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تأمی��ن امنیت ملی مس��تلزم ش��ناخت همه جانبه و مس��تمر 
رویدادها، مس��ائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس 
تصمیم گیری درست و راهبرد مقابله با چالش ها و تهدیدات 
ملی به شمار می آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای 
فلس��فه وجودی خ��ود و تالش برای کم��ک به فهم و حفظ 
امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران، مصمم است رویدادها، 
مس��ائل و تحوالت مؤث��ر بر امنیت ملی ایران را در س��طوح 
گوناگ��ون داخلی، منطقه ای و بین المللی بررس��ی و آن را به 
صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان »ماه نگار راهبردی 
دیده بان امنیت ملی« به مخاطبین و عالقمندان این حوزه عرضه 
نماید. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این 
محصول در انباش��ت اطالعات، ش��ناخت عمی��ق تحوالت، 
شکل دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم گیرندگان 

و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.
ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی پس از س��ه سال انتشار  
توانس��ته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا 
کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان 
و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد 

آن داشته است.
مهم ترین وظیفه رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
کشور پاس��داری از امنیت و منافع ملی است. نظر به پیشنهاد 
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برای ارائه ماهانه 
تحلیل های کارشناسی از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی 
به رئیس جمهور محترم درباره مهم ترین رخدادهای کش��ور، 
چکی��ده ای اجرایی از این تحلیل ها که عص��اره گزارش های 
منتش��ره در ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی است، برای 
مالحظه ایشان تهیه شده است. پژوهشکده مطالعات راهبردی 
امیدوار است این مجموعه بتواند در انعکاس رخدادها و انتقال 

نظرات کارشناسان به رئیس جمهور محترم مفید باشد.
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	 تداوم عدم رعایت اس��تانداردها و دس��تورالعمل های ایمنی نشانه ای تلخ از س��طح پایین امنیت شهروندان در زندگی
روزمره اس��ت. زخمی ش��دن تعدادی دانش آموز در میدان تیر بجنورد )فروردین ۱۳۹۵(؛ فرو ریختن پل تازه ساز در 
دزفول در اثر بارندگی )اردیبهشت ۱۳۹۵( در حالیکه در نزدیکی آن پل ۱700 ساله ای که از زمان ساسانیان باقی مانده 
است آسیبی ندید؛ قطعه قطعه شدن بدن یک دختر بچه در پمپ سنگین حوضچه ای در بوستان کوهسار تهران )خرداد 
۱۳۹۵(؛ موارد متعدد نشت آب و ایجاد خسارت در تأسیسات مهم شهری نظیر تونل توحید یا برج میدان آزادی تهران؛ 
ریزش تأسیسات مرتبط با تونل مترو در محله شهران تهران و انفجار و آتش سوزی متعاقب آن به همراه طوالنی بودن 
زمان قطع فلکه گاز منطقه )ش��هریور ۱۳۹۵(؛ چندین مورد ریزش کارگاه مترو و عدم رعایت اس��تانداردهای ایمنی 
در مواردی نظیر آسانس��ورها )که شامل بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی، من جمله آسانسور خود سازمان ملی 

استاندارد نیز شد( از جمله مواردی است که جان شهروندان را به صورت روزانه در معرض خطر قرار می دهد.

	 ایران هنوز جزو کش��ورهایی به ش��مار می رود که از نظر رانندگی خطرناک محس��وب می ش��وند و با نگاهی به آمار
کش��ته های حوادث رانندگی در هفت ماهه گذش��ته نیز می توان دریافت که در همین ماه های گذشته از سال، به طور 

متوسط هر ساعت دو نفر ایرانی جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده اند.

	 ثبت روزانه بیش از ۵۳00 مورد جریمه رانندگی در تهران، نش��انگر میزان بس��یار باالی آن در کش��ور است. از همین
روس��ت که حوادث رانندگی در حال حاضر، و پس از س��کته قلبی و سکته مغزی، رتبه سوم را در میان عوامل مرگ 

و میر ایرانیان به خود اختصاص داده است.

	 تخلف��ات منجر به فوت )۱0 نفر در هر روز( و نیز آلودگی ناش��ی از س��وخت موتورس��یکلت ها )حدود 8 برابر یک
خودرو( از جمله معضالت مرتبط با امنیت در حوزه حمل و نقل است.

	 بیماری های حاصل از آلودگی های محیطی از دیگر عوامل تهدیدکننده امنیت انسانی در کشور به حساب می آید. در
حال حاضر، از هر هفت مرگ، یک مورد با آلودگی هوا در ارتباط است.

	 با اینکه از س��ال ۱۳۹2 به این س��و، مرگ به علت آلودگی هوا در افراد باالی ۳0 س��ال روند کاهشی داشته است، اما
برخ��ی متخصصان بیماری های ریوی از ابتالی برخی تهرانی ها به »س��یاه شش��ی« خب��ر می دهند که عموماً 

مختص کارگران معدن است. خسارت ناشی از آلودگی هوا نیز ساالنه 2۳ میلیارد دالر برآورد می شود.

بر اساس تازه ترین آمار سازمان پزشکی قانونی، 
رقم کش��ته های تصادفات ترافیکی در هفت ماهه 
س��ال 1395 به 10257 رسید که نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته )10542 نفر( 2/7درصد 
کاهش نش��ان می دهد. البته از سوی دیگر، میزان 
مصدومین در این مدت حدود 210هزار نفر بوده 
است که نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته 
)195هزار نفر( حدود 7/4 درصد رش��د داش��ته 
است، که بیانگر کاهش تصادفات منجر به فوت 
و افزایش تصادفات منجر به مصدومیت است. 

نگاهی به تحوالت شاخص های 

امنیت انسانی
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	 ایمن��ی عمومی به معنای تأمی��ن و حفاظت از فضاهای عموم��ی و همچنین، زیرس��اخت های حیاتی زندگی عمومی
جامعه مثل زیرس��اخت عمومی حمل و نقل اس��ت. تأمین ایمنی عمومی جامعه ملی متضمن سه اصل ساختاری است 
که عبارتند از اصل هماهنگي )هماهنگي میان س��ازماني و میان س��طوح مختلف کشوری و لشکری که قاعدتاً شورای 
امنیت کشور یا به اختصار »شاک« متولی آن است(، اصل تمرکز )در سطح مدیریت و جمع آوري و تحلیل داده ها و 

اطالعات( و مدیریت رویداد به جاي مدیریت بحران.

	 مدیریت رویداد به معناي آن است که اوالً عالوه بر خود بحران، پیامدهاي بحران نیز مدیریت شوند و ثانیاً پیش گیری
از بحران به همان میزان مدیریت بحران مورد اهتمام قرار داش��ته باش��د، زیرا آنچه غالباً در سوانح عمومی و در حوزه 
امنیت داخلي کش��ور، در معرض آس��یب قرار دارد، روحیه ملي جامعه است. روحیه ملي نیز عبارت است از اعتماد و 

اطمینان عمومي به نهادهاي حکومتي و شیوه زندگي جمعی جامعه.

	 بسیاری از نواقص و عواملی که باعث خطای انسانی یا حادثه در سیستم های پیشرفته می شوند، ریشه در فرهنگ ایمنی
سیستم دارند. فرهنگ ایمنی سنگ بنا و شالوده اصلی اقدامات ایمن سازی و پیش گیرانه در هر نوع سیستم است. ترویج 
و پرورش این فرهنگ در حیطه وظایف مدیران اس��ت و تأثیرات آن  در تمام سیس��تم حمل و نقل گس��ترش می  یابد. 
بنابراین، فرهنگ ایمنی ضعیف باعث از بین  رفتن الیه های حفاظتی سیستم شده و بر تمام اجزای سیستم تأثیر می  گذارد.

	 یکی از اصول اولیه در مدیریت بحران س��وانح ملی، توجه به حیاتی بودن زمان به ویژه در رسیدگی به آسیب دید گان
اس��ت. چنانچه در ساعات طالیی پس از وقوع س��انحه، امدادگران بتوانند به نجات آسیب دیدگان بپردازند، از میزان 
تلفات و خس��ارات س��انحه به شدت کاسته می ش��ود و در غیر این صورت، ابعاد فاجعه گس��ترش خواهد یافت. این 

ویژگی، یکی از مهم ترین مسائل رویداد تصادف قطار در سمنان نیز بوده است.

	 دس��تور مقام��ات عالی اجرایی و قضایی در پیداکردن مقصران و برخورد قضایی ب��ا آن ها را می توان افتادن در نوعی
روال و فرایند فراقانونی و غیرحرفه ای دانس��ت که آسیب آن کم نیست. مناسب تر آن بود که مطابق قانون، کمیسیون 
سوانح ملی کشور تشکیل و به بررسی واقعه می پرداخت و سپس، بر اساس گزارش این کمیته مراجع قضایی و اجرایی 

تصمیمات الزم را اتخاذ می کردند.

	 بیانیه ها و عذرخواهی وزیر محترم راه و شهرسازی و به ویژه استعفای مدیر عامل راه آهن کشور، بسیار کلیدی و مهم
بود و می تواند سرمش��ق مناسب و درستی از مسئولیت پذیری حرفه ای در راستای احیای سرمایه اجتماعی در بعد ملی 

به شمار آید که شایسته تقدیر است. در عین حال، بخشی از احیای سرمایه اجتماعی در این حوزه مربوط 
به مدیریت رس��انه ای افکار عمومی است که با توجه به شواهد موجود، به نظر می رسد رسانه ملی کارنامه 

مناسبی در این مورد نداشته است.

صب��ح روز جمعه پنج��م آذرماه 1395، دو دس��تگاه قطار 
مسافربری در ایس��تگاه هفت خوان بین دامغان و سمنان با 
ه��م برخورد کردند و آتش گرفتند که در نتیجه آن 45 نفر 
کشته و 103 نفر زخمی ش��دند. نوشتار حاضر به ارزیابی 
نح��وه مدیریت ای��ن حادثه از منظ��ر معیارهای حرفه ای و 

استانداردهای مطالعات ایمنی عمومی می پردازد.

ارزیابی مدیریت رویداد تصادف 

قطار در سمنان
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	 کنش های تقابل گونه، در مقاطعی چنان با گرایش های جناحی و منافع سیاسی و رقابتی آمیخته می شود که گروه های
مخالف نظام را به سمت استراتژی های عبور از شکاف سوق می دهد.

	 تقابل قوای حاکمیتی هم بر ثبات سازمانی دولت، هم بر عملکرد سیستم حکومتی و هم بر مشروعیت سیاسی سیستم
تأثیر می گذارد.

	 ای��ن تقابل به جامعه این حس را القا می کند که نخبگان سیاس��ی درحال جنگ قدرت با یکدیگرند و منابع قدرت و
ثروت را به جای اختصاص به رفع مش��کالت جامعه، صرف نبرد درون حاکمیتی خود می کنند. بازخورد طبیعی این 

تلقی در سطح جامعه، کاهش مشروعیت نظام سیاسی و بروز بی اعتمادی به نخبگان و سیستم سیاسی است.

	 همان گونه که سوءاس��تفاده اقتصادی از موقعیت نهادی، نهاد حاکمیتی مورد سوءاس��تفاده قرارگرفته را در نزد افکار
عمومی بی اعتبار می سازد، بهره گیری سیاسی از این نهادها نیز آثار نامطلوب خود را برجای خواهد گذاشت، چنان که 

استفاده از ادبیات دور از عرف نیز از وزن موقعیت نهادی گوینده خواهد کاست.

	 ترجمه تقابل های درون س��اختار حاکمیت برای س��رمایه های اقتصادی، عدم ثبات، اس��تعداد تنش و ریسک پذیری
باالست. اهمیت بیشتر این موضوع هنگامی دریافته می شود که از قابلیت انتشار تهدیدهای پیش روی امنیت اقتصادی 

به سایر حوزه های امنیتی، یعنی حوزه های نظامی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی آگاهی داشته باشیم. 

	 ،آشکارش��دن واقعیت های پنهان سیاس��ی و اقتصادی در نتیج��ه رویارویی نخبگان یا نهاده��ای حکومتی با یکدیگر
نشان دهنده وجود یک کاستی اساسی مرتبط با امنیت ملی، یعنی فقدان جریان آزاد اطالعات است. 

	 در جوامعی که از یک فرهنگ سیاس��ی چندپاره برخوردارند، نخبگان سیاس��ی تالش می کنند تا از طریق مانور در
فضای متنوع سیاسی، از پشتیبانی بخش های خاصی از جامعه بهره جویند. این  امر، نیازمند تغییر احتمالی در سیاست ها 
به منظور تطبیق با خواس��ته های گروه های اجتماعِی هدف اس��ت و نظم سیاسی و اقتصادی مورد نظر نخبگان را دچار 

آشفتگی می سازد و درجاتی از بی ثباتی را به فضای سیاسی تحمیل می کند. 

	 قطبی شدگی حاصل از این مانورهای سیاسی نیز آثار خود را در عرصه امنیت ملی برجای خواهد گذاشت. قطبی شدگی
جامعه،گفتمان های متضادی را در فضای اجتماعی مستقر می کند که بر دال های متعالی متنافری استوارند.

	 با گسیخته ش��دن انسجام اجتماعی در اثر صف آرایی جامعه بر مواضع قطبی شده، حکومت ناگزیر از اتکای به قدرت
برای غلبه بر این قطبی ش��دگی و آش��فتگی های ناشی از آن است و از میان رفتن آزادی های سیاسی و گرایش هرچه 

بیشتر حکومت به اقتدارگرایی نتیجه محتمل آن خواهد بود.

	 برای جلوگیری از وقوع پدیده ویران ساز تقابل نهادی بر دو راهکار اساسی می توان پای فشرد؛ اول، سرلوحه
قراردادن منافع ملی به عنوان چراغ راهنمای حرکت سیاس��ی و دوم، تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی و 

گسترش جریان آزاد اطالعات.

تقاب��ل می��ان نهادهای حاکمیت��ی و قوای س��ه گانه یکی از 
پدیده هایی است که در چندسال اخیر بازتاب های گسترده ای 
در س��طح جامعه داش��ته اس��ت. اگرچه اختالف نظرها میان 
نهادهای حاکمیتی امری طبیعی است و احتمال وقوع آن در 
تمام��ی انواع حکومت ها وجود دارد اما تالش آگاهانه برای 
کش��اندن آن ها به عرصه عمومی، حاوی پیامدهایی است که 

دامنه آن عرصه  امنیت ملی را نیز دربرمی گیرد.

تقابل نهادهای حاکمیتی و 
پیامدهای آن بر امنیت  ملی



5

	 زنجانی و چند تن دیگر هنگامی به اتهام افس��اد فی االرض دستگیر می ش��وند که هنوز تحریم بین المللی بر ضد نفت
ایران برقرار بود و بازگرداندن این اموال از س��وی وی که دربند بود، این پیام را داش��ت که دس��تگاه قضایی در پِی 
عدال��ت، وزارت نف��ت ب��ه دنباِل پول و ش��هروندان نیز در پی یافتن حقیق��ِت رخداد بوده اند؛ س��ه رویکردی که در 

رویارویی با هم بوده و کمتر در کنار هم در این پرونده بررسی و ارزیابی شده اند.

	 دولت و به ویژه وزارت نفت نباید بیش از اندازه به پرونده کیفری بر ضد بابک زنجانی دلخوش باش��د؛ چون فرجام
چنین پرونده ای در پایان، اجرای کیفر یا عدالت اس��ت و برای وزارت، سیاست مناسبی برای بازگرداندن مال نیست؛ 
افزون بر این وزارتخانه باید از راه های دیگر مانند پاسخگو کردن مقام های نفتی پیشین، رایزنی با کشورها یا شرکت 
هایی که پول نفت همچنان در دست آنها است و گذشت در پرونده بابک زنجانی، زمینه برگشت پول را فراهم کند.

	 هرچند که در افس��اد فی االرض، گذش��ت جایگاهی ندارد ولی چون پایه بنیادین پرونده بر بدهی بوده اس��ت تا یک
رفتار جنایتکارانه، دس��تگاه قضایی نیز نش��ان داده اس��ت که در اصل بدهی محکوم را در پرونده در نگاه داشته اند تا 
سرزنش پذیری و بدبودن رفتارهای غیر قانونی وی را؛ از این رو برای دستگاه قضایی نیز این فرصت پیش می آید که 
طبق قانون اخاللگران در نظام اقتصادی برای یک مفسد اقتصادی که در کنار دیگر مفسدان، به نام خدمت به کشور 
پولی از کش��ور را برداشت کرده است؛ دس��ت کم قصد رویارویی با نظام یا علم به مؤثربودن آن را احراز نکند و به 

عنوان یک مفسد اقتصادی عادی، برای وی حبس از پنج تا بیست سال تعیین کند.

	 رأی و تصمیم مناس��ب در پرونده باب��ک زنجانی می تواند عدالت کیفری با منطق در دس��تگاه قضایی را نمود دهد؛
نیز با زمینه س��ازی برای بازگرداندن مال و همکاری مؤثر محکوم دولت را خوش��نود کند و هم باور شهروندان را در 

حذف نشدن ناگهانی یک محکوم و گرفتارشدن گام به گام کسان اصلی در فساد نفتی، زمینه ساز شود. 

	 گوش��ه سوم پرونده یعنی شهروندان، به طور فراگیر، محوریت بابک زنجانی و اعدام وی برای فسادهای بسیار کالن
دوران تحریم های بین المللی را، راهکاری برای پیکار با فساد نمی دانند.

رسیدگی به پرونده فساد نفتی از مهر 1394 آغازید و بخشی 
از آن که درباره متهم اصلی پرونده یعنی بابک زنجانی است 
در آذر 1395 به فرجام رس��ید. در فرآیند رسیدگی آغازین، 
دادگاه انق��الب ته��ران، برای مته��م اصلی به اتهام افس��اد 
ف��ی االرض از طریق اخالل در نظام اقتصادی، کیفر اعدام و 
برگرداندن پول فروش نفت را گزید که همین ضمانت اجرا 

در دیوان عالی کشور تأیید شد. 

فساد نفتی: بایسته های حقوقی و 

پیامدهای اجتماعی
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	 استدالل کنگره برای تمدید قانون داماتو این است که باید زیرساخت های تحریم علیه ایران حفظ شوند، تا در صورت
نقض برجام توسط این کشور، تحریم های تعلیق شده به صورت سریع دوباره برقرار شوند.

	 در ش��رایطی ک��ه منافع ملی آمریکا ایجاب کند، رئیس جمهور این کش��ور می تواند با اط��الع کنگره، اعمال یا اجرای
تحریم های قانون داماتو را به تأخیر اندازد یا به طور موقت از اجرای آن ها چشم پوشی کند.

	 در ابت��دا هیچ کش��وری حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا نیز از آن پیروی نکردن��د. اتحادیه اروپا با وضع مقرراتی در
راس��تای مسدودس��ازی قانون داماتو و هلمز- برتون اقدام نمود؛ با وجود این با افزایش تنش های هس��ته ای میان ایران و 
آمریکا بعد از 200۵ و نزدیک شدن دیدگاه های اروپا، چین و روسیه به واشینگتن در برخورد با ایران، فضا برای نه تنها 

اجرای این قانون، بلکه تشدید گستره و شدت آن فراهم شد.

	 تالش جمهوری خواهان کنگره بر این بود که تحریم های جدیدی به قانون تحریم های ایران اضافه شود، که با مخالفت
دموکرات ها هیچ تحریم جدیدی وضع نشد و این قانون به همان شکل سابق تمدید شد.

	 امضانشدن قانون داماتو توسط رئیس جمهوری آمریکا و اعالم وزارت خارجه این کشور مبنی بر اینکه اجرای بندهای
مرتبط با موضوع هسته ای این قانون براساس برجام همچنان تعلیق خواهد شد می تواند به معنای آن باشد که اراده دولت 

آمریکا در اجرای برجام با اقدامات کنگره متفاوت است.

	 در م��ورد تمدید »قانون تحریم ایران« و نس��بت آن با تعهدات برجام، باید دو نکت��ه را در نظر گرفت. اوالً: تحریم های
کنگره علیه ایران در بحث هس��ته ای تعلیق ش��ده اند و تنها 8 س��ال پس از زمان پذیرش برجام، رئیس جمهور آمریکا 
ت��الش خواه��د کرد از طریق کنگره آن ها را لغو کند؛ ثانیاً: بخش هایی از این تحریم ها که مربوط به ادعاها و اتهام های 
غیرهسته ای آمریکایی ها علیه کشورمان است، اساساً نه اجرای شان تعلیق شده  و نه قرار است بر اساس برجام لغو شوند.

	 این اس��تدالل که تمدید ده س��اله قانون تحریم های ایران نقض برجام است، بر اساس مفاد برجام، چندان قابل ارجاع و
استناد نیست. از این رو  موضوع تحریم های غیرهسته ای علیه کشورمان را باید بحثی جداگانه دانست؛ چون در مذاکرات 

هسته ای تمرکز صرفاً بر مسئله هسته ای بود و مذاکره کنندگان اجازه مذاکره دربارۀ موضوعات دیگر را نداشتند. 

	 اجماع نسبی که در کشور دربارۀ تمدید »قانون تحریم ایران« شکل گرفت، می تواند هشداری به طرف مقابل و به ویژه
دولت آینده آمریکا باش��د؛ مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به صورت یکپارچه در درون، با نقض برجام برخورد 

خواهد کرد و این گونه نیست که این توافق بتواند حربۀ فشاری بر کشورمان باشد. 

	 بهتر است وقتی ظن نقض برجام توسط طرف مقابل وجود دارد، مواضع مقامات کشورمان دقیق تر و بر مبنای تعهدات
برجام و با استناد به مفاد این توافق باشد. در این صورت، مواضع ایران بهتر شنیده خواهد شد و طرف های دیگر برجام، 

بهتر با ایران همکاری خواهند کرد. 

	 احتم��ال نقض برج��ام و برهم خوردن آن، یکی از موانع همکاری بانک های بزرگ و مؤسس��ات مالی با کش��ورمان و
همچنین سرمایه گذاری در ایران است؛ در چنین شرایطی، باید توجه داشت ناخواسته در راستای ضربه زدن به خودمان 

پیش نرویم و به عبارت دیگر واکنش ایران به اقدامات طرف مقابل نباید به هراس از نقض برجام دامن بزند.

	 اولویت ایران در واکنش به نقض برجام باید عمل  بر اساس مکانیزم های طراحی شده در این توافق باشد. با این
کار، مشروعیت اقدام متقابل ایران افزایش می یابد و امکان اجماع علیه کشورمان کاهش خواهد یافت.

تمدید »قانون تحریم ایران« توسط کنگره آمریکا، به بحث های 
گسترده ای دربارۀ نسبت این اقدام با تعهدات این کشور در 
»برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( دامن زده است. کنگره 
آمریکا با اجماع آراء اقدام به تمدید این قانون کرد و بدون 
امضای رئیس جمهور، برای ده س��ال دیگر این قانون تمدید 
شد. تمدید »قانون تحریم ایران« توسط کنگرۀ آمریکا موجی 

از واکنش ها را به ویژه در ایران به دنبال داشته است.

تمدید »قانون تحریم ایران« و 

نسبت آن با تعهدات برجام
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	 طبق توافق، در حالی که سهمیه تولید عربستان با کاهش 486 هزار بشکه ای به رقم ۱0 میلیون و ۵8 هزار بشکه در روز
تنزل می یابد، سهمیه تولید ایران با افزایش ۹0 هزار بشکه ای به ۳ میلیون و 7۹7 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

	 ایران زمانی حاضر شد برای تولید خود سقف معینی تعریف کرده و با اوپک همکاری کند که تولید نفتش به سطح
نس��بتاً مطلوب خود رسید. در سال ۱۳۹۵، ایران موفق ش��د میزان تولیدش را به فراتر از مرز ۳/۵ میلیون بشکه در روز 

افزایش دهد.

	 رفتار برخی اعضای اوپک در گذشته نشان داده که آنها ضرورتاً در چارچوب توافق هایی که روی کاغذ آمده، عمل
نمی کنند.

	 توافق اوپک از این حیث که دس��ت ایران در تولید بیش��تر نفت را تا حدی محدود خواهد کرد، ممکن است از سوی
برخی مورد انتقاد قرار گیرد، اما در صورت اجرایی شدن، محاسن آن بیشتر از محدودیت هایش خواهد بود.

	 توافق نفتی، برای بس��یاری ناظران تداعی کننده توافق هس��ته ای بود. در هر دو، ایران با سرسختی و اصرار بر حقانیت
خویش طرف مقابل را به عقب نش��ینی یا تعدیل مواضع واداش��ت. توافق نفتی مثل توافق هس��ته ای نفوذ و توانمندی 

دیپلماتیک ایران را به نمایش گذاشت.

	 .به نظر می رسد نحوه تعامل ایران و عربستان، طی ماه های آتی تأثیر زیادی بر سرنوشت توافق بر جا خواهد گذاشت
هرچه دو طرف برای پیش��برد سیاست عادی س��ازی روابط اراده جدی تری نشان دهند، ماندگاری توافق اوپک نیز از 

تضمین محکم تری برخوردار خواهد بود.

	 اعض��ای اوپک ضمن اینکه الزم اس��ت ب��رای جلب همکاری هرچه بیش��تر غیرعضوها تالش کنند، باید س��ازوکار
مؤثرتری برای حفظ کارایی در صورت بروز تنش های سیاس��ی احتمالی بین تولیدکنندگان داشته باشند. در غیر این 
صورت، نفت نه تنها عامل همگرایی نخواهد بود، بلکه ممکن اس��ت به صورت سالح سیاسی کشورهای تولیدکننده 

علیه همدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

توافق وزرای نفت کش��ورهای عضو اوپک بر سر کاهش 
تولی��د نفت خ��ام از رویدادهای مهم در ماه اخیر اس��ت 
که برای دولت ایران و باالخص دیپلماس��ی نفتی آن یک 
دس��تاورد بزرگ به حس��اب می آید. اهمیت این توافق به 
نحوی ب��وده که برخی از آن به عن��وان برجام نفتی برای 

ایران یاد کرده اند.

توافق اوپک برای کاهش تولید 

نفت: دستاوردها و ابهامات
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	 نخس��ت وزی��ر انگلیس در چندین نوبت و به بیان ه��ای مختلف به صراحت عنوان کرد که ای��ران تهدیدی برای کل
منطقه است و از آمادگی کشورش برای همکاری با اعضای شورای همکاری خلیج فارس به منظور عقب راندن آنچه 

اقدامات تهاجمی ایران در منطقه خواند، سخن گفت که منجر به تنش کالمی بین تهران و لندن شد. 

	 بازگش��ت مجدد به خلیج فارس، کسب منافع اقتصادی و تجاری، کنترل سیاسی و نظامی بر منطقه با سه هدف عمده
امنیت اس��رائیل، امنیت انرژی و کنترل و مهار نقش و نفوذ ایران در منطقه، اتحاد راهبردی با کش��ورهای عربی خلیج 
فارس و افزایش نفوذ بین المللی انگلیس را می توان مهمترین محورهای سیاس��ت پسابرگزیتی انگلیس در غرب آسیا 

دانست.

	 خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، انفعال بی سابقه آمریکا در غرب آسیا و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری این
کش��ور و همچنین روند تحوالت تاکتیکی و راهبردی بحران های منطقه را می توان مهمترین عللی دانست که بریتانیا 

را به سمت اتخاذ راهبردی جدید در غرب آسیا سوق داده است.

	 به عنوان مهمترین پیامدها برای ایران و منطقه باید گفت که حضور نظامی انگلیس به میلیتاریزه شدن منطقه، دورترشدن
از دس��تیابی به س��ازوکار امنیت بومی در منطقه، ناامنی و رشد بیشتر گروه های تروریستی، افزایش تنش های مذهبی و 
قومی، کندترشدن روند توسعه کشورهای منطقه و نیز روند دموکراسی سازی و توسعه انسانی در منطقه منجر خواهد 

داشت. 

	 محور اساس��ی سیاس��ت پس��ابرگزیتی انگلیس در غرب آس��یا نه مبتنی بر دادن س��واری مجانی ب��رای تأمین امنیت
هم پیمانان منطقه ای خود بلکه برعکس، گرفتن س��واری مجانی از این کشورها از طریق تسخیر فرصت های اقتصادی 
و سرمایه گذاری آنها، فروش تسلیحات بیشتر و ایجاد پایگاه هایی برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این منطقه در 
قبال دادن قول هایی بدون پش��توانه برای تأمین امنیت این کشورهاست. پیشبرد این سیاست نیازمند توجیهاتی همچون 
هراس از پیش موجود کش��ورهای حوزه خلیج فارس از قدرت منطقه ای ایران و لفاظی درباره تهدید ایران از س��وی 

انگلیس برای این کشورها و منطقه است.  

س��فر ترزا می نخس��ت وزیر انگلیس در روز چهارشنبه 
17 آذر 95 و بازدید وی از پایگاه نظامی دریایی »جفیر« 
در بحری��ن و همچنین ش��رکت وی در س��ی و هفتمین 
نشس��ت سران کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج 
فارس، نش��ان می دهد که بریتانیا در حال تدوین راهبرد 

پسابرگزیتی خود در قبال غرب آسیاست.

راهبرد پسابرگزیتی انگلیس و 

پیامدهای آن برای منطقه و ایران
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	 ب��ا آن ک��ه در زمان وقوع کودتا، دیدگاه های مختل��ف و متعارض در باب ماهیت آن وجود داش��ت، اما اینک عموم
تحلیل گران در داخل ترکیه قانع ش��ده اند که کودتای مزبور واقعی و تحِت ادارۀ نیروهای نظامی نزدیک به جماعت 

فتح اهلل گولن )یا به تعبیر اعضای جماعت »جنبِش خدمت«( بوده است.

	 ،حکومت از وضع فوق العاده برای مبارزه با نهادها، افراد و س��ازمان هایی که تصور می رود با پ.ک.ک مرتبط باشند
استفاده کرده است.

	 مسئلۀ بازداشت شهرداران و عزل آنها انتقادات متعددی را برانگیخته و استدالل شده است که افراد منتخب مردم باید
با رأی مردم کنار بروند و نه به دس��ت دولت. مقامات ترکیه و ش��خص بن علی ییلدیریم و اردوغان در مقابل گفته اند 

که انتخاب شدن با رأی مردم، مجوز کمک به تروریسم یا همکاری با تروریسم نمی شود.

	 حکومت با مصوبه های در حکم قانون، ش��هرداران بس��یاری از شهرهای کردنشین را عزل کرده و اغلب فرمانداران را
به جای آنان به صورت »قیّم« منصوب کرده است. بسیاری از افرادی که حامی پ.ک.ک تصور می شدند از ادارات 

دولتی و باالخص آموزش و پرورش اخراج شده اند.

	 حزب جمهوری خواه خلق و ه�.د.پ بر سابقۀ سیستم پارلمانی در ترکیه و محاسن آن در مهار قدرت انگشت می گذارند
و ابراز نگرانی می کنند که با استقرار سیستم ریاستی، اردوغان به قدرت غیر قابل کنترلی مبدل شود.

	 حزب حرکت ملّی که دغدغه های ملّی و ناسیونالیس��تی اش مشهور است، پیشگام شده است تا به قول رهبرش-دولت
باغچه لی-به وضع دوفاکتوی فعلی، صورت حقوقی و قانونی داده و آن را دوژوره کند. 

	 اتحادیۀ اروپا پس از برگزیت و رأی منفی به قانون اساسی جدید ایتالیا، دیگر جذابیت سابق را ندارد و در ترکیه میزان
طرفداران آن به پایین ترین حد رسیده است.

	 حضور ترکیه در پیمان ش��انگهای و تصدی ریاس��ت کلوپ ان��رژی این اتحادیه-به رغم ع��دم عضویت در آن- که
بی ش��ک با چراغ س��بز و هدایت روسیه صورت گرفته اس��ت، از منظر ترکیه آلترناتیوی برای اتحادیۀ اروپا محسوب 
نمی ش��ود. زیرا هم این اتحادیه از ترکیه دور اس��ت و هم مجموعۀ ارزش های آن ب��ا جهت گیری یک قرن اخیر این 

کشور در تضاد است.

	 آمریکایی ه��ا در مناطق تحت کنترل پ ی د، پایگاه ها و فرودگاه هایی تأس��یس کرده و تجهی��زاِت نظامی فراوانی در
اختیار آنها گذاشته اند. این امر خشم مقامات ترکیه را برانگیخته است زیرا به عقیدۀ آنان، همین سالح ها سر از ترکیه 

درآورده و در دست اعضای پ ک ک قرار گرفته است.

	 ترکی��ه نگران تغییر بافت قومی و جمعیتی منطقه و از آن مهم تر، اس��تقرار مخالفان کرد در منطقۀ س��نجار
اس��ت. ادعا می ش��ود که تعداد قابل مالحظه ای از اعضای پ.ک.ک، در این نواحی ایزدی نش��ین مستقر 
ش��ده و حتی نیروهای محلّی نزدیک به خودشان را هم ایجاد کرده اند. این نکته مورد انتقاد حکومت اقلیم 

کردستان هم بوده است.

ترکیه در عرصۀ داخلی با مبارزۀ بی امان با جماعت فتح اهلل گولن، 
تعقیب سیاس��تمداران عضو حزب دمکراسی خلق ها و مبارزۀ 
مس��تمر با عناصر پ ک ک، در کنار طرح رفراندوم تغییر قانون 
اساسی و سیستم سیاسی مواجه است و در عرصۀ بین المللی هم 
بهبود س��ریع روابط با روسیه و به موازات آن حضور جّدی در 
پیمان شانگهای، اجرای عملیاِت موسوم به سپر فرات در داخل 
خاک س��وریه و تنش های متعدد با اتحادیۀ اروپا و کشورهایی 
چون آلمان و آمریکا، در جریان است؛ تحوالتی که ارزیابی ها 

از آیندۀ این کشور را دشوار کرده است.

ترکیه: تحوالِت شتابان و 

چشم انداز آینده
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	 مقاومت نیروهای دولتی، سیاس��ت خاص کردها در این نبرد، اختالفات درونی آنها و البته ناتوانیش��ان از پایداری در
برابر ضدحمالت نیروهای دولتی، به شکست نهایی مخالفان در نبرد حلب منتهی شد.

	 اراده جدی روسیه برای فتح حلب از دو طریق تضمین سیاسی )در شورای امنیت با کاربرد حق وتو( و حمایت نظامی
)اس��تقرار گس��ترده پدافند هوایی و اخطار جدی در خصوص دخالت دولت های خارجی( مانع از آن ش��د تا دخالت 

خارجی سرنوشت عملیات حلب را تغییر دهد.
	 تاکتیک نظامی به کار برده شده در خصوص حلب، همان تاکتیکی بود که پیش تر موفقیت خود را در داریا و معظیمه اثبات

کرده بود و در مورد غوطه شرقی و حومه شمالی حمص هم اجرا خواهد شد. بر این اساس با محاصره ای پایدار، مخالفان 
نیرو و مهمات خود را از دست می دهند و زمانی که ضعف آنان به مرحله مناسب رسید، هجوم نهایی انجام می شود.

	 داعش پس از تصرف حویس��یس و میادین گازی و نفتی پیرامون آن، تدمر را ظرف دو روز تصرف کرد؛ به س��وی
غرب یعنی قریتین پیش تاخت و شهر تیاس و فرودگاه تی 4 را زیر ضربه مستقیم و در خطر سقوط قرار داده است.

	 مطاب��ق ب��ا داده های میدانی، داع��ش در درگیری های اخیر تدم��ر و پیرامون آن، 44 فروند تان��ک، هفت نفربر بی ام
پی ۱، هفت قبضه توپ ۱22، ۱4 وانت مس��لح به تیربار 2۳ و نیز تعداد نامش��خصی زره پوش ش��یلیکا )ضدهوایی 2۳(، 

راکت انداز گراد، موشک ضدتانک و حجم نامشخصی مهمات سبک و سنگین به دست آورده است.
	 .در لیبی، عاقبت از پی چند ماه محاصره یک مجتمع س��اختمانی در ش��هر س��رت، نیروهای داعش پاکس��ازی شدند

در میان افرادی که در این مجتمع دس��تگیر ش��دند، »ترکی بنعلی« قرار دارد؛ مفتی بحرینی جوان و نامدار داعش که 
زعامت ایدئولوژیک و فقهی گروه را بر عهده داشت.

	 محاصره بخش غربی موصل توسط نیروهای حشدالشعبی، سبب شده است که داعش راه گریزی از شهر نداشته و با
تمام توان به دفاع بپردازد. داعش با کاربرد گس��ترده کمین علیه نیروهای دولتی عراق و استفاده وسیع از خودروهای 

زرهی انتحاری، صدمات سنگینی به نیروهای دولتی وارد کرده است.
	 اسرائیل با استقرار نیروهای حزب اهلل یا نیروهای دیگر وابسته به ایران در طول خطوط مرزی با جوالن اشغالی مخالف

است. ادعا شده سه حمله هوایی اسرائیل در ماه گذشته علیه مناطق مجاور این منطقه که شدیدترین آن حمله به پایگاه 
هوایی نظامی »مزه« در جنوب غربی دمش��ق بود، با هدف انهدام تجهیزات نظامی مهیاش��ده برای عملیات علیه درعا 

صورت گرفته است.
	 وحش��ت مخالفان از سیاست ترامپ در قبال سوریه، یعنی رهاکردن کامل سوریه موجب شده تا برخی حامیانشان مانند

قطر اعالم کنند حتی اگر آمریکا حمایت خود را متوقف کند، آنها به مخالفان اسد یاری بیشتری خواهند کرد.
	 اردن مس��یر تس��لیح مخالفان را بسته و ممکن است ترکیه هم دس��ت به اقدام مشابهی بزند. با این حال، تصور پیروزی

برق آس��ا در سوریه چندان جدی نیس��ت. مخالفان هنوز آن میزان نیروی انسانی و تجهیزات نظامی دارند که بتوانند تا 
مدتی قابل توجه مقاومتی مؤثر در برابر حمالت نیروهای دولتی صورت دهند.

	 سیاست ضدایرانی برخی اعضای آینده دولت ایاالت متحده از یک سو و کوشش های اسرائیل برای ممانعت
از پیروزی ایران و حزب اهلل در سوریه، دو خطر عمده ای است که هم عملیات نظامی تحت سرپرستی ایران 

در سوریه و هم شراکت راهبردی میان تهران و مسکو را تهدید می کند.

س��رانجام پس از چهار س��ال، نبرد حلب با پیروزی نیروهای 
دولتی س��وریه به پایان رس��ید. مخالفان که در بخش ش��رقی 
ش��هر محاصره شده بودند، چاره ای جز تس��لیم یا نبرد تا پای 
مرگ نیافتند. کنترل مج��دد بر حلب به صورت کامل، نه فقط 
بزرگتری��ن پیروزی برای بش��ار اس��د از آغاز جن��گ داخلی، 
که بزرگترین شکس��ت ب��رای مخالفان او هم هس��ت که باید 
شکس��ت نظامی مزبور را در کنار بی اعتباری سیاس��ی-نظامی 
در میان هواداران داخلی و خارجی خود و پریش��انی بیشتر در 

صفوف شان، بر خود هموار کنند.

تحوالت سوریه و اقدامات 

داعش
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	 به دلیل عدم همراهی قبایل، شهروندان و نخبگان سیاسی عمدتاً چپ گرای جنوبی با منصور هادی و عربستان، دولت
مس��تقر در عدن جنبه نمادین دارد و غالب مقامات آن در ریاض مس��تقرند و از آنجا فرایند رویارویی با ارتش تحت 

کنترل صالح و شبه نظامیان هوادار انصار اهلل را مدیریت می کنند. 

	 عربس��تان امیدوار بود با محاصره یمن و بمباران گس��ترده مناطق که در بس��یاری از موارد تلفات انس��انی بسیار باالیی
داش��ت، جامعه یمن را وادار کند تا با فش��ار بر حوثی ها و هواداران صالح، آن ها را برای پذیرش ش��رایط عربستان و 
منصور هادی مهیا کنند اما مدیریت روانی و رس��انه ای ماهرانه انصار اهلل و حزب کنگره مردمی مانع تحقق این هدف 

سعودی ها و هادی شد.

	 صالح با آگاهی از بی تجربگی انصار اهلل و ش��رایط نامناس��ب یمن، خود را به س��وی ائتالف با انصار اهلل سوق داد. در
ش��رایط فعلی مقبولیت نس��بی انصار اهلل در مناطق ش��مالی به همراه نفوذ صالح در ارتش، رمز ماندگاری این دو نیرو 
بوده است. با این حال به نظر می رسد در این ائتالف پیروز نهایی صالح است. صالح از طریق هم پیمانی با انصار اهلل به 
بازس��ازی وجهه نامناس��ب خود در اذهان عمومی پرداخت و با ایستادگی در کنار انصار اهلل خود را پرچم دار مقابله با 

تجاوز خارجی سعودی ها معرفی کرد.

	 صالح با اس��تفاده از ذکاوت سیاس��ی و دس��تگاه تبلیغاتی مؤثر خود ای��ن واقعیت را به ش��هروندان یمنی القا می کند
که سرس��خت ترین دشمن س��ابقش یعنی انصار اهلل نیز اکنون معترف اس��ت که صالح بهترین گزینه برای مدیریت و 

تصمیم گیری درباره آینده کشور است.

	 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتیجه غیرقابل تصور آن برای اعراب به ویژه عربستان سبب شده است سعودی ها
حداقل تا پس از روی کارآمدن ترامپ و نهایی ش��دن انتقال قدرت در آمریکا از اتخاذ تصمیم راهبردی درباره یمن 

اجتناب کنند.

	 ب��ا توجه به عدم تحقق آرمان ه��ای انقالب و انحراف در آن، بی تجربگی انصار اهلل و قدرت یافتن تدریجی صالح این
ام��کان وجود دارد که دیکتاتور س��ابق بتوان��د از طریق مذاکره با اعراب یا قدرت های بزرگ نفوذ گذش��ته خود را 

بازیابد.

	 حضور نظامی انصار اهلل در پایتخت اگرچه اجتناب ناپذیر می نماید اما این امری نیس��ت که بتواند برای مدتی طوالنی
تداوم داش��ته باش��د و تداوم چنین روندی عالوه بر بدبینی جامعه جهانی، مانع از گفتگوی مؤثر ملی برای 

آغاز شرایط گذار سیاسی خواهد بود.

طوالنی ش��دن حم��الت نظام��ی ائت��الف بین الملل��ی به 
محوریت عربستان سعودی و امارات متحده عربی به یمن 
و بی نتیجه ب��ودن این حمالت، انتق��ادات مجامع جهانی و 

حتی متحدان غربی این کشورها را در پی داشته است. 

روندها و رخدادهای سیاسی مؤثر 

در بحران یمن
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	 در س��طح منطقه ای رژیم صهیونیس��تی از تضعیف دولت های ملی خرسند اس��ت و آن را در راستای منافع ملی خود
می دان��د. روند ناسیونالیس��م در جهان عرب نه آنقدر قوی اس��ت که موجب ش��کل گیری خالفت عربی ش��ود و نه 

دولت های ملی موجود از کارآمدی الزم برخوردارند.

	 دولت های ملی در منطقه غرب آس��یا عماًل با دو چالش مهم مخالف دولت ملی روبه رو هستند که وضع موجود را به
چالش می کش��ند: چالش نخست جریان قومی است که به صورت جریان فروملی؛ دولت های ملی، مرزها و نمادهای 
آن را به چالش می کشد. چالش دوم یک روند فراملی است و دولت های ملی و مرزهای آن را با دو خاستگاه متفاوت 
مذهبی و تاریخی به چالش می کش��د و خواستار شکل گیری س��اخت های سیاسی جدید در قالب خالفت اسالمی یا 

امپراتوری های تاریخی است.

	 دولت ه��ای اس��تبدادزده و ناکارآمد و مداخل��ه  قدرت های فرامنطقه ای در غرب آس��یا در دو دهه گذش��ته موجب
شکل گیری گروه های تروریستی و افراطی در منطقه شده است.

	 به رغم این که در چند س��ال گذش��ته در اثر شکل گیری گروه های تروریس��تی در منطقه الگوی رقابت/ همکاری در
منطقه به س��مت شفافیت بیشتری رفته است و چند بلوک مش��خص در مخالفت و حمایت از آنها در منطقه به وجود 
آمده اس��ت، اما الگوی دوس��تی و دشمنی در این منطقه همچنان بس��یار پیچیده است و حمایت از یک طرف منازعه 

ممکن است به تضعیف متحدان خود و تقویت رقبا و دشمنان در جای دیگر بیانجامد. 

	 ایج��اد ی��ک جامعه الگو و معی��ار در ایران می تواند منزل��ت و موقعیت منطقه ای و بین  الملل��ی آن را تقویت نموده و
زمینه ای برای همکاری کشورهای منطقه در حوزه حقوق بشر در قبال قدرت های فرامنطقه ای فراهم آورد.

	 اجتماعی کردن تهدیدات زیس��ت محیطی نخستین گام برای مقابله با این نوع تهدیدات است. بدون افزایش حساسیت
مردم، کنش گران اجتماعی و دولت ها به این موضوع نمی توان آن را به دستورکاری برای دولت ها تبدیل کرد.

نخستین کنفرانس امنیتی تهران در 21 آذر 1395 به همت 
12 مرکز مطالعات راهبردی ایران از جمله پژوهش��کده 
مطالعات راهبردی در س��الن اجالس سران برگزار شد. 
در پنل سه، اندیشمندان و صاحب نظران مطالعات منطقه 
با ارائه هش��ت مقاله برگزی��ده »چالش ها و فرصت های 
منطقه ای و تأثیر مس��ایل نوظهور بر نظم امنیتی منطقه ای 

در غرب آسیا« را مورد بحث بررسی قرار دادند.

نشست ماه:
چالش ها و فرصت های منطقه ای 

در غرب آسیا
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	 نوش��تار حاضر برگرفته از مقاله مارک لینچ، اس��تاد علوم سیاسی در دانشگاه جرج واشینگتن است که در مجله واشینگتن به
چاپ رسیده است. وی معتقد است، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا، تردید زیادی درباره تداوم 

سیاست این کشور در سراسر جهان به وجود آورده است.

	 رویکرد ترامپ، به ویژه در مورد مسائل مربوط به اسالم، قبل از رویارویی وی با واقعیت، می تواند خسران زیادی در اولین
روزهای دولتش به بار آورد. اما ترامپ نیز مانند پیشینیان خود، که جاه طلبی هایشان به دلیل مواجه با واقعیت های ساختاری 

منطقه با شکست مواجه شد، مشکالت مشابهی در تغییر نقش آمریکا در منطقه خواهد داشت.

	 لینچ اس��تدالل می کند که در سطح منطقه ای، تعادل ساختاری قدرت نامشخص تر شده است. ورود روسیه به جنگ سوریه
و دیگر صحنه ها، آن را به رقیب هم ش��أن آمریکا تبدیل نکرده، اما گزینه هایی را برای سیاس��ت اتحاد معرفی کرده که قباًل 

وجود نداشتند.

	 مخالفت نخبگان سیاس��ی س��نتی، ش��امل برخی نخبگان سیاس��ت خارجی جمهوری خواه با اندیش��ه های ترامپ، البی ها و
انتظارات سیاسی، موجب حفظ سیاست آمریکا در خاورمیانه خواهد شد.

	 .آمریکا اطمینان از جریان قابل پیش بینی نفت از خلیج فارس، با قیمت مناسب را به عنوان منافع ملی حیاتی خود دیده است
این امر نیازمند کنترل مستقیم نفت، یا این  که آمریکا به طور مستقیم بخش قابل توجهی از آن را مصرف کند، نیست؛ بلکه 

وجود هر بازیگر دیگری، خواه تهدیدکننده جریان نفت و یا محافظ آن را نمی پذیرد.

	 به نظر می رس��د که ترامپ با اوباما در مورد تردید نس��بت به عمل نظامی هم عقیده است. به ویژه مخالفت وی با مداخله در
سوریه و کمک به شورشیانی که وی آن ها را به عنوان جهادگر در نظر می گیرد، به شک گرایی اوباما نزدیک تر است.

	 .ترامپ ممکن اس��ت رویکرد اوباما در مورد به حداقل رس��اندن مداخله آمریکا در منطقه را تغییر جهت دهد و تشدید کند
وی ممکن است، درحالی که به حمالت با هواپیماهای بدون سرنشین و حمایت نظامی علیه اهداف اسالم گرا ادامه می دهد، 

نیروهای نظامی آمریکا را از سواحل منطقه دور کند.

	 بعید اس��ت که ترامپ بخواهد سیاس��ت های آمریکا را در رابطه با جنگ فاجعه بار عربستان در یمن تغییر دهد. این رویکرد
مینیمالیس��ت، که به ریاض اجازه می دهد جنگ های محلی بی فایده و مخرب، راه بیندازد و آمریکا از فروش مقادیر متنابه 

سالح برای حمایت از آن جنگ ها سود ببرد، برای ترامپ عالی به نظر می رسد.

	 در عراق، ترامپ به سرعت با تناقضات ذاتی موضع آمریکا مواجه خواهد شد. مواضع تند وی نسبت به ایران مجبور است که
با وابستگی آمریکا به ارتش عراق برای مبارزه بر ضد داعش و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران تطبیق یابد.

	 اظهارات دوره مبارزات انتخاباتی ترامپ هنوز درون یک استراتژی منطقی قرار نگرفته است و احتماالً به زودی
با تضادهای درونی مواجه خواهد شد.

این ک��ه دولت ترامپ نس��بت به منطق��ه خاورمیانه چه 
سیاستی را اتخاذ خواهد کرد، همچنان ذهن تحلیل گران 
را به خود مش��غول کرده است. استدالل نوشتار حاضر 
این اس��ت که با وج��ود عدم قطعیتی ک��ه در رویکرد 
ترامپ نس��بت به منطقه وج��ود دارد، اما عواملی مانند 
محدودیت ه��ای س��اختاری منطقه خاورمیان��ه، باعث 
خواهند ش��د که اعمال سیاس��ت های موردنظر وی، با 

چالش هایی روبه رو شوند.

نگاه دیگران:
مینیمالیسم پرخاشگرانه: دولت ترامپ 

و منطقه خاورمیانه


