سوریه با توجه به را تشدید کرده اند. 

از  زانه بیشترین میب 2019در سال درگیری تصادفی یا حتی درگیری کشوری با کشور دیگر  احتمال می کنند،

 زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور می رسد...

شور یعنی فعال در این ک یدیپنج قدرت کل یهسور یجنگ داخل یانیمراحل پابا نزدیک شدن  دیپلماسی ایرانی:

مسکو و تهران به د. رقابت ها برای نفوذ و کنترل را تشدید کرده ان یلمتحده و اسرائ یاالتا یران،ا یه،روس یه،ترک

ی در حال ها یبانیسطح پشتحمایت می کنند، اما نه تنها در  یهسور یجمهور یسبشار اسد رئاز دولت ی طور جد

گسترش  یبرا یهسوردر  ها یریاز درگ یهروساز این حمایت ها بایکدیگر تفاوت دارند.  یبلکه در اهداف کل، رائها

محافظت خود  مادی و معنویدستاوردها  ازاست و اکنون سعی دارد استفاده کرده  یانهخود در خاورمنفوذ و  حضور

ندارد. از  یلرائمتحده و اس یاالتا یه،با ترکمستقیم و آشکار  یریدرگ؛ با این حال، روسیه تمایل چندانی به کند

ا شدت عمل بدولت دمشق و به خصوص در مخالفت با آنکارا، واشنگتن و تل آویو از  یتدر حماتهران  یگر،د یسو

املی عد. ایران همچنین به مستقر کردن و تقویت نیروهای خود در سوریه به عنوان بیشتری عمل خواهد کر

ادامه  ،خود در لبنان حزب اهلل، متحد قدرتمند ینتامراهکاری برای حمایت و و به عنوان  یلاسرائبازدارنده در برابر 

که درگیر  شدت مراقب استسعی می کند مانع از پیشبرد برنامه های ایران شود، ولی به  یلخواهد داد. اسرائ

 نشود. یهناخواسته با روسجدالی 

به شمار می  ومتحدان ناته رغم اینکه در زمره اما بهستند،  اسد مخالفهمچنان با دولت متحده  یاالتو ا ترکیه

داعش  یایکن کردن بقا یشهمتحده بر ر یاالت. امی کننددنبال  یهخود را در سورهر یک دستورکار خاص ، روند

 یبخش نوانبه ع را نیز یهسور در یرانا هدف پایان دادن به نفوذبه طور گسترده تر ریه متمرکز است، اگرچه در سو

یروهای آمریکایی نیرانی خود دنبال می کند. )اگرچه باتوجه به تصمیم ترامپ مبنی به خارج کردن ضد ا یاز استراتژ

ه چالش در همین حال، اقدامات آمریکا در ب از سوریه مشخص نیست که تحقق این اهداف چگونه پیش بروند.(

خواهد که  مسکو نه می تواند و نه می -در روابط مسکو و واشنگتن تنش ایجاد می کند یهسورکشیدن ایران در 

 یحادثه نظام کیوقوع پایان دادن به درگیری ها، احتمال  یبراها تالش تهران را از سوریه بیرون براند. به رغم 

 یی و روسی چندان دور به نظر نمی رسد.بین مواضع آمریکا
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ا برای خروج از سوریه، کرده است. به رغم برنامه آمریکتمرکز  یهکرد در سور یروهاینترکیه به نوبه خود بر مقابله با 

ا سازمانی راین برنامه ترکیه همچنان مشکل ساز به نظر می رسد، چراکه نیروهای کرد ی.پ.گ که آنکارا آنها 

ه شمار می رفتند. اند، متحد واشنگتن در مبارزه با داعش و نیروی نیابتی آمریکا در برابر ایران بتروریستی می د

شریک منطقه  ترکیه سعی دارد از ادلب در شمال غربی سوریه محافظت کند که این مساله اعتبار آن را به عنوان

. ادلب سمت ترکیه چرخیده است(ای آمریکا افزایش می دهد )تا جایی که آمریکا به کردها پشت کرده و به 

سد و با احتمال همچنین می تواند به نقطه تالقی میان نیروهای ترکیه، ایران، سوری های وفادار به دولت بشار ا

 کمتر روسیه تبدیل شود.

 احتمال ی کنند،فاوتی و گاها متضادی را دنبال ممنافع متاینکه هر یک از مهره های فعال در سوریه با توجه به 

ز جنگ ه بیشترین میزان از زمان آغاب 2019در سال گیری تصادفی یا حتی درگیری کشوری با کشور دیگر در

ز وقوع اداخلی در این کشور می رسد؛ اگرچه همه قدرت های فعال در منطقه همه تالش خود را برای ممانعت 

 چنین اتفاقی به کار خواهند بست.

 ییه برای رسیدگی به مشکالت اقتصادترکتالش 

شرایط  شد، ادامه مشکالت اقتصادی است. اینبا آن مواجه خواهد  2019در سال  یهکه ترک یچالش بزرگترین

رایط را  دشوار اقتصادی عالوه بر ایجاد دشواری های داخلی برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ش

رامپ و تنظر می رسد تماس تلفنی  در روابط او با شرکای کلیدی در غرب نیز دشوار خواهد ساخت. اگرچه به

ا تحولی مثبت در اردوغان و در پی آن خروج نیروهای آمریکا از سوریه و چراغ سبز به ترکیه برای مواجهه با کرده

 روابط آنکارا و واشنگتن بوده، اما بهبود کامل هنوز حاصل نشده است.

استای کسب سعی خواهد کرد در رمتحده،  التیاا یفشار اقتصاد خود در مواجهه با یریپذ یبآس یلدل یه بهترک

ه روابط اروپایی ها سابقحال،  ینبا اداشته باشد. با اروپا  یداریپا یرابط اقتصاد یخارج یگذار یهسرمااطمینان از 

 خواهد کرد.  یچیدهتالش را پ ینابه ویژه در سال های اخیر،  یهترکو 

 منبع: استرتفور
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 ۲۰۱۸ سال در یاضر –رزیابی تنش چندساله تهران ا

 میلی کشورهای عربی برای رویارویی با ایران مرگ ناتوی عربی را منجر خواهد شدبی

لتهاب و بحران یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین تنش چندساله اخیر منطقه خاورمیانه به ا – دیپلماسی ایرانی

منشاء بسیاری  ند که این تنش ها کانون ودر مناسبات تهران و ریاض باز می گردد، به گونه ای که بسیاری معتقد

 سعودی بستانعر و ایران میان تنش این دامنه اگر دیگر عبارت به. است خاورمیانه دیگر تحوالت و از بحران ها

عکس، هر چه ران های خاورمیانه و غرب آسیا نیز تا حدودی فروکش می کند و بالبح آن تبع به کند، پیدا کاهش

 قهمنط های جنگ و تنش ریاض افزایش پیدا کند، نمود بیرونی آن در پررنگ شدن شدت تنش میات تهران و

ابی آن برای برای بررسی سیر تحوالت در این تنش ها در سال جاری میالدی وارزی دیپلماسی ایرانی .بود خواهد

 :ی خوانیدمه انجام داده است که در ادام صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه سال آتی، گفت وگویی را با

ن در یک نگاه کلی ارزیابی شما از مجموعه تحوالت شکل گرفته در مناسبات یا بهتر بگویم تنش تهرا

 چیست؟ ۲۰۱۸ریاض برای سال  -

اساسا تنش تهران ریاض به صورت کج دار و مریز ادامه پیدا کرد، حتی در مقاطعی هم دامنه این  ۲۰۱۸طی سال 

ر سال جاری میالدی که در حال سپری کردن روزهای پایانی آن هستیم، دو اتفاق تنش ها افزایش پیدا کرد. اما د

ها وارد دوران جدیدی شود؛ ابتدا مسئله خروج ترامپ از برجام و دیگری مسئله قتل مهم سبب شد تا این تنش

اسطه ها ابعاد جدیدی پیدا کند. به عبارت دیگر اگرچه که ریاض به وجمال خاشقجی موجب شد تا این تنش

فشارهای افکار عمومی به واسطه جنگ یمن و نیز تبعات منفی قتل جمال خاشقجی، تنش های بسیاری با جامعه 

جهانی پیدا کرد، اما در آن سو نیز تهران هم با خروج ایاالت متحده از برجام نتوانست به موفقیت های جدی دست 

جنگ یمن و قتل جمال خاشقجی به عنوان موازنه  پیدا کند. لذا هم خروج دونالد ترامپ از برجام و هم مسئله

ریاض در خاورمیانه برای سال جاری میالدی عمل کرده است. هرچند که عربستان سعودی  -کننده تنش تهران 

و شخص بن سلمان در ابتدا تصور می کرد با حمایت از دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته ای می تواند بستر 

و نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه شکل دهد، اما در ادامه شاهد بودیم که مجموع تحوالت  را برای کاهش قدرت

داخلی در ساختار سیاسی عربستان سعودی و نیز مسائلی که در یکی دو ماه گذشته برای خود بن سلمان، ولیعهد 

وری اسالمی ایران سعودی شکل گرفت، سبب شد تا تمام برنامه ریزی های عربستان سعودی در تقابل با جمه

ها و بازگشت فشارهای اقتصادی ایاالت متحده آمریکا سبب عمالً بر باد رود. البته در آن سو هم یقیناً مسئله تحریم
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شده تا موانعی جدی نیز بر سر راه جمهوری اسالمی ایران نیز پیدا شود. لذا در سایه این نکات احتمال دارد که 

پا به سال  2018و ریاض، عمال بدون تغییر جدی در روزهای پایانی سال تنش چند ساله در مناسبات تهران 

 .خواهد بگذارد 2019

در راستای تحلیل شما یکی از اهرم های فشار عربستان سعودی بر ایران به شورای همکاری خلیج 

گردد که اکنون ابهامات جدی در آینده شورا شکل گرفته است، به خصوص که اخیرا فارس بازمی

یی در خصوص خروج احتمالی قطر از این شورا نیز به گوش می رسد که در نشست یکشنبه خبرها

سران شواری همکاری خلیج فارس در ریاض، نگرانی جدی در این خصوص به چشم امد. با این 

 رد شما از آینده شورای همکاری خلیج فارس در تداوم تنش با ایران چیست؟برآو اوصاف

فارس دوران افول به اکنون قابل مشاهده است این است که شورای همکاری خلیج چیزی که از سال ها پیش تا

ه خصوص که کند، به گونه ای که هر لحظه امکان دارد این شورا به مرز فروپاشی برسد؛ بجدی خود را سپری می

 سران اکنون خبر های جدی در خصوص خروج احتمالی قطر نیز مطرح شده است. در همین نسشت یکشنبه

 یرسم دعوتنامه همکاری شورای سران ونهمسی اجالس برای عربستان ریاض، در فارس خلیج همکاری ورایش

شد؛ این واکنش  ین نشست حاضرا در خارجه امور در مشاور وزیر سطح در دوحه اما بود، کرده ارسال قطر امیر برای

 روجخ به تنها فارس خلیج مکاریه شورای مشکل اکنون اما .دارد متحدانش و ریاض برای آشکار پیامی قطر

 اطقمن برخی خصوص در سعودی عربستان و کویت میان جدی هایتنش اکنون بلکه گردد،نمی باز قطر احتمالی

ض و عمان گرفته است. مضافا این که اختالفات جدی میان ریا شکل مشترک گازی و نفتی منابع همچنین و مرزی

 ربستانع متحد ترین نزدیک به هاتنش دایره حتی نکته موازات ایندر خصوص مناطق مرزی شکل گرفته است. به 

 و فاتاختال برخی گیری شکل از حکایت اخبار برخی خصوص این در. است رسیده نیز عربی متحده امارات یعنی

ی جدی به ن ابوظبی و ریاض در مسئله جنگ یمن دارد. لذا در سایه وجود این اختالفات و تنش هامیا ها تنش

ورا اکنون شی رسد که اگر شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار نگرفته باشد، حداقل این نظر م

ورا به سر در یک ناکارآمدی کامل در تضاد و دشمنی با جمهوری اسالمی ایران به عنوان هدف شکل گیری این ش

 زاربرگ عربستان در یکشنبه وزر ونهمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس کهبرد. چنان که در سیمی

 .بودیم متحدانش و عربستان سیاست در آشکاری هایتناقض شاهد ما شد
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در سایه وجود این میزان از اختالفت آیا تشکیل ناتوی عربی 

هم به عنوان دیگر اهرم عربستان سعودی در تقابل با ایران 

 کارآیی خواهد داشت؟

تفاوت های جدی با  اگرچه که اساسا شورای همکاری خلیج فارس

 برای جدی فشار اهرم تواندنمی نیز عربی ناتوی ناتوی عربی دارد، اما 

اینجا الزم به ذکر  در مهم نکته یک اما باشد داشته ایران اسالمی جمهوری با تقابل منظور به سعودی عربستان

در تالش است که کانون است که عربستان سعودی طی سال گذشته و سال جاری میالدی به احتمال سال آینده 

های دیپلماتیک، نظامی و امنیتی خود را به برای تقابل با جمهوری اسالمی ایران از شورای همکاری خلیج تالش

 .فارس به سمت تشکیل ناتوی عربی ببرد

به نظر می رسد که کانون تالش ها برای شکل دهی به ناتوی عربی برای ورود ارتش مصر به این تشکیالت نظامی 

امنیتی است. اما نکته اینجاست که بعد از دوران جمال عبدالناصر هرگاه مصر تمایل به پیوستن در یک سازمان، و 

نهاد و یا شورایی را داشته است با مخالفت جدی در داخل مصر روبه رو بوده است. اکنون نیز مشکالت اجتماعی و 

تمایل چندانی به پیوستن در ناتوی عربی را  سیاسی خود مصر به قدری زیاد است که دولت عبدالفتاح السیسی

 مسئله اکنون ندارد، اگرچه در چند رزمایش و مانور نظامی به نام تشکل واحد نظامی عربی نیز شرکت کرده است.

گانه عربی در این تشکل  6الت نظامی، میزان و حجم مشارکت هر کدام از کشورهای تشکی این رهبری و مدیریت

های جدی در مسیر تحقق ناتوی ه تعیین اهداف و برنامه ریزی در این خصوص جزء چالشو مهمتر از همه مسئل

ای که اگر شما به ناتوی غربی نگاه کنید می بینید که ذات و بن مایه تشکیل ناتو به مبارزه با عربی است؛ به گونه

رای ناتوی عربی تعریف نشده نفوذ و هژه مونی اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد، در صورتی که این هدف هنوز ب

است. لذا اگر به صورت رسمی اعالم شود هدف تشکیل ناتوی عربی مبارزه با جمهوری اسالمی ایران است، همین 

مسئله باعث خواهد شد که بسیاری از کشورهای عربی حاضر به تقابل جدی با ایران نباشد و این هدف خود به 

یگر اگر هدف تشکیل ناتوی عربی مبارزه با اسرائیل باشد، ما در عمل مرگ ناتوی عربی بدل خواهد شد. از طرف د

روابط بسیار 2018شاهد این هستیم که بسیاری از همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در همین سال 

نزدیکی با تل آویو پیدا کرده اند. اگر مسئله ناتوی عربی نیز مبارزه با داعش و تروریسم عنوان شود ما در عمل 

بینیم که کانون و مهد تشکیل این گروه ها به خود عربستان سعودی و حمایت های مالی و تسلیحاتی برخی می

کشورها از این تروریست ها باز می گردد. اگر هم مسئله ناتوی عربی به حل مشکالت داخلی برخی کشورهای 

سائل داخلی هیچ کشوری از اعضای خود عربی تاکید دارد، اساساً ناتوی عربی هم مانند ناتو غربی هیچ گاه در م
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دهی ناتوی عربی در میان کشورهای دخالت مستقیمی ندارد. لذا در سایه این نکات اساساً هدف اولیه برای شکل

عربی ترسیم نشده است، چه رسد به دیگر مشکالتی که بر سر راه شکل دهی این نوع عربی وجود داردو هر چند 

 .ربی همراه به کمک کاخ سفید تالش جدی برای ایجاد این ناتوی عربی دارندکه عربستان و برخی کشورهای ع

صادی ریزی جدی دونالد ترامپ برای فشار اقتدر سایه تالش هایی که به آن اشاره داشتید و نیز برنامه

عودی بر ایران و نیز منزوی کردن تهران در منطقه خاورمیانه، دایره تنش ها میان ایران و عربستان س

ا ری سال آتی میالدی را چگونه ارزیابی می کنید. در صورت افزایش تنش ها شما وقوع تنش نظامی برا

 تا چه اندازه جدی می دانید؟

قابل با این را منتفی می دانم. اتفاقا در ت 2019اساسا مسئله افزایش تنش ها و وقوع جنگ نظامی را در سال 

هش بسته شود، تنش میان عربستان سعودی و ایران کا ۲۰۱۹مسئله معتقدم اگر پرونده جنگ یمن در سال 

مدیریت کنند،  وها را کنترل چشمگیری پیدا خواهد کرد، به گونه ای که دو طرف می توانند تا اندازه ای این تنش

دو عامل و  هر چند که یقینا این تنش ها و بحران در روابط دو کشور باز هم ادامه خواهد داشت، مگر این که

داشته باشد؛ به عنوان تشدید کننده و یا کاهش دهنده تنش تهران و ریاض در سال آتی میالدی تداوم نپارامتر 

د یقیقا بستر و اول به زنده بودن ملک سلمان باز می گردد. در این راستا اگر پادشاه سعودی هم چنان زنده بمان

دون بقدرت سیاسی عربستان سعودی گیری مطلق محمد بن سلمان شکل نخواهد گرفت و ساختار فضا برای قدرت

رامپ در تالد دون سیاسی سرنوشت به دوم پارمتر و مسئله تغییر در سال آتی میالدی نیز ادامه خواهد داشت.

اح نشود و یا به گردد. اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا استیضساختار حاکمه ایاالت متحده باز می

گیرد، جی مناسبات رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد سعودی تحت الشعاع قرار نواسطه تبعات قتل جمال خاشق

 .این تنش ها احتماال کمی جدی تر خواهد شد، اما دامنه آن به جنگ با ایران نخواهد رسید

و ایران  لذا این دو عامل از یک سو باعث افزایش تنش و از سوی دیگر باعث کاهش تنش میان عربستان سعودی

د یعنی اگر در صورت مرگ ملک سلمان، ولیعهد سعودی به قدرت مطلق عربستان دست پیدا کنخواهد شد. 

دیگر دونالد  احتمال افزایش تنش با جمهوری اسالمی ایران برای سال آتی پررنگ تر خواهد شد. اما اگر در سوی

ناسباتش حدود کردن مترامپ در سایه استیضاح و یا تبعات منفی قتل جمال خاشقجی مجبور به کاهش حمایت و م

ر تنش با با محمد بن سلمان شود، احتمال دارد به واسطه کاهش حمایت کاخ سفید از ریاض، قدرت سعودی ها د

 .ایران کاهش پیدا کند
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 ۲۰۱۹بررسی سطح مناسبات تجاری ایران با کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا در سال 

 شرق آسیا در سایه تحریم هاآینده مبهم روابط اقتصادی ایران و کشورهای جنوب 

ود با جامعه خ روابط های آمریکا در تالش استدر حال حاضر ایران با هدف مقابله با تحریم – دیپلماسی ایرانی

سیا به خصوص آالمللی را تقویت کند. در رسیدن به این مهم این کشور بر تحکیم روابط خود با کشورهایی در بین

ی برای بررس دیپلماسی ایرانی .حوزه جنوب شرق آسیا تمرکز کرده استظرفیت باالی اقتصادی کشورهای 

 2019 وضعیت مناسبات تجاری ایران با کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا در سایه تحریم های آمریکا در سال

محسن روحی صفت، رایزن سابق اقتصادی ایران در مالزی، سرپرست سابق سرکنسول  گفت وگویی را با

س می ایران در مزار شریف، پیشاور، قندهار، رئیس سابق ستاد افغانستان و کارشناگری جمهوری اسال

  :ترتیب داده است که در ادامه می خوانید  مسائل شبه قاره و جنوب شرق آسیا

ارزیابی شما در نگاهی کلی از مجموعه مناسبات ایران با کشورهای آسیای جنوب شرقی به خصوص در 

 سنگاپور، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و هنگ کنگ چگونه است؟حوزه تجاری و اقتصادی با 

ورهای جنوب و هزاره سوم قرن پیشرفته آسیا است. در این رابطه میزان رشد کش ۲۱همان طور که می دانید قرن 

ه گونه ای که بشرقی آسیا حتی از متوسط آمارهای جهانی در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز بیشتر بوده است. 

ر یک دوره اقتصادی، جملگی در کشورهای جنوب شرق آسیا واقعند که توانسته اند د "ببر"یا  Tiger کنون هفتا

استراتژیک  زمانی نسبتاً کوتاه به چنین رشد اقتصادی و تجاری دست پیدا کنند. این مسئله نشان از اهمیت و

راز تجاری و تت تا با کشورهای این منطقه بودن این منطقه از جهان دارد. لذا ایران در این مدت سعی کرده اس

 با ایران یسیاس نظر از خوشبختانه راستا این در اقتصادی خود را ذیل روابط دیپلماتیک و سیاسی گسترش دهد.

 که شده باعث فرهنگی اشتراکات و دارد را خوبی مناسبات دارند اسالمی ریشه آنها از برخی که کشورها این

 سباتمنا خود سیاسی و فرهنگی مناسبات بر عالوه. باشد داشته وجود دیگر هم به نسبت مثبتی هایدیدگاه

بطه نیز مناسبات کشورهایی مانند هند، چین و کره جنوبی نیز قابل توجه بوده است. البته در این را با ما تجاری

ورمان به درات کشتجاری ایران با کشورهایی نظیر مالزی و اندونزی هم مثبت ارزیابی می شود. برای مثال صا

ه بدرصدی یعنی رقمی نزدیک  37.6نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد  97ماهه سال  8اندونزی طی 

ون دالر بوده میلی 99میلیون دالر همراه بوده است. از آن سو نیز صادرات اندونزی به ایران طی این مدت  476

 .ودشاین مقطع زمانی نسبتا مثبت ارزیابی می  دهد که مناسبات ما تااست. این آمار و ارقام نشان می
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 ولی با بازگشت تحریم ها شرایط کشور از بعد تجاری با این منطقه از جهان به کجا خواهد کشید؟ 

خواهد گذاشت،  ها اثرات سوء جدی را بر مناسبات اقتصادی ما با این کشورهابینانه این تحریمدر یک شرایط واقع

قل و منطق به نوع مناسبات و روابط این کشورها دقت کنید خواهید دید که نوعی تع به خصوص این که اگر شما

ای که این هخورد، به گونسیاسی و دیپلماتیک در مناسبات این کشورها با دیگر بازیگران جهان نیز به چشم می

ان ش با جهکشورها سعی می کنند در سایه پیگیری راهبرد احترام متقابل و پررنگ کردن سیاست کاهش تن

شورها نیز متاثر از کبیشترین مناسبات و سود را از قِبَل این نگاه خود ببرند. از این رو با بازگشت تحریم ها این 

 خود جاریت و اقتصادی توسعه مسئله کشورها این که چرا سیاست های ایاالت متحده آمریکا قرار خواهند گرفت.

 الشعاع تتح نیز دیپلماتیک و سیاسی مناسبات جمله من ناسبات،م همه و اندکرده تعریف غایی و اصلی هدف را

کنند سعی می کند این کشورهاها را علیه ایران وضع می. پس آمریکا زمانی که تحریمگیردمی قرار غایی هدف این

مناسبات سیب به آای تغییر دهند که کمترین برای از بین نرفتن مناسبات خود با ایاالت متحده، شرایط را به گونه

های آمریکا، ریمو منافع اقتصادی آنها بخورد. لذا بدیهی است که بسیاری از این کشورها مناسبات خود را ذیل تح

صاحبه مد میکی از مشکالت اساسی کشور هایی که در این  .یا قطع خواهند کرد و یا به شدت کاهش خواهند داد

ت. در یک آمار د و تجارت جهانی در آنها به شدت حکم فرماسگردد که مناسبات اقتصاد آزانظر است به این باز می

شود ر نگاه میبیش از دو هزار میلیارد دالر بوده است. وقتی به این آما ۲۰۱۸میزان صادرات کشور چین در سال 

در هنگ  یابیم که بیشتر این رقم یعنی نزدیک به دو سوم آن متوجه شرکت های بزرگ چند ملیتی است کهدرمی

اند. ادر کردهصد زده ادند و از همان جا نیز محصوالت خود را و دست به تولی گذاری کردهخود چین سرمایه کنگ و

ا نخواهد داد. چون رها اجازه توسعه و تداوم مناسبات تجاری ایران با این کشورها لذا با این شرایط طبیعتاً تحریم

 .رندصادی و بعد از آن سیاسی خود با جهان داکه این کشورها نگاهی منفعت طلبانه را به مناسبات اقت

ان، توان گفت که شرایط و مناسب تجاری ما با کشورهای منطقه از جهیعنی از یک نگاه واقع بینانه می

 های آمریکا در سال آتی میالدی قطع خواهد شد؟ذیل تحریم

گذاری شرکت های ی که کانون سرمایهمن اصرار بر استفاده از کلمه قطع شدن در مناسبات ندارم، اما یقیناً زمان

بزرگ چند ملیتی در این کشورهای آسیای جنوب شرقی شکل گرفته به این دلیل بوده است که این کشورها سعی 

کردند از درگیری، مناقشه و رویارویی سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی علی الخصوص با قدرت های بزرگ جهانی 

ایه از کشورهای آنان شکل نگیرد. لذا حتی اگر این کشورها تمایلی هم به پرهیز کنند تا شرایط برای فرار سرم

تداوم مناسبات اقتصادی خود با ایران داشته باشند به دلیل ترس از رویارویی با ایاالت متحده آمریکا و فرار سرمایه 
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تجاری ما با این  در این کشورها از این چالش خود را کنار خواهند کشید. پس بدیهی است بگوییم که مناسبات

تحت الشعاع تحریم ها قرار خواهد گرفت، اما میزان و آمار آن را نمی توان درست تعیین  2019کشورها برای سال 

  .کرد

 استفاده نیز و دیپلماتیک و سیاسی مناسبات تقویت شما از دید

 "آن.سه.آ" و "شانگهای" پیمان در حضور مانند هایی اهرم از

 کند؟ کمک کشورها این با ما تجاری مرتبط تداوم به تواندنمی

ببینید مسئله توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی نیست، چرا که مسئله 

مناسبات سیاسی ما با این کشورها در یک سطح بسیار مناسب ارزیابی 

ثال آقای برانگیز نظراتی همسو با تهران دارند. ممی شود و بسیاری از این کشورها نیز در برخی از مسائل مناقشه

ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی رژیم صهیونیستی را یک رژیم کودک کش و اشغالگر می داند، اما مسئله 

اینجاست که این کشورها در نحوه برخورد و واکنش های سیاسی و مناسبات دیپلماتیک طوری از خود واکنش 

ه مناسبات اقتصادی و تجاری آنها نخورد. نشان می دهند که حساسیت های زیادی را بر نینگیزاند تا لطمه ای ب

البته کشورهای دیگری در این حوزه مانند اندونزی و حتی هندی ها چنین نگاه سیاسی دارند. اما به دلیل نگرانی 

از تحت الشعاع قرار گرفتن مناسبات اقتصادی و تجاریشان واکنش های سیاسی آنان چندان جدی نیست. لذا با 

شاهد رفتاری سودجویانه از سوی این کشور ها خواهیم بود. از این رو یقیناً مناسبات ما چنین نگاهی عمالً ما 

علیرغم تالش برای حضور در پیمان شانگهای و یا حضور آقای ظریف در همین نشسته سال اخیر آ.سه.آن و امضای 

د مثبت بودن شرایط و با وجو (TAC) اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه جنوب شرق آسیا

سیاسی ما با این منطقه کمک چندانی به ما در تقویت، توسعه و تداوم مناسبات نخواهد کرد. به خصوص که ما 

چندین سال متوالی است که مورد شدیدترین تحریم های جهانی بودیم و تنها یکی دو سال به واسطه برجام برخی 

د مناسبات تجاری با ایران از جانب این کشورها رفع شده است. لذا ها و ترس ها را از ورود سرمایه و ایجانگرانی

  .تحریم ها باز می گردد، نه مناسبات سیاسی بزرگ ترین مانع به خود

ای رقم خورده شما به پیمان شانگهای اشاره داشتید؛ در همین پیمان که آمریکا در آن نفوذی ندارد، شرایط به گونه

حق عضویت دارند که تحت تحریم ها نباشد. از این رو می بینید که تحریم ها تا که در اساسنامه اش کشورهایی 

تواند در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ما هم اثر گذار باشد، چه رسد به وضعیت تجاری و اقتصادی چه اندازه می

دی داشت. چرا که بیمه، توان امید چندانی به بهبود شرایط و مناسبات در سال آتی میالما با این کشورها. لذا نمی

کشتیرانی، مناسبات بانکی و پولی، امنیت سرمایه و بسیاری دیگر از مولفه های اقتصادی که در توسعه، تقویت و 
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 سوی از تداوم مناسبات تجاری ما با کشورهای جهان موثر است، اکنون تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است.

 را جهان کشورهای تا کند پرداخت طرفه یک را اقتصادی مناسبات و تجاری های هزینه همه تواندنمی ایران دیگر

 .یه خود کند. این کار صرفه اقتصادی برای ایران نداردسرما حضور به تشویق

گر چه وجود تحریم می تواند مانع جدی برای تبدیل وضعیت از عضو ناظر به عضو دائمی ایران در ا

رق اد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه جنوب شپیمان شانگهای شود، اما با امضای اسن

در پنجاه و یکمین اجالس وزرای امور خارجه عضو آ.سه.آن در سنگاپور که آگوست (TAC) ) آسیا

مهم  )مرداد( سال جاری میالدی انجام شد، این امکان برای ایران فراهم می شود تا به عنوان یک کشور

قتصادی دنیا و همچنین بلوک اقتصادی مهم منطقه جنوب شرق آسیا در منطقه به پنجمین قدرت ا

 نزدیکتر شود؟

بله این سند امضاء شد. اما نکته اینجا است که آیا بازیگران اصلی در توسعه و تداوم مناسبات تجاری این کشورها 

د. اما واقع امر چیز ! اگر دولت ها هستند امضای این سند می تواند کمک حال ما باشبا ایران دولت ها هستند؟

دیگری است. شرکت ها و صاحبان سرمایه هستند که چرخ توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا را با ایران 

و دیگر کشورهای جهان به حرکت در می آورند. البته در تمام دنیا اکنون اقتصاد به صاحبان سرمایه واگذار شده 

گذار نیستند، مگر اروپا هم قوانینی برای حمایت از تداوم مناسبات  است و دولت ها در سمت و سو دهی به آن اثر

 ورود به آن نتیجه اما بود، "کننده مسدود"تجاری با ایران تصویب نکرد که نمونه بارز آن به روز رسانی قانون 

 قرادادهای با بتوان که نیستد ها دولت اصلی بازیگران پس! انجامید؟ ایران در اروپایی ها شرکت بازگشت و سرمایه

دیگر ما باید نگاهی هم به کاستی  طرف از .کرد فراهم تجاری مناسبات توسعه برای را شرایط دیپلماتیک و سیاسی

های داخلی داشته باشیم. مجموعه اقداماتی که در دولت نهم و دهم صورت گرفت مناسبات اقتصادی ما در ایران 

همین از هم گسیختگی، نابه سامانی های جدی را در مناسبات کامال دگرگون شد و به یک از هم گسیختگی رسید. 

تجاری ما به وجود آورد که ترمیم کردن آن نیاز به سال ها وقت دارد. مثال ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و 

مثال ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سبب شده تا شرایط کار به نوعی تشتت برسد و در این راستا به طور 

بنگاه های کوچک و متوسط تجاری در چرخه اقتصادی کامال نادیده گرفته شود. در حالی که دانشمندان حوزه 

اقتصاد معتقدند که بیشترین اشتغال، سود و منفعت اقتصادی و تجاری در یک کشور به واسطه فعالیت شرکت 

تصادی چین و هند نگاه کنید خواهید های کوچک و متوسط شکل خواهد گرفت. با همین معیار اگر به توسعه اق

درصد اشتغال زایی در این دو کشور به واسطه فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط  ۷۰دید که بیش از 

   .باشد داشته کشور در زایی درآمد و اشتغال بر جدی تأثیر تواندمی مسئله این است. پس
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ر ایران تصویب داست که هنوز  FATF ه بارز آن قوانین مربوط بهاز آن سو نیز قوانین پولی و مالی جهانی که نمون

ب شرقی که با نشده به یکی از موانع جدی در توسعه و تداوم مناسبات تجاری ما نه تنها با کشورهای آسیای جنو

گرهای ا با اما اههمه دنیا خواهد بدل شده است. این شرایط اکنون سبب شده تا عمال وضعیت ما در تقابل با تحریم 

ن برخورداری جدی رو به رو باشد. لذا ما باید بستری را فراهم کنیم که حضور حداکثری جامعه و مردم و همچنی

 .از مزیت های نسبی ورود سرمایه خارجی را در کشور شکل دهیم
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 فشار جنگ تجاری با واشنگتن بر پکن مشهود است

 کاهش رشد اقتصادی چین در سال جدید میالدی

یای که مزاکشور این اقتصادی  الگویچهار دهه، گذشت است. پس از در حال رنگ باختن  نیچی اقتصادرشد 

 یتماعاجتوسعه و کمونیست حاکم حزب برای  یاسیس تیمشروعاقتصادی از جمله اشتغال زایی در سطح جهانی، 

 ،یاجتماع یها یاهماهنگوجه خود به رفع نچین  ندهیآ یدر سال هابه ارمغان آورده بود، به مرور کمرنگ می شود. 

 هیرماسهمراه با صادرات و  یسرعت رشد اقتصادو در همین حال، کاهش  معطوف خواهد کرد یو مال یمنطقه ا

 را شاهد خواهد بود. یخارج یها یگذار

ی خ رسمنرآغاز کرد. رشد مبنی بر کاهش سرعت  ییبا نشانه هارا  2019سال  نیچ اقتصاد دیپلماسی ایرانی:

 6.6 به 6.9درصد کاهش یافت و از  0.3نسبت به سال پیش از آن  2018در سال  یناخالص داخل دیرشد تول

مان در پی تاکنون به شمار می رود. در آن ز 1990از سال  نیچدر  یرشد اقتصاد نیرقم کمتر نیارسید.  درصد

اهه چهارم در سه مخلی داناخالص  دیرشد تولبود. درصد  3.9به چین  یناخالص داخل دیغرب رشد تول یها میحرت

 ثبت شده است. 6.4و برابر با  یجهان یاز زمان بحران مالهم در کمترین سطح 

و از  زمان شدههم نیاقتصاد چ یجنبه ها ریعالئم ضعف در ساظهور با  یرشد اقتصادمربوط به کاهش  اخبار

ای پیش همواجهه با چالش  شکنندگی اقتصاد این کشور حمایت دارد و این در حالی است که پکن خود را برای

 4.4حده ی با ایاالت متجنگ تجارچین عمدتا در پی . ماه گذشته صادرات رو در ماه های آتی آماده می کند

خانه در نتیجه ضعف در بخش های تولیدات کار 2018سال درصد کاهش یافت. نرخ رشد سرمایه گذاری هم در 

ا آمارهای ، امماندهنسبتا ثابت  یخرده فروش . اگرچه نرخرسیده استدرصد  5.9به ای و امالک کاهش یافته و 

 صرفمسطح در  ییچالش هاحاکی از وجود  2018سال  یانیپا یخودرو در ماه هاضعیف وارداتی و کاهش فروش 

ر کل، نشانه های دسعی داشته از طریق اقداماتی برای ایجاد توازن مجدد در اقتصاد آن را باال ببرد. پکن است که 

 ی ضعیف است.صنعت اتدیاز تول ریغتصادی تقریبا در همه بخش ها رشد اق

ه نشان نیهنوز هم بهتر یناخالص داخل دیاما تولوجود دارد،  نیچ یرسم هایآمارهمواره دالیلی برای سوء ظن به 

محسوب می شکل دادن به انتظارات  گی تالش های دولت این کشور برایچگونبرای پیش بینی مسیر اقتصادی و 

در حالی که پکن همچنان برای ایجاد توازن و آسیب دیده  یتجارمناقشات از  ایاقتصاد بزرگ دن نیدوم. شود

تالش  نیبهتررشد اقتصادی حکایت دارند. به رغم  شتریباز کاهش نشانه ها  مجدد در اقتصاد تالش می کند، همه

دی در کوتاه مدت، وجود ندارد و این رشد اقتصاکاهش سرعت  نیاهیچ نشانه ای مبنی بر پایان ، چین دولت یها

 کند. طبق گزارشنیز رسیدگی خود  یو مال یمنطقه ا در حالی است که پکن بایستی به ناهماهنگی های اجتماعی،
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درصد تعیین کند و بسیاری  6.5تا  6را  2019چین قصد دارد نرخ رشد هدف برای سال ، دولت های منتشر شده

 تعیین کرده اند. 2019اف تولید ناخالص پایین تری برای سال از استان های چین هم پیشتر اهد

 این مساله اهمیت دارد؟ چرااما 

اشی از ن یاجتماع یو تنش ها یکاهش رشد اقتصاد یبرا یشتریتحمل ببه سر می برد، در دوران گذار که  نیچ

ر بازار دطح انتظارات تالش کرده تا از س یسه سال گذشته به سخت در پکننمونه،  یاده است. براآن نشان د

ایی را که به هها را کاهش داده و میزان وام  رساختیزهزینه در و  یمنطقه امستغالت بکاهد، هزینه های اضافی 

ه طور بفشارها  نی، ا2018ماه اول سال شرکت های دولتی ارائه می شود، محدود کرده است. دست کم در چند 

خش بصادرات و همچنین افزایش قابل توجه اشتغال زایی در نسبی با رونق نسبی فضای کسب و کار و بخش 

 یصادرشد اقتکاهش سرعت  یمتحده و جنگ تعرفه ا االتیبا ا یتجارخدمات، جبران می شدند. اما مناقشات 

 افزایش داده است.را  نیچ

اشتغال زایی  حاگرچه سطپکن قرار دارند. اما  یاقتصاد یدر مرکز استراتژ داریپازایی و اشتغال  یاجتماع ثبات

وب و کسب و کارهای خصوصی خ دکنندگانیاز تول یاریبس تیوضعطبق امارهای رسمی همچنان ثابت مانده، 

 گنگدونمانند گوا یساحلنیست. طبق گزارش های منتشر شده، بسیاری از کارگران کارخانه ها در استان های 

 ونیلیم 5،5فتن یی به از بین رتنهابه  ینگ تجارجکار خود را از دست داده اند. برآورد شده که  فصلاین  لیاوا

حتی  منجر شود. نشانه های فزاینده ای هم مبنی بر کاهش سرعت استخدام یا یدر مناطق ساحل یشغلفرصت 

حرک تعدیل نیرو در بخش های صنایع مالی و امالک گزارش شده است. دولت پیشتر از یک سری بسته های م

خود را از دست  ی ممانعت از بیکاری استفاده کرده، اما این تالش ها تاثیرگذاریاقتصادی و کاهش مالیات ها برا

ر صورت دریافت دداده اند. در همین حال، کاخ سفید نشانه های از اشتیاق بیشتر برای دستیابی به توافق با چین 

د که با ار می رویک سری امتیازات نشان داده و باتوجه به مشکالت چین در مدیریت اقتصاد این کشور، انتظ

 استقبال پکن مواجه شود.

 منبع: استرتفور
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 ۲۰۱۸بررسی پرونده جنگ یمن در سال 

 پرونده یمن بدون توجه به ایران به نتیجه نمی رسد

ه در کنار کمهم ترین تنش های حال حاضر در خاورمیانه به جنگ یمن باز می گردد یکی از  – دیپلماسی ایرانی

 جاری الس حالی در. است داده شکل را آسیا غرب در نظامی تنش گانه نده فلسطین سهجنگ داخلی سوریه و پرو

م گرفت، به سوئد انجا نشست در یمن جنگ پایان برای اخیرا که هایی تالش علیرغم که است پایان به رو میالدی

ود، از دیگر تنش شی که خساله وجود ندارد؛ تن ۴رسد که روزنه امیدی برای پایان دادن به این تنش تقریباً نظر می

دیپلماسی  .ها به عنوان یک جنگ نیابتی سرچشمه می گیرد و بر برخی تنش ها هم اثرات خود را گذاشته است

دانشگاه  صغر زارعی، استادا با ، گفت و گویی را۲۰۱۸برای بررسی تحوالت پرونده جنگ یمن در سال  ایرانی

  :خوانیده در ادامه میانجام داده است ک و کارشناس مسائل خاورمیانه

 چیست؟ ۲۰۱۸در یک نگاه کلی ارزیابی شما از تحوالت جنگ یمن برای سال 

توان گفت که پرونده جنگ یمن در آستانه چهار سالگی اش به یک جنگ فرسایشی بدل شده و این اکنون می

ست. چنان که انتظار فرسایش، هم در تحوالت میدانی و نظامی و هم در عرصه سیاسی نمود بارز پیدا کرده ا

نیز علیرغم فراز و فرودهای آن، پایان نیافت و اکنون که روزهای پایانی سال  ۲۰۱۸رفت جنگ یمن برای سال می

جاری میالدی را سپری می کنیم، هنوز گشایشی جدی در پایان دادن به این تجاوز عربستان سعودی و امارات به 

ا همین شکل تا بهار سال بعد ادامه خواهد داشت. هرچند که مجامع خاک یمن وجود ندارد و حداقل این تحوالت ب

بین المللی و حتی کشورهای غربی برنامه جدی برای پایان دادن به این مخاصمه تجاوز ریاض و ابوظبی داشتند، 

سال  رود که ما دراما تاکنون دستاورد خیلی ملموسی از این تالش ها به دست نیامده است. از این رو احتمال می

آینده نیز شاهد افزایش و شدت فرسایش این جنگ، هم در تحوالت میدانی و هم در عرصه سیاسی و دیپلماتیک 

باشیم. در همین راستا مارتین گریفیث، نماینده سازمان ملل در امور یمن هم در راستای برنامه ایاالت متحده برای 

ن برگزار کرد که از پنجشنبه هفته گذشته شروع شده پایان دادن به جنگ یمن نشستی را در سوئد با حضور طرفی

و هنوز ادامه دارد. اما به نظر می رسد که نهایتا هیچ کدام از دو طرف حاضر به پذیرش شروط همدیگر نشدند، لذا 

خروجی نشست استکهلم خروجی چندان مهمی در حل پرونده یمن نخواهد بود. تنها دستاورد این نشست به 

گردد، اما در رابطه با بازگشایی فرودگاه های صنعا خصوص آزادی و تبادل اسرای دو طرف باز می توافقات اولیه در

و عدن هیچ گونه توافقی صورت نگرفت. در خصوص آزادسازی مناطق اشغال شده توسط متجاوزان سعودی و 
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ن بست سیاسی و اماراتی هم نتیجه خاصی به دست نیامد. لذا می توان گفت که اکنون پرونده یمن در یک ب

  .دیپلماتیک گرفتار شده است

مضافا بر تمام مشکالت یاد شده یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه در حل و فصل دیپلماتیک پرونده یمن به 

گردد که تنها منطقه یمن است که به آب های بین المللی راه دارد و تنها مسیر سرنوشت بندر الحدیده بازمی

 به تا را باره این در دیپلماتیک و سیاسی راهکار یک به دستیابی از خبر شرایط ست،های جهانی ادریافت کمک

 .دهد نمی امروز

 اما تبعات قتل جمال خاشقجی سبب نشد تا ریاض به دنبال پایان دادن به این جنگ باشد؟

تعدیل و یا می تواند در نهایت به  2018هر چند که بسیاری معتقدند تبعات منفی قتل جمال خاشقجی در سال 

فروکش کردن جنگ یمن کمک کند، اما من در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی در همین خصوص عنوان 

 خاشقجی جمال قتل از داشتم که اساساً ریاض به دنبال چنین نگاهی در یمن نیست. در همین مدت دو ماهی که 

 نشان مسئله این. است شده انجام یمن خاک در سعودی عربستان طرف از هوایی مکرر های بمباران گذرد، می

 علی که چرا. است نداشته یمن جنگ کردن فروکش در تاثیری گونه هیچ خاشقجی جمال قتل پرونده که دهد می

اتیک جهانی در خصوص جنایات عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تجاوز دیپلم و سیاسی فشارهای رغم

گونه اراده سیاسی در ریاض خسارات فراوان جانی، مالی و تسلیحاتی، هیچ به یمن و نیز متحمل شدن هزینه ها و

و ابوظبی برای پایان دادن به جنگ یمن، علی رغم خواسته های کشوری مانند ایاالت متحده وجود ندارد، لذا 

 .نیز ادامه پیدا خواهد کرد ۲۰۱۹توان این گونه گفت که پرونده جنگ یمن برای سال می

روی داد به افزایش تنش ها و اختالفات میان  ۲۰۱۸همی که در پرونده یمن در سال یکی از نکات م

کشورهای ائتالف عربی در تجاوز به یمن باز می گردد، آیا در سایه این اختالفات می توان گفت که محور 

 ائتالف عربی علیه یمن به یک بن بست رسیده است؟

توان گفت که این ائتالف در یک بن بست قرار دارد، اما ال نمیبا تمام اختالفات و تنش هایی که وجود دارد فع

همان طور که شما اشاره کردید اکنون اختالف های جدی در ائتالف کشورهای عربی همراه با عربستان سعودی 

نمود بیشتری پیدا کرد. در حال حاضر امارات متحده عربی  ۲۰۱۸در تجاوز به یمن شکل گرفته است که در سال 

ه حضور نیروهای نظامی اش در عرصه میدانی و زمینی و حمایتی که از برخی گروه های یمنی در تخاصم در سای

 که این مضافا با انصاراهلل و ارتش یمن دارد، اختالفات جدی با نوع نگاه عربستان در پرونده یمن پیدا کرده است.
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مهور سودان که یکی از حامیان جدی در روزهای اخیر شاهد مواضع منتقدانه آقای عمر البشیر، رئیس ج ما

عربستان سعودی در تجاوز به یمن به شمار می رود، در این خصوص بودیم و در راستای این مواضع احتمال دارد 

آقای عمر البشیر به دنبال کاهش نیروهای خود و فاصله گرفتن از سیاست های ابوظبی و ریاض در پرونده یمن 

ها و خسارات جدی به حال، فرسایشی شدن جنگ یمن سبب شده تا هزینهینباشد. چرا که طوالنی شدن و درع

دولت سودان وارد شود و از آن طرف هزینه های سیاسی و دیپلماتیک زیادی نیز در سایه انتقاد افکار عمومی 

  .جهانی متوجه آقا عمر البشیر و دولت متبوع او شود

دی هم در بدنه و ساختار سیاسی خاندان آل سعود در پرونده افزون بر این مسائل ما شاهد هستیم که اختالفات ج

یمن شکل گرفته است و اکنون بخشی از بدنه سیاسی خاندان آل سعود به دنبال پایان دادن به جنگ یمن هستند. 

در همین رابطه ما شاهد بودیم که یکشنبه هفته جاری نشست سران شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد و 

کارتری در این نشست روی داد. در این راستا هم، امیر قطر در این نشست حضور پیدا نکرد و هم اختالفات آش

 و اتحاد ائتالف، آن که دهد می نشان حضور عدم این سلطان قابوس، پادشاه عمان در این نشست غائب بود،

آن میزان تشتت  های شش گانه عربی حوزه خلیج فارس به شدت کم رنگ شده و در ازایکشور میان هماهنگی

آراء و اختالف نظر میان اعضاء به شدت پررنگ شده است. همین مسائل دست به دست هم داده تا محور عربی 

حاضر در جنگ یمن نیز با آینده مبهمی روبه رو باشد، اما این که به تجزیه، انشقاق و فروپاشی کامل برسد، کمی 

  .دور از ذهن است

ربی و عربستان سعودی در پرونده به اختالف بین امارت متحده ع

یمن اشاره داشتید. از دید شما دالیل بروز این اختالف چیست. آیا 

این اختالفات می تواند به گسل میان این دو متحد نزدیک عربی 

  بیانجامد؟

اکنون امارات متحده عربی برنامه ریزی دقیقی برای ارتباط با برخی 

منظور تسلط بر بخشی از تحوالت های مسلح و سیاسی داخلی یمن به گروه

ها و احزاب حزب علی عبداهلل این کشور پیدا کرده که یکی از این گروه

صالح، رئیس جمهور اسبق یمن است. اگرچه عبداهلل صالح در جریان تبعات کودتای اخیر در سال جاری میالدی 

ها یاسی در سایه حمایت برخی از گروهکشته شد، اما امارات متحده عربی، هم در تحوالت میدانی و هم در عرصه س

داخلی یمن قصد افزایش نفوذ خود را جدا و مستقل از عربستان دارد، چرا که برای امارات متحده عربی، تنگه باب 
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المندب اهمیت به سزایی دارد، اگرچه همین اهمیت برای عربستان سعودی هم مطرح است، اما نوع نگاه خاص 

های امارات متحده عربی و نوع نگاه ابوظبی کمی متفاوت تر از ریاض باشد. ه تا تالشابوظبی به این تنگه سبب شد

مضافا که در صحنه تحوالت میدانی بیشتر نیروهای امارات متحده عربی در عرصه زمینی حضور دارند و عربستان 

ئله سبب شده تا سعودی تنها از طریق بمباران هوایی دخالت خود را در تجاوز یمن ادامه می دهد. همین مس

میزان هزینه ها برای امارات متحده عربی بیشتر شود. بنابراین ابوظبی دغدغه جدی تری پیدا کرده است که به 

توان گفت که اتحاد امارات واسطه صرف این هزینه ها به اهداف خود در یمن دست پیدا کند، اما در مجموع نمی

  .فات به یک انشقاق و گسل خواهد رسیدمتحده عربی و عربستان سعودی در سایه این اختال

های اخیر تالش های جدی برای پایان دادن به در طرف دیگر ماجرا ایاالت متحده آمریکا نیز در هفته

توان گفت که دیگر هیچ راه حل جنگ یمن داشته است. در سایه ناکامی نشست سوئد اساساً می

  ندارد؟ وجود یمن دیپلماتیک برای پرونده

صاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی در همین رابطه دخالت ایاالت متحده آمریکا در پایان دادن به جنگ من در م

یمن عنوان کردم که شرایط کنونی از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک به دلیل حمایت دونالد ترامپ از محمد بن 

رده است، لذا مایک پمپئو، وزیر سلمان، کار را برای خود ایاالت متحده آمریکا در سطح جهانی هم بسیار سخت ک

امور خارجه و جیمز متیس، وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا به دنبال پایان دادن به این جنگ خونین هستند. 

هرچند که در نشست سوئد که چهارمین دور از نشست ها برای پایان دادن به جنگ یمن بود، دستاورد خاصی 

های نده نیز مذاکرات و نشست هایی انجام نخواهد گرفت، یقیناً تالشحاصل نشد، اما نمی توان گفت که در آی

دیپلماتیک باز ادامه پیدا خواهد کرد. با این حال نباید نسبت به پایان دادن به جنگ یمن در عرصه دیپلماتیک 

 طحس حتی و دیپلماتیک سیاسی، بست بن یک به یمن پرونده چندان خوشبین بود. چون دوباره تأکید دارم که 

و سال های بعد نیز انتظار می رود، از این رو  ۲۰۱۹ سال برای جنگ این شدن فرسایشی لذا است، رسیده میدانی

 ۱۳اگر چنین مسئله ای روی دهد، یقیناً ما با یک فاجعه انسانی گسترده در سایه قحطی و گرسنگی بیش از 

های دیپلماتیک، حداقل برای سامان ه تالشمیلیون یمنی رو به رو خواهیم بود و شاید همین مسئله سبب شود ک

دادن به وضعیت آوارگان یمنی افزایش پیدا کند، اما در خصوص پایان یافتن جنگ یمن اما و اگرهای بسیاری 

 .جدی وجود دارد

چه اقتضائاتی پیدا  2019امنیت عربستان و امارات متحده عربی به واسطه تدوام جنگ یمن در سال 

 خواهد کرد؟
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گ یمن تنها به درون خاک این کشور محدود نمی شود و امنیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی یقینا جن

الشعاع قرار خواهد داد، چنان که تاکنون ناامنی ها به این دو کشور نیز سرایت کرده است. در همین را هم تحت

نگه باب المندب برای عبور و مرور شاهد بودیم که به واسطه حمالت موشکی انصاراهلل و ارتش یمن، ت ۲۰۱۸سال 

 فرسایشی شاهد که  شرایط این در لذا شد، بسته تنگه این موقت طور به و شد ناامن نفتکش های عربستان سعودی 

ی نیز کشیده خواهد شد و بیش از عرب متحده امارات و سعودی عربستان به آن دامنه هستیم یمن جنگ شدن

  .ریاض و ابوظبی خواهیم بود پیش ما شاهد ناامنی های گسترده در

 نشست از قبل هفته چند فرانسوی آیا سفر جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلستان و برخی از مقامات

شست سوئد ن در یمن جنگ به دادن پایان خصوص در تهران از مثبت پالس گرفتن برای تالشی سوئد،

 بود؟

ل پررنگی خواستار پایان دادن به تجاوزات و رسیدگی به جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای جنگ یمن به شک

وضعیت آوارگان یمنی بوده است و در این راستا از هیچ کوششی برای فروکش کردن آتش جنگ دریغ نکرده است. 

 –تهران از همان آغاز این تنش اعتقاد داشته است که تنها راه پایان دادن به بحران یمن یک گفت و گوی یمنی 

 اگرچه رو این از. است یمن مردم به خود شرایط کردن تحمیل برای ای منطقه فرا بازیگران حضور نبدو یمنی،

 آمریکا مدنظر صلح پروسه با تهران کردن همراه نوعی فرانسوی و انگلیسی مقامات سفر که گفت صراحتا تواننمی

کا بر این واقعیت اشراف دارند که هرگونه ت سوئد بوده است، اما یقیناً اروپایی ها و خود ایاالت متحده آمرینشس در

های بالمنازع خاورمیانه به شمار می رود، تحولی بدون دخالت و همراهی جمهوری اسالمی ایران که یکی از قدرت

نمی تواند سرانجامی پیدا کند. در سایه همین نکته هم شاهد آن بودیم که در کنار مسئله برجام و آینده مناسبات 

و اروپا، مساله پرونده یمن هم در این نشست ها میان مقامات اروپایی و ایرانی مورد بحث قرار اقتصادی ایران 

گرفت. به موازات همین مسئله احتمال دارد این مقامات اروپایی به عنوان نمایندگان کاخ سفید برای همراه کردن 

در سال آتی میالدی نیز دوباره این تهران در پایان دادن به جنگ یمن عمل کرده باشند. البته به نظر می رسد 

 .دست از اقدامات تکرار شود تا پرونده جنگ یمن به سرانجامی برسد
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 ۲۰۱۸بررسی روابط ایران و کشورهای شمال آفریقا در سال 

است/تهران از گسل ریاض با کشورهای شمال آفریقا  خاورمیانه تحوالت از تابعی قاهره –روابط تهران 

 ه را ببردباید نهایت استفاد

 قاهره–اگر چه در سال های اخیر به خصوص بعد از سقوط دولت محمد مرسی روابط تهران  – دیپلماسی ایرانی

ان یکی از بازیگران عنو به مصر بالقوه های پتانسیل و توان منکر توان نمی اما. است بازگشته اغماء حالت به دوباره

کردن این پتانسیل ها را ندارد. اما عالوه بر مصر دیگر کشورهای  خاورمیانه شد که به هر دلیلی قاره توان بالفعل

حوزه شمال آفریقا نیز روابط و مناسباتی حداقلی را با ایران دارند که می توان نسبت به تعمیق آن تالش های 

برای بررسی مجموعه تحوالت مناسبات ایران و دیپلماسی ایرانی دیپلماتیکی داشت. در سایه این مسائل

های حوزه شمال آفریقا با محوریت مصر و نیز ارزیابی روابط دیگر کشورهای این منطقه از قاره سیاه با تهران کشور

 مسائل پژوهشگر و کارشناس باشی، قناد جعفر در آینده و در سایه تحریم های آمریکا، گفت وگویی را با

    :ه می خوانیدترتیب داده است که در ادام لیبی در ایران اسبق سفیر و شمال آفریقا

 2018در یک نگاه کلی ارزیابی شما از روابط تهران با کشورهای شمال آفریقا با محوریت مصر در سال 

 چیست؟

روابط مصر و ایران همواه تابعی از شرایط منطقه خاورمیانه به خصوص تابعی از شرایط و اقتضائات در مناسبات 

وضعیت که تنش جدی در روابط تهران با ریاض حکمفرما است، ایران و عربستان سعودی بوده است. لذا در این 

به  2018روابط قاهره و تهران نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. اما در سایه این مساله در مجموعه تحوالت سال 

نظر می رسد که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کنار 

ریزی کاخ سفید به دنبال ایجاد بستری به منظور وارد کردن ارتش مصر به تحوالت خاورمیانه، ذیل تشکیل  برنامه

به نفع محور مقاومت پیش رفته است،  2018ناتوی عربی هستند. به خصوص که مجموعه تحوالت جاری در سال 

ز قوی ترین ارتش های منطقه به سبب شد تا در آن سو ریاض و ابوظبی یارگیری خود را از ارتش مصر که یکی ا

شمار می رود، به شکلی جدی تر در دستور کار داشته باشند. در این راستا هم چندین مانور نظامی با حضور این 

نیروها شکل گرفت تا به شکلی جدی برنامه ناتوی عربی و ایجاد مسیری برای وارد کردن ارتش مصر پی گرفته 

هارات آقای عبدالفتح السیسی، رئیس جمهوری مصر بودیم که عنوان کرده بود شود. در این راستا هم ما شاهد اظ

 مسیر در قاهره حدودی تا دارد که قاهره در برابر امنیت خلیج فارس بسیار حساس است. این مواضع از این نشان

ها و حمایت از آن سو ارتش مصر در پرونده یمن هم کمک   .اشنگتن گام بر می داردو و ریاض اهداف و ها سیاست
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هایی از عربستان سعودی داشته است و مانورهای نظامی هم که طی سال جاری با حضور ارتش مصر صورت گرفت 

  .در دریای سرخ بود تا نوعی تهدید عملی در سایه توان ارتش مصر علیه یمن هم قلمداد شود

ای ریاض و واشنگتن در سال در راستای تحلیل شما تا چه اندازه می توان به همراهی قاهره بر برنامه ه

 نگاه داشت؟ 2019

قاهره تا جایی که امکان داشت همراهی تمام و کمالی با سیاست های ریاض و واشنگتن از خود  2018در سال 

نشان داد. اما با این وصف مصر و ارتش این کشور تنها تحت عنوان حمایت از امنیت عربی وارد تحوالت منطقه ای 

سال آتی عربستان، امارات متحده عربی و بحرین از پتانسیل ارتش مصر برای تقابل با کشوری  شده اند، لذا اگر در

مانند قطر بخواهند استفاده کنند چندان شرایط داخلی مصر اجازه همراهی قاهره با این برنامه ریاض را نخواهد 

ه عربی است و دولت سیسی هم داد. هر چند که دوحه در ظاهر هم نماینده جریان اخوان المسلمین در خاورمیان

به دنبال کم رنگ کردن حضور این جریان در داخل مصر و منطقه است. لذا احتمال دارد که خود ریاض و 

معه مصر بخواهند از جا عمومی افکار فریب برای عرب جهان و عرب قوم امنیت از حمایت ذیل ابوظبی همچنین

ی خود استفاده و به تعبیری بهتر، سوء استفاده خود را داشته پتانسیل ارتش مصر در راستای منافع و برنامه ها

باشند. لذا تا کنون هم تحت عنوان همین ناتوی عربی به بهانه دفاع از امنیت جامعه عربی هم سعی شده تا توان 

 نطقه ای مانند جنگ یمن به کار گرفته شود. از این رو انتظار آن استم تحوالت برخی و ارتش مصر در مانورها

  .نیز ما شاهد تحرکات بیشتری در این راستا باشیم 2019که در سال 

 منطقه شرایط دلیل به قاهره –اگر از اقتضائات روابط تهران 

 مناسبی های پتانسیل سو آن از اما کنیم، نظر صرف خاورمیانه

ایران با کشورهای شمال آفریقا از جمله  روابط توسعه برای

دارد. در این راستا تهران چه  تونس، مراکش و الجزایر وجود

راهکارهایی برای توسعه مناسبات خود با کشورهای این منطقه 

 می تواند داشته باشد؟

در سایه شرایط تحریمی ایران، یقینا اهمیت همه کشورها و همه مناطق جهان برای توسعه مناسبات اقتصادی 

تحریم ها و فشارهای کاخ سفید از ظرفیت و توان  بیش از قبل شده است. ما باید برای تقابل هر چه بهتر با این

همه مناطق جهان استفاده کنیم. در این راستا یقینا قاره آفریقا و به خصوص کشورهای شمالی این قاره می توانند 

بستر و ظرفیت مناسبی را در اختیار ایران قرار دهند. به موازات این مساله ما هر چه بیشتر جلو می رویم، شاهدیم 
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اهمیت نفت و گاز و انرژی در تحوالت جهانی هم پررنگ تر می شود. لذا ایران می تواند از ظرفیت های کشوری که 

مانند الجزایر که یکی از عمده ترین صادر کنندگان گاز در جهان به شمار می رود برای افزیش میزان همکاری ها 

گازی را به شکل جدی تری در سایه همکاری با  استفاده و بهره برد. در این خصوص ایران می توان برنامه اوپک

پی بگیرد. چون اگر ما نتوانیم از پتانسل این گونه کشورهای استفاده کنیم امکان دارد  2019الجزایری ها در سال 

شرایط و بسترهای استفاده از این فرصت ها از دست برود. در حوزه نفتی هم می توان، هم با الجزایر و هم با لیبی 

چوب اوپک همکاری های جدی برای متناسب کردن وضعیت بازار جهانی در حوزه تولید و عرضه را سامان در چار

 توسعه تدوام برای ها تالش باید اما. نیست مناسب چندان لیبی دیپلماتیک و سیاسی وضعیت که چند هر داد.

بط دو دولت ایران و لیبی فکر شکل بگیرد. به عبارت دیگر اگر چه نمی توان در شرایط کنونی روی روا مناسبات

کرد، اما روابط نفتی دو کشور با حضور دولت ها چندان تغییر نمی کند و باید در این خصوص برنامه ریزی جدی 

 .داشته باشیم

اما در بین دولت های شمال آفریقا دو کشور تونس و الجزایر روابط و مناسبات سیاسی و دیپلماتیک خوبی با تهران 

ص تونس که آقای السبسی، رئیس جمهوری این کشور به شکل جدی خواهان گسترش و تعمیق دارند. به خصو

روابط تونس با ایران است. به موازات آن آقای بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر هم چنین نگاهی را به روابط ایران 

مناسبات تجاری ایران در  و الجزایر دارد. لذا این بستر سیاسی و دیپلماتیک می تواند شرایط را برای گسترش

 می ما راستا این در البته شمال آفریقا و صدور کاالهای ما در این منطقه از آفریقا را با خود به همراه داشته باشد. 

شرکت های بخش خصوصی برای حضور هر  از باید یقینا. کنیم فعال شدت به هم را خصوصی بخش توان توانیم

ا بهره بجوییم. در این راستا نیز دیپلماسی و سیاست خارجی باید کمک های چه فعال تر در این بخش از آفریق

 عربستانی رادیکال اسالم از آفریقا شمال کشورهای اکنون رابطه همین در خود را به بخش خصوص داشته باشد.

لخی که ه به اسالم میانه رو عالقه نشان داده اند، به خصوص که با سرنوشت تهموار و ندارند خوشی دل چندان

لیبی پیدا کرده است، این کشورها مانند مراکش، تونس و الجزایر از تفکرات رادیکال دینی و جوالن آن در کشورهای 

  .خود دوری می جویند. لذا این بستر مناسبی برای حضور موثرتر ایران در شمال آفریقا را ایجاد می کند

یب شده خود بعد از قتل جمال خاشقجی در سفر دوره ای محمد بن سلمان برای بازسازی چهره تخر

شاهد بودیم که آقای السبسی، رئیس جمهوری تونس از برگزاری کنفرانس مشترک خبری با بن سلمان 

میلیون دالری عربستان هم نتوانست به نفوذ محمد بن سلمان  500خودداردی کرد و حتی اعطای وام 

ذیرفتن ولیعهد عربستان سر باز زد. در سایه در تونس کمکی بکند و از آن طرق مراکش هم اساسا از پ

 می تواند چه بهره برداری داشته باشد؟ 2019این گسل عیان و آشکار تهران برای سال 
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به نکته مهمی اشاره کردید. ببینید چنان که پیشتر گفتم کشورهای شمال آفریقا اساسا از اسالم رادیکال عربستان 

ویند. چون مذهب شافعی و مالکی اهل سنت که در این کشورها وجود و ترویج آن در کشورهای خود دوری می ج

دارد، فاصله و تضاد جدی با اسالم عربستانی دارد. همین مساله بستر نامساعدی را برای تحکیم روابط ریاض با آن 

ه کشورها شکل داده است. به خصوص که این کشورها در سایه اقدامات بن سلمان در یمن و قتل خاشقجی هم نگا

بدبینانه تری به عربستان سعودی و سیاسیت های بن سلمان پیدا کرده اند. مضافا این که کشتار مردمی که در 

لیبی توسط جریان تندروی اسالمی شکل گرفت و هنوز هم ادمه دارد و یا برخی کشتارها که در تونس به دست 

 و دانند می سعودی عربستان از را جریان نای ریشه کشورها، این عمومیِ افکار همین جریان ها به وقوع پیوست،

 موجب هم شرایط همین. شود بیشتر و بیشتر ها سال این در کشورها این با ریاض گسل تا شد سبب مساله این

  .مد بن سلمان در این کشور منجر شودمح پذیرش عدم به مراکش مانند کشوری در عمومی افکار فشار تا شد

رگیری ایران در کشورهای شمال آفریقا کمک کند به نگاه ضد صهیونیستی و نکته دیگری که می تواند به یا

حمایت از ملت فلسطین این کشورها باز می گردد. این نگاه مردم و ملت های شمال آفریقا هم می تواند پتانسیل 

یر مناسبی را برای گسترش نفوذ ایران در کشورهای شمال آفریقا شکل دهد. به خصوص که رفت و آمدهای اخ

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به برخی کشورهای عربی منطقه هم سبب بروز برخی نگاه های 

 .منفی مردم این کشورها نسبت به رفتار برخی دول عربی حاشبه خلیج فارس شده است

بزرگ قرن و با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مساله معامله  2017از ابتدای سال 

برای پایان دادن به مهم ترین و قدیمی ترین پرونده خاورمیانه، یعنی پرونده فلسطین مطرح شد. در 

این راستا سال جاری میالدی تحرکاتی، ذیل بسترسازی برای عملیاتی شدن آن هم شکل گرفت. از 

اقتضائات چه وضعیتی نگاه و منظر شما این پرونده در سال جاری میادی چه اقتضائاتی پیدا کرد و این 

 رقم می زند؟ 2019را برای سال 

میالدی عملیاتی  2018چنان که مطرح شد اسرائیل و آمریکا سعی داشتند معامله بزرگ قرن را در همین سال 

کنند، اما شرایط منطقه ای و نیز وضعیت فلسطین به گونه ای رقم خورد که عمال کاخ سفید نتوانست آن شرایط 

 سعی ترامپ عمال طرح، این شدن عملیاتی با که چرا. کند فراهم برای عملیاتی کردن این طرح و بستر الزم را 

 که است خورده رقم ای گونه به اکنون وضعیت ولی. دارد نگاه امان در مقاومت محور گزند از را اسرائیل که داشت

الت عکس هم پیدا کرده است و نها بستر برای عملیاتی شدن معامله بزرگ قرن وجود ندارد، بلکه وضعیت حت نه

شرایط به مرز تهدید برای حیات خود صهیونیست ها کشیده شده است. مجموعه مقاومت های مردمی فلسطین 
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که از ماه مارس سال جاری )فرودین ماه( به نام راهپیمایی بازگشت هر جمعه در مرزهای رژیم صهیونیستی شکل 

فزایش داده است. مضافا این که در کرانه باختری هم جریان خود گرفته، شدت ناامنی را در مرزهای اسرائیل ا

  .گردان نیز در حال افزایش فاصله خود با سیاست های مدنظر ترامپ است

در همین راستا تعطیلی دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در آمریکا و نیز قطع کمک های واشنگتن به آنروا نیز 

ین مسائل هم اخیرا و در روزهای پایانی سال جاری میالدی شاهد یک پاسخ این فاصله را افزایش داد. در سایه ا

متقابل مردمی فلسطین به جنایات و تجاوزات اسرائیلی ها در سزرمین ها اشغالی بودیم که به هالکت سه نظامی 

در سرزمین  این رژیم منجر شد و یک اقدام تقریبا کم سابقه در سال های اخیر به شمار می رود. از این رو وضعیت

 .های اشغالی و کرانه باختری به هیچ وجه مساعد نیست

به موازات این نکته در نوار غزه هم شرایط برای عملیاتی شدن معامله بزرگ قرن برای صهیونیست ها به شدت 

بغرنج است، به خصوص بعد از شکست رژیم صهیونیستی در حمله به نواز غزه و شکست در برابر حماس تنها ظرف 

روز، سبب شد تا تل آویو اکنون در موضع ضعف قرار گیرد. خود این حمالت صهیونیست ها نیز دایره خشم دو 

مردمی فلسطین را افزایش داده است. لذا در مجموع شرایط فلسطین سبب شده تا دورنمایی برای عملیاتی شدن 

شد. اما امکان دارد که اسرائیل و نیز وجود نداشته با 2019طرح معامله قرن، حداقل در ماه های ابتدایی سال 

آمریکا با همراهی برخی از کشورهای عربی منطقه، شرایط را به سمت بسترسازی در خصوص عملیاتی کردن این 

  .طرح پیش ببرند

مضافا این که شرایط کنونی عربستان سعودی، هم در پرونده تجاوز به یمن و هم در پرونده قتل جمال خاشقجی 

راهی امارات متحده عربی، وضعیت خوبی در راستای ایجاد بسترهای اولیه طرح معامله قرن سبب شده تا به هم

نداشته باشند، به خصوص که ریاض نقش کلیدی در عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل دارد. مضافا 

ارس هم بود، وضعیت کنونی در میان کشورهای عربی که نمود بارز آن در نشست سران شورای همکاری خلیج ف

به وضوح نشان از این دارد که آمادگی الزم در میان کشورهای عربی منطقه برای اجرای این طرح ترامپ هم وجود 

  !این بازیگران چه تمهیداتی را برای عملیاتی کدن طرح خود خواهند داشت؟ 2019ندارد. لذا باید دید که در سال 

می تواند بر عدم بسترسازی برای عملیاتی شدن طرح معامله بزرگ افزون بر این نکات اکنون پایان جنگ یمن هم 

قرن اثر گذار باشد. چرا که اکنون با نشست سوئد و زمزمه های پایان جنگ یمن میزان نگرانی صهیونیست ها هم 

 .افزایش یافته است

 خطر یمن برای معامله بزرگ قرن از چه بابت است؟
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یروهای محور مقاومت در این کشور می توان انتظار داشت که حضور با پایان یافتن جنگ یمن و قدرت گیری ن

آنها در دریای سرخ افزایش پیدا کند. این مساله یک نگرانی جدی برای اسرائیلی ها خواهد بود. لذا تل آویو سعی 

 دارد در سال جاری و سال آتی تضمین هایی را از عربستان و عمان به عنوان همسایگان یمن برای عدم قدرت

گیری جریان مقاومت داشته باشند که سفر نتانیاهو و به مسقط در این راستا برای پیگیری این هدف و چند هدف 

دیگر قرار می گیرد؛ به خصوص که احتمال ارتباط گیری انصارهلل یمن و حزب اهلل لبنان در جنوب دریای سرخ 

سلیحاتی آمریکا و اروپا به عربستان برای وجود دارد. از این رو صعهیونیست ها سعی دات هاند که کمک های ت

تدوام جنگ یمن قطع نشود. اما اکنون با قطعنامه های سنای آمریکا علیه عربستان، اما و اگرهای جدی در این 

خصوص وجود دارد. مضافا در این راستا اخیرا شاهد بودید که قطعنامه آمریکا در محکومیت حماس در سازمان 

در ازای آن قطعنامه بولیوی در حمایت از گروه های مقاومت با حمایت اکثریت  ملل با شکست مواجه شد و

 هم فلسطین مساله سر بر جهانی مجامع میان در سفید کاخ کشورهای جهان تصویب شد. با این اوصاف وضعیت

 .کند مواجه چالش با خود  اله هم می تواند توان ترامپ را در انجام طرحمس این و نیست مناسب چندان

به کرانه باختری اشاره داشتید، سرنوشت این منطقه و نیز آینده سیاسی محمود عباس به کجا خواهد 

 یهودی دینی رادیکال های گروه برخی جانب از وی احتمالی ترور کشید. اخیرا هم خبرهایی درباره

 شد؟ مطرح

طیلی دفترش در آمریکا قرار ببینید اکنون کرنه باختری و خودگردان در یک کمای سیاسی، به خصوص بعد از تع

دارد. وضعیت سیاسی و موقعیت این گروه نیز با فاصله گرفتن از ترامپ و نزدیکی به اروپا و به خصوص نقش 

آفرینی مکرون، رئیس جمهوری فرانسه سبب شد تا شرایط برای محمود عباس بیش از پیش پیچیده شود. اکنون 

در آینده محمودعباس سبب شده تا دایره مشکالت کرانه باختری مساله سرنوشت سیاسی خودگردان و نیز ابهام 

افزایش یابد. لذا باید دید در سال آتی نحوه مناسبات این گروه فلسطینی با آمریکا و رژیم صهیونیستی به کجا 

     .کشیده خواهد شد

سرنوشت با شکست تل آویو در جنگ دور روزه غزه و استعفای لیبرمن، پرونده کابینه نتانیاهو و 

 سیاسی خود نخست وزیر اسرائیل به کجا کشیده می شود؟

اکنون وضعت رژیم صهیونیستی چندان مساعد نیست. خوب از یک سو مساله فساد ملی گسترده مالی و اداری 

خانواده نتانیاهو مانند شمشیر داموکلس بر سر او است و هر لحظه امکان دارد که به واسطه این مسائل، ناچار به 

ا و حتی زندانی شود. مساله انتخابات زودهنگام و امکان عدم پیروزی حزب او هم مطرح است که در این استعف
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صورت می توان گفت با عدم حضور نتانیاهو، معامله بزرگ قرن دچار وقفه جدی خواهد شد. لذا آمریکا و شخص 

، چون جناح های راست رادیکال ترامپ سعی خواهد کرد نوعی ثبات سیاسی را در داخل مرزهای اشغالی شکل دهد

با گرایش دینی و مذهبی در اسرائیل اساسا از ابتدا اعتماد و اعتقادی به طرح معامله بزرگ قرن نداشته و ندارند. 

از این رو سعی می کنند از طریق قدرت نمایی بیشتر خود، فلسطین را وادار به عقب نشینی در غزه کنند. مشکالت 

هم یکی دیگری از ابعاد جدی گرفتاری های تل آویو برای سال آتی میالدی است. در  اقتصادی رژیم صهیونیستی

میلیون دالری  500این راستا تمامی تالش های دیپلماتیک نتانیاهو در سفر به هندوستان و انعقاد قرارداد 

از ابهام قرار دارد. لذا  تسلیحاتی دهلی نو و تل آویو با خبر لغو احتمالی این قرارداد از جانب هندی ها در هاله ای

به کجا کشیده  2019در سایه ای مشکالت ریز و درشت باید دید که سرنوست سرزمین های اشغالی در سال 

خواهد شد تا در سایه آن بتوان به آینده معامله بزرگ قرن نگاه داشت. اما تا کنون تحقق این طرح معامله بزرگ 

نان که در این دو سال این طرح هم چنان بر زمین مانده است. در مسیر قرن با اما و اگرهای زیادی مواجه است. چ

تحقق این طرح ترامپ اشتباه بزرگ نتانیاهو در حمله به غزه و دستور قتل جمال خاشقجی از جانب عربستان 

سعودی وشخص محمد بن سلمان سبب شد تا دست اندازهای بسیار جدی بر سر اهداف ترامپ در در خاتمه دادن 

 .گرفت خواهد آنها دامن هم 2019 سال در که  رونده فلسطین شکل گیردبه پ
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 تاثیر انتخابات اسرائیل بر استراتژی منطقه ای آن

به منطقه و ه شدن در شناخت یتبه رسم یروش برا ینبهتراز مدت ها پیش بر سر  یلاسرائ یاسیس یجناح ها

کسب قدرت در  یبرا یگرجناح ها بار د ینکرده اند. ا مناظره می یانهدر نقشه خاورم یدائمدست آوردن جایگاهی 

سراسری رقابت می کنند؛ انتخاباتی که می تواند با پیروزی چپ میانه در برابر سلطه بلند مدت راست انتخابات 

 اسرائیل را به کل تغیر دهد. یمنطقه ا یاستراتژمیانه همراه باشد و 

گذاری  یاستسدر  یدیجدبه شروع عصر تواند  یم یلآور 9در  یلاسرائسراسری در انتخابات  دیپلماسی ایرانی:

راست و ائتالف کنونی  یرنخست وزیاهو نتان یامیننفع بنهمچنان به  ها ینظرسنجنتایج گرچه های آن بیانجامد. 

 میانه اوست، اما افزایش نارضایتی ها فرصتی را برای بنی گانتز از جناح چپ میانه فراهم آورده تا برای به دست

 خیز بردارد. یکو نزدبا همسایگان دور  یلروابط اسرائآوردن قدرت و تغییر شکل 

 است؟ یکنزد یاهونتان پایان

کرده  یفرا تعر یلاسرائ یهاگذاری  یاستسچپ میانه و راست میانه  یها یاستس ینبتاکنون اختالف  1948از 

که  1977میانه از سال دارد. چپ  یشهر یلسرائاعراب و امیان برخورد با صلح  شیوهعمدتا در این اختالفات است. 

 یا عرب یگانهمساناخته شدن از سوی ش یتبه رسم یبرا ینتجارت زم یاستسقدرت را به راست میانه باخته، 

اتخاذ کرده است. راست میانه قدرت نظامی و سیاسی را ابزاری برای به دست آوردن تاییدیه را  «صلح یبرا ینزم»

 ند.کشورهای منطقه می دا

آورده تا بعد از چندین دهه در حاشه فراهم میانه چپ  یرا برا یریاکنون مس 2019حال، چرخه انتخابات  ینا با

دچار : ائتالف شده اند یرپذ یبآسیانه او به شدت و دولت راست م یاهونتانبودن، مجددا قدرت را بازپس بگیرد. 

تر با طرفداران ملی گرای میانه درگیر شده اند و  اختالفات داخلی شده و رای دهندگان به ملی گرا و مذهبی

نتانیاهو به عنوان رهبری با ذهنیت امنیتی آسیب شهرت به  2018افزایش احتمال جنگ با حماس در غزه در سال 

 ینتردرتمندو ق مواجه است اتهام فساد محتمل به یفریمجازات کزده است. عالوه بر همه اینها، نتانیاهو اکنون با 

 تاکنون را دارد و این ترکیب فضا را برای یک تغییر اساسی مهیا کرده است. 2009انتخابات سال از  اسییس یبرق

 گرایش چپ میانه به قدرت

فزاینده  یتینارضابر « یلاسرائمقاومت »تاسیس و رهبر حزب تازه  یلاسرائنظامی  یروهاینپیشین  یسگانتز رئ بنی

ی ها نظرسنج یری او سرمایه گذاری کرده است. بسیاری ازنخست وزت از فعالیت های نتانیاهو در دوره بلندمد
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چپ میانه او بختی حقیقی برای پیروزی در اختیار دارند، به ویژه اگر نتانیاهو گانتز و حزب نشان می دهند که 

 مجرم شناخته شود.

ین را خودگردان فلسط یالتها و تشک ینیبا فلسطمیانه یک شروع جدید او و دولت چپ ، گانتزدر صورت پیروزی 

تقویت می کند. او اظهاراتی مبنی بر احتمال پذیرش الگوی چشم انداز مذاکرات صلح را پیشنهاد خواهد داد و 

 یشهرک هابرای تخلیه  2005خروج از غزه آریل شارون، تصمیم مناقشه برانگیز نخست وزیر پیشین در سال 

اند فضا را برای اسرائیل در زمینه بهبود آشکار روابط با این مساله می تو است.، بیان کرده غزه یهودی نشین

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بازتر کند. اگرچه روابط همین حاال هم پشت درهای بسته در حال افزایش 

های آشکار، جبهه گیری مشترک در برابر ایران و  ین امکان هماهنگیصلح فلسطاست، اما پیشرفت در زمینه 

 کند. یم یشتربرا  یرروابط تجاگسترش 

 مناقشات قدیمی ید،جدتهدیدهای 

 ینیفلسط یها ینسرزمفارغ از اینکه کدام جناح در انتخابات اسرائیل پیروز شود، دولت بعدی همچنان با چالش 

یران مواجه خواهد بود. در ارتباط با سرزمین های فلسطینی، اعمال فشارهای ایاالت متحده ا یمنطقه ا یو استراتژ

پیشبرد برنامه صلح فلسطینی ها را تحت فشار گذاشته و به اقتصاد غزه آسیب رسانده و با تهدید علیه اقتصاد برای 

 یو خشونت ها یمنطقه ا یها یریدرگ ،تظاهراتشکننده کرانه باختری همراه بوده که همه این موارد به افزایش 

 منجر شده است.در هر دو منطقه  یاحتمال

ورای نفوذ نظامی در راستای افزایش و  یاسیسدر زمینه ایجاد و حفظ ارتباط های  انیرا یمنطقه ا استراتژی

محسوب می شود. دولت بعدی لبنان و عراق مرزهای خود، چالشی جدی برای دولت بعدی در تل آویو به ویژه در 

حمله به تاسیسات در اسرائیل همچنین مجبور است با تهدید فزاینده برنامه هسته ای ایران و وسوسه شدید برای 

 هسته ای ایران مقابله کند. 

های  یاستس تغییر .است مواجه یلدر اسرائ یننفوذ چباره در یکاآمرفزاینده  یها یبا نگرانهمچنین  یبعد دولت

 یبرالجناح لکه کنگره ترقی خواههان در د. بوخواهد  یلدولت اسرائ یبرا یگریمانع دنیز متحده  یاالتدر ا یداخل

محسوب می شوند، پس از کسب کرسی ها در انتخابات متحده  یاالتا یندگاندر مجلس نما یککراتحزب دموتر 

این قدرت را به نمایش نگذاشته اند، رویکردی گرچه هنوز ا. ه اندبه دست آورد یشتریب قدرت 2018میان دوره 

اثیر می گذارند. برای نمونه، فشارهای ت یلمتحده و اسرائ یاالتاانتقادی به اسرائیل دارند و به طور فزاینده بر روابط 

حزب جمهوری خواه برای به رسمیت شناختن بلندی های جوالن به عنوان سرزمین های اسرائیل به طور قطع با 
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مخالفت دموکرات های مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد. مسلم است که اسرائیل با تکیه بر روش های پوسیده 

بود و هر جناحی که پیروز انتخابات شود چاره جز تالش برای به دست آوردن  و قدیمی قادر به فعالیت نخواهد

 جایگاهی در خاورمیانه ندارد.

 منبع: استرتفور
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 ۲۰۱۹ارزیابی مناسبات ایران و اروپا در سال 

 دل خوش نکند SPV تهران به

به حمایت قاره سبز از ایران  در شرایطی که مناسبات ایران و اروپا در مساله توافق هسته ای – دیپلماسی ایرانی

در برابر تحریم ها، ذیل سازوکار ویژه مالی مد نظر اتحادیه اروپا گره خورده است، می توان دید که این روابط تا 

برای بررسی همین مناسبات حساس و  دیپلماسی ایرانی .چه اندازه حساس و در عین حال شکننده شده است

علی بیگدلی، استاد  حظه امکان فروپاشیدن آن وجود دارد، گفت وگویی را باشکننده تهران با قاره سبز که هر ل

 :ترتیب داده است که در ادامه می خوانید دانشگاه شهید بهشتی، محقق و کارشناس مسائل اروپا

بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای مناسبات تهران با قاره سبز نیز تحت الشعاع این مساله قرار 

ن راستا از همان روز خروج ترامپ تا به اکنون اتحادیه اروپا سعی دارد در کنار مواضع گرفت. در ای

را هم شکل دهد که به  SPV سیاسی و دیپلماتیک خود برای حمایت از تهران، سازوکار مالی به نام

 دالیل متعدد این مهم، علیرغم وعده های مکرر اروپایی ها محقق نشده است؛ ذیل این نکات، مناسبات

 ایران و اروپا را برای سال آتی میالدی چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از پر تالطم ترین سال ها در حوزه سیاست خارجی ایران بود. چرا که در جوامع غربی از آمریکای  2018سال 

شمالی گرفته تا آمریکای التین و حتی خود اروپا جناح راست افراطی در حال قدرت گیری است که با حضور 

 اثرات هم ایران جمله ونالد ترامپ این امر شدت بیشتری یافته است. این مساله روی همه مناسبات جهانی ازد

 ترامپ آمدن کار روی با آمریکا در خصوص به( افراطی راست) سیاسی بیش نوع این که چرا. است گذاشته را خود

در سطح جهانی تحت الشعاع قرار ارجی و دیپلماسی را خ سیاست محتوای و شکل است، شدن پررنگ حال در

داد. لذا اگر چه ما در دوره احمدی نژاد با تحریم مواجه بودیم، اما آن زمان ما با نوعی از منطق سیاسی اوبامایی 

در ایاالت متحده طرف بودیم که اگر چه ما آن را قبول نداشتیم، ولی به هر حال مواضع اوباما دارای یک بینش و 

کنون ترامپ در یک تشتت، سردرگمی و ابهام به سر می برد، چرا که او اساسا با علم سیاست چارچوب منطقی بود. ا

و دیپلماسی آشنایی ندارد. لذا چالش تهران با ترامپ در دوره روحانی یک از سخت ترین کارهای دولت خواهد 

  .فزوده شده استبود؛ به خصوص که اکنون با خروج کاخ سفید از برجام بر میزان این سختی و پیچیدگی ا

از طرف دیگر مساله حمایت اروپا و مساله سازوکار ویژه هم بعد از چالش های متعدد آمریکا هنوز به نتیجه نرسیده 

سبب شده تا ما از یک سو تحریم ها را تحمل  4+1ست. افزون بر آن روابط ایران و حفظ برجام، ذیل تعهدات به 
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جام بدانیم. لذا ایران در یک دوره گذار بسیار پیچیده قرار دارد که نه راه کنیم و از طرف دیگر خود را متعهد به بر

 اروپا اتحادیه هم اکنون پس برای ایران مانده و نه راه پیش؛ این همان نقشه مد نظر آمریکا در خصوص ایران است.

ن متعهد به توافق هسته ژه، تهران را هم چناوی سازوکار نام به و حفظ ایران کنترل برای را برجام اصل دارد سعی

ای کند. چون برجام اکنون یک ضامن امنیتی برای قاره سبز در خاورمیانه و منطقه غرب آسیا به شمار می آید. 

 2018 سال در که لذا سعی دارد با روابط نیم بندش همچنان این ضامن امنیتی را برای خود نگه دارد. پس چنان

  .آتی نیز این تالش ها وجود خواهد داشت پی گرفته شد در سال راهکار این میالدی

 اما شرایط قاره سبز اجازه این بازی سیاسی را می دهد؟

 برای اروپا اتحادیه حال که چند هر. بود یقینا تداوم بازی برجامی با ایران از جانب قاره سبز در دستور کار خواهد 

ن درگیر بحران ناشی از جنبش جلیقه زردها ن راستا فرانسه اکنوای در. نیست مساعد چندان بازی این پیگیری

است. انگلستان هم در آستانه خروج از اتحادیه اروپا و مشکالت درون ساختاری خود است. آلمان هم دچار افول 

قدرت دولت خانم مرکل است؛ ایتالیا، بلژیک، هلند، اسپانیا و دیگر کشورها هم کم و زیاد درگیر مشکالتی هستند. 

ادامه خواهد داشت، هر  2019برجامی با ایران از جانب قاره سبز در سایه این مشکالت در سال لذا بازی سیاسی 

چند که دشورای های جدی در سر راه آنها خوهد بود. چون به هر حال اتحادیه اروپا نیاز جدی به برجام دارد. چرا 

رای قاره سبز است. البته از طرف که در سایه نکته پیشین خود عنوان داشتم برجام یک ضامن امنیتی و سیاسی ب

دیگر همین مشکالت هم سبب خواهد شد تا اتحادیه اروپا نتواند بر سر قول و قرارهای خود با ایران در خصوص 

ایجاد سازوکار ویژه مالی متعهد بماند. پس یقینا باز هم وعده و وعده برای ایجاد این سازوکار ویژه مالی، یگانه راه 

از جانب اتحادیه اروپا است. مضافا این که مشکالت داخلی ما هم کم بهانه به دست اروپا نداده حفظ نیم بند برجام 

 مساله در ایران با اروپا همکاری عدم بهانه ترین مهم فعال ولی موشکی، توان تا ای منطقه دیپلماسی مسائل از است؛

 CFT کنون هم مساله پیوستن اسرائیل بهباز می گردد. ا FATF گانه 4 لوایح تصویب عدم به مالی ویژه سازوکار

 نخواهد ما برای ای فایده و سود هیچ و است مرده شرایط این در برجام که معتقدم من لذا مطرح شده است.

 .داشت

 پس تهران باید از توافق هسته ای خارج شود؟

دی برای ایران ندارد، اما خیر. این گفته من دال بر خروج ایران از برجام نیست. اگر چه ماندن در برجام هیچ سو

 .خروج از آن شرایط بدتری را برای ایران رقم خواهد زد
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خوب زمانی که توافق هسته ای برای ایران سودی در بر 

نداشته باشد، دیگر چه نیازی به متعهد ماندن به آن از سوی 

 تهران وجود دارد؟

ن نه این مساله در راستای همان برنامه ای است که گفتم. اکنون ایرا

راه پس دارد نه راه پیش. چرا که با خروج از برجام، بستری برای 

ایجاد ائتالف جهانی با محوریت آمریکا علیه ایران شکل خواهد گرفت. یقینا در این شرایط باید خود را متعهد به 

 .د بخشیمبرجام بدانیم و با قدری فعالیت بیشتر در حوزه دیپلماسی، شرایط اقتصادی و تجاری کشور را بهبو

اما متولیان دستگاه سیاست خارجی بارها عنوان کرده اند که در صورت اطمینان از عدم همراهی 

 اتحادیه اروپا، تهران در خصوص خروج از برجام درنگ نخواهد کرد. آیا این مواضع را باید جدی گرفت؟

است. لذا مواضع آقای ظریف،  به هیچ وجهه. این مواضع صرفا مصرف داخلی و گاهی هم برای تحریک اروپایی ها

عراقچی و صالحی در خصوص خروج از برجام نمی تواند جنبه عملی پیدا کند. به فرض که ما از برجام هم خارج 

شدیم؛ بعد از خروج از برجام چه کار باید بکنیم؟ این سوال مهمی است که جوابی برای آن وجود ندارد. لذا در این 

  .در برجام باشد 4+1باید تمرکز ما روی درگیر کردن منافع اعضای  2019سال  و نیز 2018روزهای پایانی سال 

در سایه تحمل تحریم های امریکا و مضافا متعهد ماندن به برجام، آیا هیات حاکمه ایران چنین شرایطی 

 را خواهد پذیرفت. در این صورت وضعیت ایران به کجا کشیده خواهد شد؟

وص ماندن و نماندن در توافق هسته ای نیستم. آنها خودشان تصمیم می من مسئول تصمیم حَضَرات در خص

گیرند، همان طور که در این سال ها تصمیمات درست و غلط بسیاری گرفته اند که سرنوشت کشور به اینجا 

کشیده شده است. اما من عنوان کردم ماندن ما در برجام هیچ سودی ندارد، اما خروج ما از برجام نیز عمال به 

ائتالف جهانی، بازگشت قطعنامه ها و انزوای جدی ایران خواهد انجامید. در این صورت ما در سال آتی میالدی و 

حتی سال آتی شمسی وارد بستر پر تالطم تر اقتصادی داخلی خواهیم شد. پس هر راهی که برای ما وجود دارد، 

 .راهی نیست که بتوان به سود ایران را در آن اندیشید

معتقدند که تهران با تعلیق برخی از مفاد برجامی به منظور تحریک اتحادیه اروپا می تواند  ولی برخی

به فکر استفاده ابزاری از توافق هسته ای باشد، همان طور که قاره سبز چنین نگاهی را در برابر ایران 

 دارد؟
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عکس دهد. به خصوص که در آن سو این راهکار ریسک عمل بسیار باالیی برای ایران دارد و حتی می تواند نتیجه 

حمایت اتحادیه اروپا از برجام شکننده شده، چرا که حمایت قاره سبز از توافق هسته ای از دو جنبه قابل بررسی 

است؛ اول، حفظ پرستیژ و نوعی نمایش قدرت برای خود اروپایی ها در برابر تحقیر و انتقاد ترامپ از اتحادیه اروپا 

به همان ضامن امنیتی بودن توافق هسته ای باز می گردد. لذا اتحادیه اروپا هم برای حفظ است. دومین بُعد هم 

پرستیژ و حفظ امنیت خود در تالش است در بُعد سیاسی و دیپلماتیک، برجام را حفظ کند. البته سعی جدی 

روپا و جهان اجازه عمل برای برقراری مناسبات تجاری با ایران هم دارد، اما سلطه و سیطره آمریکا بر اقتصاد ا

   .چندانی به قاره سبز نمی دهد

مطابق گفته های موگرینی در  2019پس شما وعده آغاز به کار سازوکار ویژه مالی را از ژانویه سال 

 راستای همان تعهدات پوچ می دانید؟

نم موگرینی با اصالتی در این مساله شک نکنید. بگذارید در این خصوص چند نکته را یاد آور شوم؛ اول این که خا

ایتالیایی، یک بینش سوسیالیستی و چپ دارد. لذا طبیعی است که در برابر اندیشه های راست افراطی ترامپ از 

خود واکنش های جدی نشان دهد؛ به خصوص اختالف نظر این دو از نظر شخصی هم سبب شده تا دایره تنش 

هم مانند دیگر مسائل، به زمینی برای زد و خورد و قدرت ها در مسائل متعددی شدت یاید. با این وصف برجام 

نمایی موگرینی و ترامپ بدل شده است. دوم این که از دوره ماموریت خانم موگرینی در سمت مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا چیز زیادی باقی نمانده است، لذا او سعی دارد با مواضع دلگرم کننده خود، هم ایران را در 

نگاه دارد و هم ماهیت توافق هسته ای برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و چالشی جدید، حداقل تا برجام 

 کنون تا مالی ویژه سازوکار طرح ابتدای همان از موگرینی خانم که این سوم پایان دوره ماموریتش را حفظ کند.

ح عنوان کردند که همگی در حد حرف باقی ی عملیاتی کردن این طربرا را هایی ماه و روزهای متوالی بار چندین

هم می تواند در امتداد همان وعده های پوچ قلمداد شود. چهارم این که به  2019ماند. در نتیجه وعده ماه ژانویه 

فرض محال هم در ژانویه سال آتی میالدی این مدل سازوکار ویژه مالی رونمایی شود و شروع به کار کرد، مهم 

بل با فشارهای امریکا این مدل تا چه اندازه توان برآرده کردن انتظارات ایران را دارد، به خصوص این است که در تقا

که هنوز شکل و محتوای این مدل برای کسی به صورت جزئی روشن نیست و تنها یک کلیتی از آن مطرح شده 

چ کشوری در جهان آن را تجربه که هر روز هم در حال تغییر است. لذا این مدل که نه ایران و نه اروپا و نه هی

 ریسک پذیرش به حاضر نکرده است، چگونه می تواند شرایط را تغییر دهد؟! در این راستا هنوز هم هیچ کشوری

 برای شرایط مجموع در پس. است نشده آمریکا فشارهای و مشکالت دلیل به مالی ویژه سازوکار دفتر این تاسیس

 .ایران علیرغم میل و خواسته مثبت اروپا برای تحقق این وعده وجود ندارد ی حمایت عملی اروپا ازها وعده تحقق
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این را هم اضافه کنم که با اطمینان یافتن از عدم توان اتحادیه اروپا در عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی، عمال 

با از میان رفتن این روابط سیاسی و دیپلماتیک این اتحادیه با ایران نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت، چون 

اطمینان، دیگر اروپا نیازی به ایران ندارد، همان گونه که ایران هم در صورت ناامید شدن از اروپایی ها احتیاجی 

 .به قاره سبز ندارد

 راهکار مد نظر شما برای برون رفت از این مشکل چیست؟

. بگذاریم گام راه این در باید زود ولی دیر یاتنها راهکار مذاکره با آمریکا است که فعال آن باب هم مسدود است. 

 حفظ با البته. است دیپلماتیک انعطاف و هوشمندی معنای به بلکه نیست، شکست معنای به مذاکره کنید باور

ید راه با ما. بگوییم بله سفید کاخ مزخرفات و ترامپ پوچ امیال به بسته گوش و چشم که این نه کشور، عزت

همان طور که آقای روحانی در سخنرانی امسال خود در مجمع سازمان ملل عنوان کردند. از  مذاکره را باز کنیم،

داشته  2020طرف دیگر ما نباید اجازه دهیم ترامپ عکس یادگاری خود را با ایران برای بهره برداری در انتخابات 

 به حال عین در و سد کنیم باشد. باید در بستر یک هوشمندی سیاسی، راه گریز آمریکا و نقشه های ترامپ را

 تکلیف باید تهران که گردد می باز مهم این به دارد وجود میان این در که مهمی مساله البته. برسیم هم خود منافع

. این بدان کنید پیدا توانید می را زیادی یهودیان کنید نگاه ترامپ کابینه به اگر شما. کند روشن اسرائیل با را خود

 سفارت انتقال اول، دهد؛ انجام را مهم کار دو صهیونیستی دونالد ترامپ را روی کار آوردند تامعنا است که البی 

 راستا این در و کند فراهم اسرائیل برای را المقدس بین شدن پایتخت بستر که المقدس بیت به آویو تل از آمریکا

ه دوم هم به مهار و کنترل ایران باز برای همیشه پایان دهد. مسال فلسطین آرمان حیات به هم قرن بزرگ معامله

می گردد. لذا باید تهران نگاه خارجی خود را به داخل معطوف کند و تمصیماتی جدی را برای روشن شدن تکلیف 

 .خود با جهان در سال آتی داشته باشد
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 اصالحات در جنوب اروپا: ثبات و رشد اقتصادی اروپا دوام آوردنی است؟

 ورویمنطقه  یاقتصادهاحقیقتا به پایان رسیده و  2009و  2008حران مالی سال های اگرچه به نظر می رسد ب

بلوک  سه کشور بزرگهنوز تمام نشده اند.  یو اقتصاد یاسیطرات ساخماما رسیده اند، رشد به روندی رو به دوباره 

ند بود که ثبات دولت هایش خواهاصالحات تی شاهد یک سری آ یدر ماه ها ایو اسپان ایتالیفرانسه، ااروپایی یعنی 

 و تعهد آنها به حفظ توازن در برنامه بودجه در میانه سطوح باالی بدهی را به آزمایش می گذارند.

در پیش  2019سال با رویکردی که برای  ترانهیمددر منطقه  ورویمنطقه  یاعضا نیبزرگتر دیپلماسی ایرانی:

 نهیهز شیافزاها و  اتیکاهش مالبرنامه ها برای  ا،یتالی. در اکنند یکم عمق حرکت م یاهایبه سمت درگرفته اند، 

مناقشه برانگیز  شنهادیپ ،فرانسهنگران می کند و در کشور این  یها یبده یداریپاباره را در یمال یها بازارها

 تیاقلدولت اسپانیا هم در ی ترغیب خواهد کرد. ابانیختجمعات ها را به  یفرانسو گریبار دی اصالحات بازنشستگ

تا بتواند کارهای خود را پیش ببرد. در حالی که هر سر کشور در کند  یبودجه تالش م یکسرافزایش سقف  یبرا

صدد اجرای تدابیر اقتصادی برآمده اند، باید بدانند که خطر ضربه متقابل جمعیت داخلی و سرمایه گذاران بین 

 المللی زیاد است.

 ایتالیا زیر بار یک بدهی سنگین

دولت ائتالفی حاکم یعنی حزب پوپولیست جنبش پنج ستاره و حزب راست افراطی لیگ، همچنان با برنامه  احزاب

درگیر هستند. این احزاب از برنامه های خود برای کاهش مالیات برای خانواده ها  2019بودجه کشور برای سال 

سن بازنشستگی را کاهش داده اند. بازارهای  و شرکت ها خبرداده اند، یک درآمد پایه برای فقرا در نظر گرفته اند و

مالی نگران این مساله هستند که این تدابیر به افزایش کسری بوده ایتالیا بیانجامد و تالش های این کشور را برای 

درصد تولید ناخالص داخلی می رسد، پیچیده کند. اولین جلسه  130بازپرداخت بدهی گسترده آن که اکنون به 

کره بر سر برنامه بودجه در ماه آگوست بازارهای مالی را آشفته ساخت و سبب شد نرخ بهره وری دولت برای مذا

اوراق قرضه ایتالیا و فاصله ارزش آن با اوراق قرضه آلمان )که ایمن ترین اوراق قرضه در اروپا به شمار می رود(، 

 به شدت افزایش یابد.

کرده و این برنامه با مخالفت کمیسیون اروپایی مواجه شده است،  اکنون دولت ایتالیا برنامه بودجه خود را اعالم

به طوری که کمیسیون اروپایی ضرب االجلی سه هفته ای برای دولت ائتالفی ایتالیا تعیین کرده تا در این برنامه 

ی نرساند، تجدیدنظر کند. رم وعده داده تدابیر جدیدی که اتخاذ می کند به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا آسیب

اما این مساله تاثیری در بن بست پیش آمده بین بروکسل و رم نداشته است. کسری بودجه هدف در برنامه دولت 

ائتالفی همچنان پایین تر از نرخ هدف اتحادیه اروپاست، اما نشانه های حاکی از ناتوانی این کشور در بازپرداخت 

 واند بازارها را به وحشت بیاندازد.بدهی ها و ادامه بن بست با اتحادیه اروپا می ت
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 فرانسه در مسیر اجرای اصالحات مناقشه برانگیز

امانوئل ماکرون در یک سال اول ریاست جمهوری خود اصالحاتی را در زمینه های نظام مالیاتی و بازار کار و 

انه اتحادیه ها و دیگر خدمات ریلی دولتی فرانسه مطرح کرد. اگرچه در زمان معرفی بیشتر این تدابیر اصالح طلب

گروه ها تظاهرات گسترده برگزار کردند، اما رئیس جمهوری جوان فرانسه در پیشبرد برنامه های خود عمدتا موفق 

عمل کرد. اما این اعتراضات هم چندان بی تاثیر نبودند و به وجهه ماکرون آسیب زدند؛ طبق نتایج جدیدترین 

 درصد کاهش یافته است. 30نظرسنجی ها، محبوبیت ماکرون به حدود 

میلیارد یورویی مالیات  6را ارائه کرد که کاهش  2019سپتامبر برنامه بودجه خود برای سال  24دولت فرانسه 

میلیارد یورویی مالیات شرکتی را نیز شامل می شود. دولت امیدوار است با برنامه کاهش مالیاتی  19خانوارها و 

ز انتخابات پارلمان اروپایی در ماه مه مجددا به دست آورد. مقامات فرانسه محبوبیت از دست رفته را تا پیش ا

فرصت شغلی از بخش های دولتی، کاهش  4500امیدوار هستند هزینه های کاهش مالیاتی را از طریق کاهش 

اجرای ناکارآمدی اداری و افزایش مالیات بر سوخت و سیگار جبران کنند. با این حال، دولت اذعان داشته که با 

درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. )کسری  2.8به  2019این برنامه کسری بودجه در سال 

 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.( 2.6بودجه امسال 

اما مناقشه برانگیزترین برنامه دولت فرانسه اصالحات برای ساده سازی نظام بازنشستگی و کاهش مزایای بخش 

معه از جمله کارکنان دولت است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و انتظار نمی رود برنامه نهایی تا هایی از جا

ارائه شود؛ با این حال، پیش بینی می شود که اتحادیه ها و گروه های سیاسی  2019یا اوایل  2018پیش از اواخر 

هرات خیابانی برگزار کنند که این مساله با جناح راست و چپ و دیگر بخش ها در اعتراض به این برنامه ها تظا

اختالل های اقتصادی موقت در نتیجه احتمال لغو پروازها، بسته شدن جاده ها و تعلیق خدمات عمومی، همراه 

 خواهد شد.

 درگیری های دولت اقلیت در اسپانیا

ز تدابیر ریاضتی دولت محافظه دولت سوسیالیست اسپانیا از زمان روی کار آمدن در ماه ژوئن، وعده داده بسیاری ا

کار پیشین را لغو کند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا همچنین وعده داده هزینه ها در زمینه آموزش را افزایش 

و مالیات بر ارزش افزوده بر برخی کاالها را افزایش دهد و برای خانواده های کم درآمد کمک های مالی در نظر 

یش هزینه ها را از طریق اعمال مالیات های جدید از جمله بر تبادالت مالی و افزایش بگیرد. دولت قصد دارد افزا

را بهبود بخشد و  2019مالیات ها بر درآمدهای کالن، جبران کند. سانچز همچنین می خواهد برنامه بودجه 

ه هایی برای دور زدن میلیارد دالر افزایش دهد. او همچنین به دنبال را 6هزینه های در نظر گرفته شده را حدود 

قانونی است که بر لزوم حفظ بودجه متوازن تاکید دارد. مادرید در ماه جوالی برنامه بودجه خود را اعالم کرده که 
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درصد از وعده دولت پیشین  0.5درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده که  1.8کسری بودجه در آن 

 اسپانیا به کمیسیون اروپایی بیشتر است.

کرسی پارلمانی را  350کرسی از  84اما مخاطره اصلی برای دولت اسپانیا سیاسی است. حزب سوسیالیست تنها 

 در اختیار دارد که به این معناست که برای تصویب قوانین مجبور است حمایت دیگر احزاب را به دست آورد.

  منبع: استرتفور
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 سومین اقتصاد بزرگ اروپایی ضعیف تر می شود

 ورویمنطقه ، پاشنه آشیل ایتالیا

باتوجه به اینکه ایتالیا بلوک دارد.  نیرا در ا یبدهیشترین است و ب ورویاقتصاد بزرگ در منطقه  نیسوم ایتالیا

یی توانا بارهدرهایی  ینگرانکند آن با  یرشد اقتصادرا هم در میان کشورهای منطقه دارد،  بودجه یکسربیشترین 

بحران  همراه است. از این رو، ورویمنطقه دیگر کشورهای و  ایتالیبانک ها در ا بهآن در بازپرداخت بدهی هایش 

بد و همین مساله به عدم اطمینان و ایگسترش  ییاروپا یاقتصادها ریبه سامی تواند خیلی سریع  ایتالیا یمال

 نگرانی در سراسر قاره انجامیده است.

با تضعیف اقتصاد و افزایش بی ثباتی سیاسی همراه است. سال جاری میالدی برای ایتالیا دیپلماسی ایرانی: 

خود و در عین  یبودجه انبساطبه پذیرش اروپا را  هیاتحادموفق شد  2018در دسامبر دولت ائتالفی این کشور 

 یوعده بر مبنا نیامتقاعد کند. ی، ناخالص داخل دیدرصد از تول 2در بودجه کشور  یکسر حال حفظ سطح

 .رسد یبه نظر مبعید اکنون  وزمان جاه طلبانه آن در  یکه حتداده شد  یصادانتظارات رشد اقت

، این کشور رسما مجدد دچار رکود شده است. صندوق 2018ماهه دوم سال  6با کاهش تولید ناخالص ایتالیا در 

اقتصاد داد. درصد کاهش  0.6درصد به  1از  ایتالیا یرا برا 2019 در چشم انداز رشد رایاخهم پول  یالملل نیب

ین کشور را تحت فشار گذاشته تا دولت ادچار مشکل شده،  ،یخارجفشارهای و  یعوامل ساختارایتالیا که در پی 

افزایش بیش از انتظار صورت، با  نیا ریدر غچراکه  کاهش دهدها را افزایش و برنامه هزینه های عمومی را  اتیمال

را در پی خواهد اروپا  هیاتحاداز سوی  شارفتجدید و  یمال یهانوسان در بازارمواجه می شود که بودجه  یکسر

 داشت.

 نداردجایی برای رشد وجود 

نیز  2019است، در سال  2008سال  یجهان یدرصد کوچکتر از آغاز بحران مال 5که هنوز حدود  ایتالیا اقتصاد

 خواهد بود.همچنان تحت فشار  ندنک یمحدود مرا رشد فضای که  یعوامل ساختاربعضا در پی 

رقابت مبنای کسب و کارهای کوچک و عمدتا خانوادگی است که توانایی زیادی برای  کشور براین  یاقتصاد مدل

ندارند. سطوح باالی بوروکراسی هم در جریان است که به همراه سنگین ترین فشارهای مالیاتی بر شرکت  یخارج

از سرمایه گذاری و اشتغال زایی می شوند. به عالوه، نسبت  ها و خانوارها در اروپا و قوانین پیچیده، عمدتا مانع

باالی بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا )دومین در اتحادیه اروپا بعد از یونان( توانایی رم را برای تحریک رشد 

 اقتصادی از طریق هزینه در زیرساخت ها و غیره کاهش داده است.
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 یداخل یفشارهاپی در نیز متحده  االتیآلمان و ا ژهیه وب ایتالیصادرات اصد امق نیاز مهمتر یبرخ یاقتصادرشد 

 فته که این مساله بحران در ایتالیا را تشدید کرده است.ایکاهش  یتجارت جهان ندهیآبه  نانیو عدم اطم

سبب شده افزایش نگرانی ها از کاهش رشد اقتصادی فراگیر هم به اعتماد در فضای تجاری در ایتالیا آسیب زده و 

مصرف کنندگان و کسب و کارها برنامه های هزینه و سرمایه گذاری خود را به تعویق اندازند. بانک ها نیز نگران 

ماهه آخر سال  3در  یو بخش خصوص یاعتبار یبه وام ها یرسدست ا،یتالیا یبانک مرکزهستند و طبق آمارهای 

شمار کاهش  یمنطقه برا یبانک هابه هم به فشار  اروپا یحال، بانک مرکز نیدر همکاهش یافته است.  2018

 می کاهد. ها ییایتالیاه وام دهی به آنها ب ییتوانامی دهد و از ادامه بد  یوام هاباالی 

 سری بودجه و مشکالت سیاسیک معضل

 رینظ یاقدامات قیاز طر یمال یکسر شیافزااین کشور برای با برنامه دولت  ایتالیا یاقتصاد فزاینده مشکالت

. رم استهمزمان شده  یافراد کم درآمد و کاهش سن بازنشستگدر ماه به  وروی 780رونمایی از برنامه پرداخت 

ناخالص  دیدرصد تول 2رابر با ب 2019بودجه سال  یسربا تعیین ک تیاروپا در نها ونیسیکمبرای راضی کردن 

 2ایجاد نکند، قطعا با کسری بودجه بیش از  موافقت کرد. اما اگر رم در برنامه هزینه های خود تغییری یداخل

 مواجه خواهد شد.درصد 

جنوبی و  ییمناطق روستاستاره مورد حمایت  5حزب پوپولیستی جنبش توسط ائتالف  2018ژوئن ایتالیا از 

اداره می شود. دو عضو ائتالف عمدتا  ایتالیاتر  یصنعتبخش  ندهینماحزب راست افراطی لیگ به عنوان 

ای سیاسی متفاوتی را دنبال می کرده اند و در همین مدت کوتاهی که از آغاز فعالیتشان می گذرد، دستورکاره

بارها دچار اختالف شده اند. قدرت حقیقی ائتالف در انتخابات ماه مه پارلمان اروپا به محک گذاشته می شود و 

است در صدد برگزاری انتخابات  بسیاری باورد دارند که حزب لیگ در صورت راضی بودن از عملکرد خود ممکن

 زودهنگام برآید.

بود. رم د اهخو 2020طرح بودجه و در زمان ارائه در ماه اکتبر در صورت دوام ائتالف، چالش بعدی دولت ایتالیا 

با اطمینان از رشد اقتصادی توانست بروکسل را به پذیرش برنامه بودجه امسال راضی کند، اما در شرایط بی ثبات 

بروکسل تنها با بودجه ای انقباضی موافقت خواهد کرد و این مساله می تواند اختالفات ایتالیا با اتحادیه امسال، 

اروپا را تشدید کند. در چنین شرایطی، دولت ائتالفی در یک دو راهی قرار می گیرد: به بهای از دست دادن حمایت 

شمنی بروکسل را به جان بخرد و به تدابیر پوپولیستی های داخلی با بروکسل مصالحه کند یا به بهای بحران مالی، د
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ولت فروپاشی دحال،  نیبا اادامه دهد. یک گزینه سوم هم وجود دارد که تن دادن به فروپاشی دولت ائتالفی است. 

 را بیشتر می کند. ایتالیاقتصاد ا بارهدر نانیعدم اطم

ی اوراق قرضه دولت وروی اردهایلیمدارنده آن که  یها تواند بر بانک یم ایتالیا یبده ندهیآباره در نانیاطم عدم

 ی می گذارد.قابل توجه ریتاث ییایتالیا یبانک ها یترازنامه هابر اوراق قرضه  نیارزش اهستند، سایه افکند. کاهش 

، بانک ها در فرانسهیک سوم اوراق قرضه دولتی ایتالیا نیز در دست دیگر بانک های منطقه یوروست. برای نمونه، 

و از این رو،  کرده اند یرا جمع آور ایتالیااز اوراق قرضه دولتی  وروی اردیلیم 390حدود  کیو بلژ ایآلمان، اسپان

 آن تاثیر خواهد گذاشت. یفراتر از مرزهابر  ایتالیاورشکستگی 

 ورویمنطقه سقوط 

مربوط  نیاما انداشت،  ورویمنطقه  یکشورهاتاثیر چندانی بر دیگر اروپا  هیو اتحاد ایتالیا نیسال گذشته ب یریدرگ

 دیجد یها ی. نگرانه بودشدنرسما وارد رکود  ایتالیو ا یبلوک هنوز نسبتا قو یکه رشد اقتصاد می شد یزمانبه 

 منجر شود. ورویمنطقه  یکشورها ریسااستقراض  یها نهیهز شیزاتواند به اف یرم م یها یبدهباره دوام در

 یبانک ها ی برای دیگردیتهدی تواند به م ایتالیا یبانک ها یشکنندگرباره شک و تردیدها دحال،  نهمی در

تبدیل شود و پیش از همه آنهایی در معرض خطر قرار می گیرند که حجم باالیی از اوراق قرضه ایتالیا  ورویمنطقه 

ضر فقط مربوط به را در اختیار دارند. بدین ترتیب، اگرچه به نظر می رسد مشکالت اقتصادی ایتالیا در حال حا

همین کشور می شود، اما توانایی بسط آن به منطقه یورو به این معناست که مشکالت آن خیلی زود گریبان کل 

 اروپا را خواهد گرفت.

 منبع: استرتفور
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 چشم انداز تکرار یک بحران

 ؟جهان مهم استرشد اقتصادی چرا کاهش 

به شمار می روند، به اقتصاد جهان  یستون اصل 3که حده را مت االتیاروپا و ا هیاتحاد ن،یچمشکالت اقتصادی 

کاهش یاقته است. اگرچه احتمال  2019سال سه اینها برای هر  یرشد اقتصاددردسر انداخته اند. پیش بینی 

بروز بحران در هر یک از این سه اندک است، اما نگرانی ها درباره کاهش رشد اقتصادی افزایش یافته و تاثیرات 

 داشته است.جهانی 

اخیرا یک سری نشانه هایی ظاهر شده اند مبنی بر اینکه از سرعت پیشروی اقتصاد جهانی که دیپلماسی ایرانی: 

در طی چند سال گذشته شاهد رشد بود، کاسته شده است. یکی از جدیدترین این نشانه ها به صورت یک گزارش 

یه( ظاهر شد؛ صندوق در این گزارش پیش بینی خود ژانو 21سه ماه منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول )

 کاهش داد.  0.1برابر با  2020و برای سال  0.2برابر با  2019از رشد اقتصادی جهان را برای سال 

ماهه )در قیاس با گزارش قبلی صندوق( نشان می دهد که شرایط  6این کاهش پیش بینی رشد در یک بازه زمانی 

به این مساله اشاره کرده بود که مخاطرات  2019در پیش بینی خود از تحوالت سال جدی است. استرتفور پیشتر 

ژئوپولتیکی بر اقتصاد جهانی سایه می اندازند و اکنون به نظر می رسد این پیش بینی به حقیقت پیوسته است. 

قد است که اقتصاد اما به رغم تعدیل چشم انداز رشد صندوق بین المللی پول )آی ام اف(، استرتفور همچنان معت

وجود دارد، اما انتظار می رود اقتصاد جهانی « دالیلی برای نگرانی»جهانی دچار یک بحران جدید نمی شود. اگرچه 

 را بدون فاجعه پشت سر بگذارد. اگرچه همچنان برخی مناطق با مخاطرات بیشتری مواجه هستند. 2019سال 

« آی ام اف»وق حاکی از کاهش بیشتر از انتظار رشد بوده است. به ویژه در اروپا، به روز رسانی پیش بینی صند

درصد کاهش داد. این در حالی است  0.4درصد و برای ایتالیا  0.6برای آلمان را  2019 رشد در سال چشم انداز

که داده های ضعیف اقتصادی چین و تعطیلی بی سابقه بخش هایی از دولت ایاالت متحده که طبق محاسبات 

 درصد به رشد اقتصادی آن آسیب زده، به مشکالت افزوده است.  0.13در هر هفته تا  کاخ سفید

 اروپادر مشکل نشانه های 

در برخی مناطق وجود دارد  فیرکود خفاحتمال بروز کند و  یم دیاقتصاد اروپا را تهدبه طور همزمان له امس چند

 یا سال جدید میالدی را تحت فشار آغاز کردند.چراکه سه اقتصاد بزرگ منطقه یعنی آلمان، ایتالیا و بریتان

رای فاجعه آمیز پارلمان بریتانیا در رد پیش نویس توافق جدایی از اتحادیه اروپا یا همان طرح برگزیتی دولت ترزا 

می، نگرانی ها را درباره روابط آتی لندن و بروکسل در بلند مدت افزایش داده است. ترزا می طرح ثانویه خود را 
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ر کرده و برای جلب حمایت قانون گذاران مجلس عوام تالش می کند، اما هنوز هم احتمال جدایی سخت منتش

)بدون توافق( وجود دارد. در حال حاضر نشانه ها از احتمال موافقت هر دو طرف با تمدید مهلت قانونی برگزیت 

مارس(، روزهای نگران  29جدایی )برای دستیابی به یک توافق حکایت دارند. باتوجه به نزدیک شدن روز رسمی 

 کننده برای بازارها فرا رسیده است.

آنها می توان به از جمله را تشدید می کنند که  ایتالیاقتصاد ای ریپذ بینقطه فشار آس نیجنوب اروپا، چند در

 یستیپوپولاشاره کرد. کاهش سرعت رشد اقتصادی دولت  یعموم یبدهسطح باالی و  یبانک فیبخش ضع کی

تنظیم باال  یتصادکه بر اساس فرض رشد اق 2019بودجه سال دادن روی مانور برای جوزپه کونته را  ریست وزنخ

شده، با مشکل مواجه خواهد ساخت. پایان سیاست تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا )خرید اوراق قرضه به منظور 

ی شکنندگدهای ضعیف اروپایی دشوارتر می کند. تزریق پول به بازار( به طور قطع شرایط را برای ایتالیاو دیگر اقتصا

در برابر یک سری مخاطرات بیرونی همچون برگزیت سخت، تضعیف است که  یمعن نیبه ا ایتالیا داخلی اقتصاد

 ، بیشتر آسیب پذیر خواهد بود.متحده االتیاروپا و ا یجنگ تجار ای یاقتصاد جهان

آلمان را تحت فشار قرار داده و به ویژه به بخش های صادراتی کاهش تقاضا در سطح جهانی اقتصاد حال،  نهمیدر 

قرار  ریبه شدت تحت تاث یصنعت یکاالها گریو د مایکنندگان خودرو، هواپ دیتولاین کشور آسیب رسانده است. 

در سه ماهه چارم رسد آلمان  یبه نظر مداشت. کاهش  2018دوم سال  مهیسفارشات کارخانه در ن رایگرفته اند، ز

ال گذشته به سختی توانسته با ثبت اندکی رشد، از رکود اجتناب کند. با این حال، انتظار می رود که تنش های س

تجار بین ایاالت متحده و اروپا و به ویژه آلمان خیلی زود تشدید شود. مباحثات در کاخ سفید بر سر اعمال تعرفه 

توجه به مذاکرات اولیه واشنگتن و بروکسل برای رسیدن بر میزان خاصی از واردات خودرو همچنان ادامه دارد و با

به توافق تجاری، احتماال مصالحه چندان کار ساده ای نخواهد بود. در صورت وقوع چنین اتفاقی، آلمان در میان 

 اروپایی ها بیشترین ضربه را متحمل خواهد شد.

 مساله تعرفه ها

س جمهوری آمریکا می خواهد تهدیدهای خود به اعمال تعرفه با این حال، هنوز معلوم نیست که دونالد ترامپ رئی

های گوناگون بر معامالت با سراسر جهان را عملی کند یا خیر. سهام ایاالت متحده از روند نزولی ماه دسامبر بهبود 

 یافتند، اما هرگونه حمله تعرفه ای از سوی کاخ سفید که به بی اعتمادی سرمایه گذاران منجر شود و همچنین

هرگونه استفاده ای از تهدید تعرفه ای به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین، به سقوط بازارهای 

سهام می انجامد. در حال حاضر بهترین سناریو برای اقتصاد جهانی این است که طرفین مناقشات تجاری در صدد 

که به مثابه یک  2018ثیرات برنامه کاهش مالیاتی سال تشدید شرایط برنیایند. به هر حال، با از بین رفتن تا

 محرک اقتصادی عمل کرد، سرعت رشد اقتصاد ایاالت متحده همچنان کاهش خواهد یافت.
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همچنان تالش های پکن را برای مدیریت رشد کند شده  نیبر اقتصاد چنهایتا، فشارهای بیشتر عوامل خارجی 

درصد کاهش یافت که کمترین سرعت  6.6به  2018ی چین در سال اقتصادی پیچیده خواهد کرد. رشد اقتصاد

( محسوب می شود. با کاهش سطح سرمایه گذاری، 1989رشد از یک سال پس از تظاهرات میدان تیانمن )در 

بخش های تولیدات کارخانه ای و امکالم هر دو آسیب دیده اند و این در حالی است که چین برای مدیریت سطح 

نوارها و شرکت ها و همچنین کاهش رشد در سرانه مصرف داخلی دچار مشکل شده است. چین باالی بدهی خا

ممکن است برای بازیابی تعادل مجدد اقتصاد خود در کوتاه مدت ابزارهایی داشته باشد، اما اقتصاد آن اکنون 

 ان خواهد داشت.دومین اقتصاد بزرگ جهان است و هرگونه اقدامی در اذعان به بروز مشکل در آن عواقب جه

از موفق خواهند شد متحده  االتیاروپا و ا ن،یچاگرچه حتی اگر ایتالیا یا آلمان دچار رکود خفیف شوند، باز هم 

کنند، اما در هر سه ستون اقتصاد جهانی به طور همزمان نشانه هایی از  یریجلوگگسترده  یبحران اقتصادبروز 

ه بر سایر کشورها تاثیر خواهد گذاشت. این مشکالت هستند که کاهش رشد اقتصادی دیده می شود و این مسال

را تعریف می کنند و سبب شده اند که کوچک ترین جرقه ای با مخاطره بروز یک یا حتی دو بحران  2019اقتصاد 

 همراه شود.

 منبع: استرتفور


