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BRIEF
17.07.2019

اجرا�
خالصهی
ی
ت
امنیــی
پــروژهی "تفاهم-نقشــهی راهــی
بـرای غرب آســیا و شــبه جزیــرهی عرب" در
ـپتام�  2018توســط مرکــز پژوهشهــای
سـ ب
ش
ش
تطبیقــی در �اکــت بــا �ق ( )CARPOو
بنیــاد مرکــز پژوهـ ش
ـی خلیــج ( )GRCFبنیان
نهــاده شــد .هــدف از ایــن پروژه برسـ ت ن
ـاخ�
ِ
جمعی پایههــای فکــری یــک تفاهم،
دســته
ِ
ت
ن
یع� یک فهم مشــرک از شــیوهی تعریف
همگــرا� منطقــهای و
فراینــدی بــرای
ی
ت
معمــاری امنیـ تـی مشــرک در غــرب آســیا و
شــبه جزیــرهی عرب ( )WAAPاســت .ی ن
چن�
فراینــدی تکامــی و تدریجــی خواهــد بــود
زیـرا از اجـزای بنیادیــن الزم بـرای غلبــه بر
ب�اعتمادی موجود در منطقه آغاز میشــود
تن
درگ�یهــای
و افــزون بــر
پرداخــ� بــه ی
ت
ســیایس و عقیــد� فعــی ،کــه ریشــه در
تعریــف منطقــه از زوایــای مختلــف دارد،
چارچوبهــای مفهومـ ِـی زمينهســاز آنها را
نـ ی ز
ـر مــورد بــرریس قـرار میدهــد .پــروژهی
تفاهــم ضمــن تأمـي ن ایــن اجـزای بنیادین،
کــه شــامل پیگـ یـری همــکاری مســئلهمحور
میــان بازیگـران منطقــه بــر رس موضوعــات
مختلــف میشــود ،بــا پشـ ن
ـتیبا� طرفهــای
خارجــی آنهــا را ترویــج میکنــد .ی ن
چنــ�
رویکــردی میتوانــد بــه تدریــج ش�ایــط و
ـازوکارها� ایجــاد کنــد کــه بــه فراینــدی
سـ
ی
ت
عملیــا� در زمینــهی امنیــت منطقــهای
رنــگ واقعیــت دهــد .تفاهــم بــه عنــوان
یــک پــروژهی سهســاله طراحی شــده اســت
و از ســوی دفـ تـر امــور خارج ـهی فــدرال
آلمــان حمایــت مــایل میشــود.
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تفاهم

بنیـ ن
ـا� فکری برای برسـ ت ن
ـاخ�
نقشـهی راهــی ت
امنی� در غرب
آســیا و شــبه جزیرهی عرب
ئ
کریسـ ی ن
طباطبا�
ـت� کوخ و عدنان
منطقـهی غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب  1بــه عنــوان
ت
ژئواســراتژیک ،پیوســته جایگاهــی ویــژه
یــک فضــای
ن
در امنیــت یب�الملــل داشــته اســت ،بــه نحــوی کــه
مجموعــهای از قدرتهــا همــواره بــرای حفــظ و /یــا
ارتقــای جایــگاه راهـ بـردی خــود در آن تــاش میکننــد.
کنشهــای پیچیــده میــان کشــورهای خاورمیانــه و
پویا�هــا بــه
قدرتهــای خارجــی ،مجموعــهای از
ی
وجــود آورده اســت کــه ثبــات نیمبنــد منطقــه را تهدیــد
میکنــد .بــه دلیــل فقــدان یــک چارچــوب کارآمــد بـرای
پرداخـ ت ن
ـ� بــه مســائل امنیـ تـی  ،عــدم قطعیــت نـ ش
ـا� از
بلندپروازیهــای راهـ بـردی بازیگران افزایش یافته اســت.
بــه جــای چنـ ی ن
ـو�  ،رهیافــت موازن ـهی قــدرت،
ـ� چارچـ ب
کــه تــا حــد زیــادی بــر رویکــردی نظامــی مبتـ نـی بــوده
 1در ابتــکار تفاهــم ،بــه منطقــه تحــت عنــوان غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب
( )WAAPاشــاره شــده اســت کــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس،
ـر� متحــده ،بحریــن ،کویــت ،قطــر و عمــان و نـ ی ز
ـر
عربســتان ســعودی ،امــارات عـ ب
گــرد.
ی
یمــن ،ایــران وعــراق را در بــر م ی
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نگر� ت
ن
دشــم�های متقابــل ،ب�اعتمــادی به ســوی ش
مش�ک برای
و بــر اســاس گ
ت
عمیــق و بازدارنــد� تعریــف میشــود ،همچنــان منطقهای مشــرک

غالــب اســت؛ امــری کــه بــه نوبـهی خــود عــدم
قطعیــت و � ت
ثبــا� را در غــرب آســیا و شــبه در پرتــو جنگهــای جــاری در ســوریه و یمــن،
ب
درگــری در عــراق و افغانســتان و
زمینههــای
جزیــرهی عــرب افزایــش می-دهــد.
ی
ن
ش
همچنـ یـ� �ایــط حســاس بحریــن و لبنــان ،تقریباً
برای غلبه بر این چرخه از � ت
ثبا� و سـ ی ز
جو�  ،مس ـ ّلم اســت کــه منطق ـهی غــرب آســیا و شــبه
ـت�ه ی
ب
ت
ش
مرکــز پژوهشهــای تطبیقــی در �اکــت بــا جزیــرهی عــرب بــا واگـر یا� بیشــری روبــرو خواهد
پژوهــی خلیــج شــد .بنابرایــن ،تـ ش
ش
ـا� نظاممنــد بـرای مقابلــه بــا
ش�ق ( )CARPOو بنیــاد مرکــز
ـپتام�  2018پروژهای تحت عنوان ین�وهــای ب�ثباتســاز الزم اســت .یــک رویکــرد
( )GRCFدر سـ ب
ت
"تفاهــم :نقشـهی راهــی امنیــی بـرای منطقـهی بالقــوه در ایــن راســتا مراجعــه بــه ایدههــای
غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب" آغــاز کردنــد .مطرح شــده از ســوی کارشناســان و سیاستگذاران
هــدف از ایــن پــروژه برسـ ت ن
ـاخ� بنیانهــای فکــری منطقــه بــا هــدف ایجــاد یــک فراینــد امنیــت
ن
یعــی یــک درک منطقــهای ،بــه ویــژه بــا تأکیــد بــر راهحلهــا و
دســتهجمعی بــرای تفاهــم،
ن
ت
مشــرک از شــيوهی تعریــف رونــد همگــر یا� ترتیبــات چندجانبــه و مبتــی بــر توافــق (تفاهـ ِـم )
منطق ـهای و معمــاری امنیـ تـی مشـ تـرک در غــرب کالن منطق ـهای در رابطــه بــا نگر نا�هــا و منافــع
آســیا و شبه جزیرهی عرب است .ی ن
چن� فرایندی ،امنیـ تـی اصیل طرفهــای ذینفع در منطقه اســت.
یــک فراینــد تکامــی و تدريجــي اســت کــه از ب ـرای غلبــه بــر کاسـ تـیهای پیشــنهادهای پیشـ ی ن
ـ�
اجـزای بنیادیــن الزم بـرای غلبــه بــر ب�اعتمــادی در ارتبــاط بــا امنیــت منطقـهای الزم اســت پیــش
تن
موجــود آغــاز می-شــود و افــزون بــر پرداخـ ت ن
برداشــ� و نزدیــک شــدن بــه "سیســتم"
ـ� به از گام
ت
ت
مشــریک در مــورد
عقید� فعــی در منطقه ،امنیــت منطقــهای ،بــه ایــده
درگ�یهــای ســیایس و
ی
ز
چارچوبهــای مفهومـ ِـی زمينهســاز آنهــا را نـ یـر امنیــت منطق ـهای برســیم.
مــورد بــرریس قــرار میدهــد .پــروژهی تفاهــم
ضمــن تأمـ ی ن
ـ� ایــن اج ـزای بنیادیــن ،کــه شــامل یــی از هدفهــای اصیل و اولیهی پــروژه تفاهم
پیگــری همــکاری مســئلهمحور ی ن
بــ� بازیگــران آن اســت کــه بازیگران ذینفــع در درجه اول ایران
ی
منطقــه بــر رس موضوعــات مختلــف میشــود ،و عربســتان ســعودی ،و البتــه ایدههــای دیگــر
بــا پشـ ن
ـتیبا� طرف-هــای خارجــی آنهــا را ترویــج بازیگــران منطقــهای و ی ز
نــر بازیگــران خارجــی
میکنــد .ی ن
چنــ� رویکــردی میتوانــد بــه تدریــج اصــی بــه نگاهــی اجماعــی در مــورد تعاریــف،
ســازوکارها� ایجــاد کنــد کــه مبنــای اصطالحــات و اهــداف رســیده و بر این اســاس،
ش�ایــط و
ی
ـ� یــک فراینــد عملیـ ت
ـا� بـرای امنیــت بنیــان بحثهــای ت
تحقــق یافـ ت ن
امنی� گسـ تـردهتر را در مرحلهی
عملیـ ت
2
ـا� دوم شــکل دهنــد.
منطقـهای قـرار بگـ یـرد.

 2در ایــن گ ـزارش واژهی "امنیــت منطق ـهای" بــه عنــوان عــدم وجــود درگـ یـری مســلحانه ،متوقــف شــدن تهدیدهــای متقابــل ،و پایــان یافـ ت ن
ـ� محارصههــای
اقتصــادی یــا هــر نــوع تحریــم دیگــر فهمیــده میشــود.
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چنـ ی ن
ـ� رویکــردی بــر ایــن ایــدهی اســایس مبتـ نـی
اســت کــه نبایــد بــرای ایجــاد اجمــاع منتظــر
بهـ تـر شــدن روابــط دیپلماتیــک مانــد بلکــه الزم
اســت ابتــدا مفاهیــم اصــی شفا فســازی
شــود تــا هــرگاه فرصـ تـی بــروز کــرد کام ـا ً مــورد
بگــرد .در ایــن زمینــه میتــوان
اســتفاده قــرار ی
نهــا� شــدن
اســتدالل کــرد کــه اگــر پیــش از ی
3
توافــق هســتهای میــان ای ـران و گــروه  5+1در
ســال  2015چنـ ی ن
ـ� رویکردی در پیش گرفته شــده
نــروی محرکــهی آن احتمــاال ً میتوانســت
بــود ی
در ســطح ســیایس مــورد اســتفاده ق ـرار بگـ یـرد.
چنـ ی ن
ـ� فرصتهـ یـا� را نباید دوباره از دســت داد.

•در نهایــت ،امنیــت منطقهای مســتلزم هدایت
و تم ّل ِک فرایند کار از سوی بازیگران منطقهای
اســت .ایــن فراینــد فقــط درصـ ت
ـور� میتوانــد
موفق شــود که نماینـ ن
ـدگا� از منطقه را گردهم
آورده ،آنهــا را درگـ یـر بحثهــای گسـ تـرده کنــد
و در پایــان مالکیــت نهـ یـا� فراینــد را بــه آنهــا
منتقــل کند.
ز
نــر منافــع آشــکاری در
•بازیگــران خارجــی ی
منطقــه غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب
دارنــد و بایــد نقـ ش
ـی بــه آنهــا واگــذار شــود.
در آغــاز گفتگوهــا طرفهــای مدنظــر ایــاالت
متحــده ،روســیه و اروپــا هســتند.

در ایــن زمینــه ،بایــد همــواره بنیانهــای مفهومی
ویــژهای را در ذهن داشــت .از جملــه اینکه:

ایجــاد فراینــد امنیــت منطق ـهای در غــرب آســیا
و شــبه جزیــرهی عــرب ،در نهایــت ،پیشــگامی در
راســتای ترتیبــات امنیـ تـی گسـ تـردهتر در خاورمیانه
خواهــد بــود .پــروژه تفاهــم در حــال حــا�ض بــر
مشــاركت در كارهــا� مقدمـ ت
ـا� تأکیــد میکنــد کــه
ي
ي
بــه قــدر ف
ت
کا� امــکان تبــادل ایــده و فهم مشــرک
هــا� کــه همکاریهــای
را فراهــم کنــد؛ زمینه ی
ت
بیشــر در آنهــا الزم گو یــا امکانپذیــر اســت و
ف
هــا� کــه هماهنــی کا� در آنهــا وجــود
زمینه ی
دارد را مشــخص کنــد؛ و الزامــات کوتاهمــدت
ین
تعیــ� کنــد.
یــک چشــمانداز بلندمــدت را
کوتاهســخن آنکــه تــا هنگامــی کــه تأســیس یــک
نظــام امنیــت منطقـهای دور از دسـ تـرس اسـ گـت
بایــد بــر ایجــاد فراینــدی در مــورد چگونــی
ـتیا� بــه آن تمرکــز کــرد.
دسـ ب

ن
مبتــی بــر
•امنیــت گ یــک کاالی دســتهجمعی
وابســت�های متقابــل اســت.
•امنیــت مؤثــر تنهــا از طریــق دربرگـ یـری تحقــق
مییابــد.
•هر فرایندی باید گام به گام و با انعطافپذیری
ف
پویا�هــا و تحوالت
کا� تعریــف شــود تــا بروز ی
متغـ ی ّـر را امکانپذیــر کنــد .هــدف ،حرکــت بــه
ســمت مشـ تـر ت
کا� اســت که به تدریــج همکاری،
اعتمــاد و شــفافیت را ارتقــا بخشــیده و بــه
نگـ ش
ـر� مشـ تـرک در مــورد منطقه منتهی شــود.
•این فرایند با توافق بر رس اصول راهنمای آن،
از جملــه تعهــد بــه حلوفصــل مســالمت ی ز
آم�
اختالفــات آغــاز میشــود .ایــن نخسـ ی ن
ـت� گام
اســایس بـرای مرتفــع کــردن ب�اعتمــادی موجود
میــان همــه طرفهــا اســت.
•هــر فراینــدی مبتـ نـی بــر رویکــردی چندمسـ یـره
در مــورد بازیگــران و موضوعــات اســت .در
ســطح بازیگـران ،بایــد شــامل ســه مؤلفــه (کــه
در ســطح ایــدهآل بههــم پیوســته هســتند)
مســر دوم
باشــد :دولتهــا ،دیپلمــایس
ی
( )track IIو مــردم بــه مــردم .در ســطح
موضوعــی ،الزم اســت نقــاط تمــاس "عمــی"
متعــددی ،بــا تأکیــد بــر همکاریهــای کاربردی
شناســا� شــوند.
و مســئلهمحور،
ی

ت
امنی� بــه عنوان یک مرجع
چارچــوب
"غ� ت
امنی�"
اگرچه در چارچوب امنیت منطقهای ،ی
"غ� ســیایس" کردن مســائل بـرای فراهم کردن
و ی
�ض
ت
محیطــی گســردهتر ب ـرای اعتمادســازی وری
اســت ،بــا اینحال ،سیاســت واقعگرا بایــد منافع
و اولویتهــای منطقـهای و فرامنطقـهای فعــی
را ،ب ـرای چارچوببنــدی روابــط کنـ ن
ـو� و آینــده
ِ
بــر محــور آنهــا ،در نظــر بگـ یـرد .بنابرایــن ،از
آنجــا کــه هــدف کالن ،بنیــان نهــادن شــالودهای

 3گروه دولتهای  5+1ایاالت متحده ،روسیه ،ی ن
گ�د.
چ� ،فرانسه ،بریتانیای بزرگ و آلمان را در برمی ی
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بـرای مباحث چندســطحی با کاربردهــای چندگانه
یپ�امــون مســائل متعــدد اســت ،زمینــه کالن باید
ت
ژئواســراتژیک
از واقعیتهــای ژئوپلیتیــک و
فعــی آغــاز شــود .ایــن در منطقــهی غــرب
آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب بــه معنــای ارزیـ بـا�
ت
مدنظــر بازیگــران ذینفــع
امنیــی
اولویتهــای
ِ
اصــی در منطقــه و ورای آن ،از جملــه ای ـران،
عربســتان ســعودی ،ایــاالت متحــده ،روســیه و
اروپــا اســت .هرگونــه ابتــکار عمــل در آینــده ی ن
ب�
ایــن رقبــای واقعی/بالقــوه حـ تـی در ویژهتریــن و
ن
ف�تریــن زمینههــا بایــد بــه هنگام امکانســنجی،
بــا توجــه بــه منافــع مربــوط بــه امنیــت ســخت،
واقعیتســنجی شــود.
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گ
توانا�های بازدارند�
از توافق هســتهای ،ایـران
ی
خــود را بیــش از پیــش تقویــت کــرده و رویکــرد
ســیایس و منطقـهای کمـ تـر مصالحهجویانـهای را
در ســطح منطق ـهای و سیاســت خارجــی دنبــال
کــرده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نــگاه ایـران بــه
عربســتان ســعودی بــه عنوان یــک تهدیــد ت
امنی�
و نــه رصفــاً یــک رقیــب منطقــهای در حــال
تقویــت شــدن اســت ،ته ـران تأکیــد ویــژهای بــر
محافظــت از "محــور مقاومــت"  4بــه عنــوان یــک
اتحــاد بازدارنــده میکنــد .بــا ایــن حال ،بــا توجه
بــه چالشهــای اقتصــادی و اجتماعــی فزاینــده،
ت
گســرش روابــط اقتصــادی بــا
ایــران جویــای
همســایگان خــود اســت و بـرای رســیدن بــه ثبات
ت
ـنهادا� بــه همســایگان بالفصلش
در منطقــه پیشـ
ت
ت
ترتیبــا� گســردهتر در زمینــهی امنیــت
بــرای
منطقــهای بــر مبنــای رویکــردی دســتهجمعی و
محاســبات برد-بــرد میــان قدرتهــای منطقــه
ارائــه داده اســت.

مرکــز پژوهشهــای تطبیقــی در ش�اکــت بــا ش�ق
و مرکــز پژوهـ ش
ـی خلیــج مجموع ـهی کوچــی از
کارشناســان امنیـ تـی مرتبط (با نهادهای رســمی) را
از این کشــورها گردهم آوردنــد تا بتوانند مروری
تفصیــی بــر اولویت-هــای امنیـ تـی ژئواسـ تـراتژیک
فعــی بکننــد .مختــری از اولویتهــای امنیـ تـی عربســتان ســعودی :ریاض ایـران را تهدید اصیل
علیــه خــود میدانــد و از ایــن رو تمایــل چنـ ن
ـدا�
اصــی هــر بازیگــر بــه ش�ح زیر اســت:
بــه گفتگــو با تهـران نــدارد .اولویتهــای اصیل از
ت
ایــران :ت
امنیــی جمهــوری دیــدگاه عربســتان ،محــدود کــردن نفــوذ ایـران در
دک�یــن دفاعــی و
اســامی به شــدت تحــت تأثـ یـر تجربـهی دردناک منطقــه؛ تعمیــق و گسـ تـرش روابــط بــا کشــورهای
حملـهی عـراق بــه ایـران و جنــگ هشــت ســالهی همفکــر؛ و ابقــای ب�عیب و نقــص اتحاد با ایاالت
پــس از آن شــکل گرفــت .تهران نســبت به انزوای متحــده بــه عنــوان اصیلتریــن ی ن
تأمــ� کننــدهی
اسـ تـراتژیک و ضعــف نظامــی خــود در مقایســه امنیت این پادشــاهی اســت .هرچند نگاه عربستان
بــا دشــمنان منطق ـهای و جهـ ن
ـا�اش آگاه گاســت؛ بــه سیاسـتهای دولــت ترامــپ مثبــت اســت ،بــا
از ایــن رو ،ایســتار نظامــی آن بــر بازدارنــد�  ،از اینحــال ،شــک و تردیدهــای زیــادی نـ ی ز
ـر در مورد
ن� پشـ ن
ـتیبا� از متحدین قابلیــت اســتمرار و مـ ی ز
طریــق برنامــه موشــی و ی ز
ـران اثرگــذاری رویکرد فعیل
غ� ت
ت
دولــی در منطقــه بــه ویــژه در آمریــکا در قبــال ای ـران دارد .عربســتان میدانــد
دولــی و ی
عـراق ،لبنــان و ســوریه ،متــی اســت .پیشبیـ نـی کــه مهــار ایـران دشــوار اســت .ادراک فزاینــدهی
تحلیلگــران آن اســت کــه ایــن رفتــار ،کــه در ایــن واقعیــت کــه دخالتهــا در یمــن نمیتوانــد
طــول چهــار دهــه از عمــر جمهــوری اســامی تــا ب�نهایــت ادامــه یابــد ،و نـ ی ز
ـر نگ ـر نا� گسـ تـرده
پیوســته اســتمرار داشــته ،ادامــه یابــد .ایــران در مــورد وضعیــت اقتصــادی داخــی ،زمینــه را
ایــاالت متحــده را تهدیــد اصــی خــود میدانــد بـرای تعامــل از طریــق کانالهــای ارتباطــی کارآمد
ت
امنیــی اصــی فراهــم میکنــد .بنابرایــن ،در حــایل کــه گفتگــو
و در نتیجــه یــی از مؤلفههــای
�ض
تهـران محــدود کــردن حضــور و نفــوذ آمریــکا در یــا نزدیــک شــدن بــه ایـران در حــال حــا جـ گـزء
منطقــه اســت .بــه دنبــال خــروج ایــاالت متحــده برنامههــای عربســتان نیســت ،ریــاض آمــاد�
ت
ت
ترکی� را در منطقهی خود بنا نهاده است.
 4در چارچوب این ر ب
اه�د ،جمهوری اسالمی شبکهای از بازیگران دول� ،یغ�دول� و ب
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الزم بــرای مشــورت بــا دیگــر قدرتهــا ،و در
ت
نهایــت ت
موضوعــا�
حــی بــا ایــران ،را در مــورد
ماننــد تــاش بـرای بازســازی در ســوریه و عـراق،
اه�دهــا و
راهحــل ســیایس آینــده در یمــن و یــا ر ب
رویکردهــای مبارزه با تروریســم دارد .کوتاهســخن
آنکــه ادراکهــای عربســتان ســعودی دچــار جمود
نیســت .بــرای ایجــاد تــوازن در برابــر فقــدان
هرگونــه چشــمانداز حــل منازعــه بــا ایــران،
عربســتان آمــادهی فعالیــت در راســتای کاهــش
دیگــر تنشهــای منطقــه اســت.
تن
واشــنگ� بیــش از  50ســال
ایــاالت متحــده:
اســت کــه عمیقـاً درگـ یـر مســائل منطقـهی غــرب
آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب اســت و طــی
ت
امنیــی اصــی خــود
پیگــر منافــع
ایــن دوره،
یِ
بــوده اســت کــه شــامل حفــظ موازن ـهی قــدرت
مطلــوب در منطقــه ،یعـ نـی تــاش ب ـرای ارتبــاط
بــا متحدیـ نـی کــه از موضــع ایــاالت متحــده در
برابــر موضــع دشــمنان و رقبــای آن ،از جملــه
ـ� یــا ایـران ،پشـ ن
ـتیبا� کننــد؛ کاسـ ت ن
روســیه ،چـ ی ن
ـ�
از تهدیــد نـ ش
ـا� از تروریســم بــر منافــع ایــاالت
ت
ین
دســریس بــه انــرژی و آزادی
تضمــ�
متحــده؛
تکثــر هســتهای .در
دریانــوردی؛ و مقابلــه بــا
ی
مجمــوع ،ایــاالت متحــده تاکنــون در تســلط بــر
منطقــه در راســتای منافــع خویــش موفــق بــوده
و ،بهرغــم نشــانههای اخـ یـر در مــورد احتمــال
بازجهتگـ یـری راهـ بـردیاش بــه دور از منطقــه،
بــه تالشهــای خــود در ایــن زمینه ادامــه خواهد
ت
قــدر� نمیبینــد
داد .ایــاالت متحــده ایــران را
ن
کــه بتــوان بــا آن بــه توافقهــای ضمــی رســید:
واشـ ت ن
ـنگ� منافــع خــود را بــا منافــع تهران ســازگار
نمیدانــد و هیــچ اطمینـ ن
ـا� بــه ســازگاری اهداف
ایـران بــا خواســتههای ایــاالت متحــده در مــورد
ثبــات منطقــه نــدارد .بــا اینحــال ،تــا هنگامــی
کــه نقــش محــوری ایــاالت متحــده در منطقــه به
چالــش کشــیده نشــود ایــن کشــور بــه تمرکــز بــر
ـگ�ی
ـارو� بــا دشــمنان بــا هــدف پیشـ ی
عــدم رویـ ی
از تصاعــد ناخواســتهی تنــش ادامــه خواهد داد.
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هــدف اصــی مســکو ایفــای نقــش آن اســت کــه
در ایجــاد نظــم منطقــهای در برابــر ســلطهی
ایــاالت متحــده ،در جایــگاه یــک بازیگــر اصــی
بــه ایفــای نقــش بـ پـردازد .مبنــای فعالیت روســیه
رسمایهگــذاری بــر موفقیتهــا و بــه حداقــل
رســاندن ریســکها اســت .رسمایهگــذاری بــر
موفقیتهــا بــه معنــای جســتجوی روابــط
اقتصــادی جدید برای مقابله با سیاســت تحریمی
غــرب در ش�ایــط فعــی ،بــه ویــژه در زمینههــای
انــرژی ،کشــاورزی و تجهـ ی ز
ـرات نظامــی؛ افزایــش
اتحادهــا در جبهههــای ســیایس و اقتصــادی؛ و
ن
تضمـ ی ن
هیدروکرب� اســت .در زمینهی
ـ� صادرات
اه�دهــای ضدتروریســم
کاهــش ریســکها ،ر ب
جلوگــری از
از جملــه مؤلفههــای اصــی بــرای
ی
تــری افراطگـر یا� ن
ن
رسزم� روســیه
دی� به درون
ی
ِّ
ن
اســت .بــه همـ یـ� ترتیــب ،مســکو در منطق ـهی
خاورمیانــه جویــای �ثبـ ت
ـا� نیســت زیـرا ایــن امــر
تب
ـدا� را افزایــش دهــد کــه کنـ تـرل
میتوانــد تهدیـ
روســیه بر آنهــا محدود اســت .در نتیجه ،حفظ
اســتحکام دولتهــا در کشــورهای غــرب آســیا و
شــبه جزیــرهی عــرب( ،بـرای روســیه) موضوعــی
برجســته اســت .بنابراین ،روسیه پذیرای فرایندها
و رویکردهـ یـا� اســت کــه حــل منازعــه و پیشـ بـرد
راهحلهــای ســیایس را در منطقــه امکانپذیــر
میکنــد .ایــن شــامل تشــکیل مجموعههــای
ت
مشــرکات و
چندجانبــه بــرای گفتگــو دربــارهی
تدابــری بــرای اعتمادســازی ،همچــون
اتخــاذ
ی
ورود بــه گفتگوهــای چندبعــدی در مــورد آینــده
منطقــه اســت .کوتاهســخن آنکــه ثباتســازی
ســیایس در غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب،
بــه منافــع اســایس و بلندمــدت روســیه کمــک
میکنــد.

اروپــا :بــه رغــم ایــن واقعیــت کــه اروپــا در
ســطح راهـ بـردی تقریب ـاً حضــوری در منطق ـهی
غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب نــدارد ،ایــن
ت
مهم�یــن آزمونهــای ژئوپلیتیــی
منطقــه یــی از
اروپــا را تشــکیل میدهــد .برخــاف ایــاالت
ف
اهدا�
پیگ�
متحــده و روســیه ،اروپا در منطقــه ی
ن
روســیه :بــا توجــه بــه اینکــه نقــش روســیه در هنجــاری همچــون دفــاع از حقــوق یب�الملــل
منطقــهی غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب ،و ســلطهی نهادهــای چندجانبــه اســت .نقطـهی
برخــاف نقــش ایاالت متحــده ،محوری نیســت ،تمرکــز اروپــا ،حفــظ توافــق هســتهای بــا ای ـران
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ت
بســر
الزم بــه راه پیــش رو ایجــاد شــود .در
دشـ ن
ـم�ها و عــدم تقــارن موجــود بـ ی ن
ـ� بازیگـران
اثرگــذار ،ایــن بــه معنــای ایجــاد مجموع ـهای از
کانالهــای ارتباطــی منظــم اســت کــه در قالــب
آنهــا دیدگاههــا تبیـ ی ن
ـ� و ب ـهروز شــوند .امــری
که شــامل گسـ تـراندن دایرهی شــمول و توســعهی
شــبکههای گفتگــو بــه نحــوی اســت کــه تعامــل
ـور و ورای گــروه هدف
بــا بازیگـران در حــال ظهـ گ
ن
"متهمــان همیشــی" یعــی مشــاوران
اولیــه و
ِ
ت
گــران بلندپایــه یــا مقامــات امنیــی  ،را
تصمیم ی
در بــر بگـ یـرد .ایــده اصیل آن اســت کــه چارچوب
مفهومــی کــه بــر مبنــای منافــع امنیـ تـی اســایس
اصــی منطقــه توســعه یافتــه
بازیگــران ذینفــع
ِ
بگ�یــم کــه
ـکا� در نظــر ی
را بــه عنــوان نقطــه اتـ ی
بــر کانــون آن ،گفتگــوی آینــده قالببنــدی شــود.
بــا دربرگـ یـر ِی دیدگاههــای جدیــد و در درون یک
مفهومــی نســبتاً واقعبینانــه ،تبــادل
چارچــوب
ِ
ت
دیدگاههــا بــه صــور� مجــزا و بــه نحــوی کــه
موانــع موجــود را بــه بخشهــای قابــل مدیریــت
تقســیم کنــد ،امکانپذیــر میشــود.

ش
ـا� ایــن توافــق تصویــر اروپــا
اســت زیـرا فروپـ ت ِ
بــه عنــوان قــدر� هنجــاری را بیــش از پیــش
تخریــب خواهــد کــرد .بــا اینحــال ،اروپــا
ت
امنیــی ناســازگار بــا ایــران
منافــع اقتصــادی و
نـ ی ز
ـر دارد :امنیــت ارسائیــل ،بازســازی ســوریه و
روابــط اقتصــادی بــا عربســتان ســعودی و دیگــر
ـر� خلیــج فــارس .در نتیجــه ،اروپا
کشــورهای عـ ب
بـرای متــوازن کــردن منافــع متناقضــش در رابطه
بــا ای ـران تقـ ّـا میکنــد .موازن ـهی مشــابهی نـ ی ز
ـر
عــر� خلیــج
در تعامــل اروپــا بــا کشــورهای گ ب
فــارس ،در مســائیل چــون وابســت� بــه انــرژی،
قراردادهــای تسـ ت
ـلیحا� پرســود و دفــاع از حقوق
ِ
بـ شـر ،بــروز میکنــد .اتحادی ـهی اروپــا از ّنيــت
پیشـ ی ن
ـ� خــود ب ـرای ایجــاد یــک تحـ ّـول بنیادیــن
در منطقــه عــدول کــرده اســت و بــه جــای آن،
برنام ـهی واقعبینانهتــری در زمین ـهی مبــارزه بــا
ـگ�ی از تکثـ یـر
تروریســم ،کنـ تـرل مهاجــرت ،پیشـ ی
هســتهای و افزایــش انعطافپذیــری جوامــع
و دولتهــای منطقــه آغــاز کــرده اســت .در
ت
رهیافــی جامــع بــرای ثبــات ،اروپــا
جســتجوی
ِ
آمــادهی گفتگــو در مــورد راهحلهای ســیایس در
منطقــه و مشــارکت در فعالیتهای بازســازی در بــا ایــن هــدف ،پــروژهی تفاهــم پنــج کارگــروه
اماکـ نـی همچــون ســوریه ،یمــن و ع ـراق اســت .از کارشناســان منطقـهای تشــکیل داده اســت کــه
در زمینههــای زیــر تخصــص دارنــد )1( :روابــط
منافــع امنیـ تـی مــورد بحــث و یــا بحــث نشــدهی تجــاری و همــکاری اقتصــادی؛ ( )2چالشهــای
آب-وهــوا� ؛ ()3
تغیــرات
بازیگ ـران اصــی کــه در اینجــا مطــرح شــد ،اگــر زیســتمحیطی و
ی
ی
ت
کنــار هــم قــرار داده شــود ،مجموعــهای از اصــاح بخــش امنیــی و مبــارزه بــا تروریســم؛
ن
گفتمــا�؛
رهیافتهــای متضــاد را در کنــار برخــی مشـ تـرکات ( )4روایتهــای رســانهای و همگــر یا�
و همپوشـ ن
ـا�ها نشــان میدهــد .در نتیجــه ،ایــن و ( )5تالشهــا بــرای بازســازی در ســوریه،
درک بــروز میکند کــه زمینههای بالقوهی همکاری یمــن و عــراق .ایــن کارگروههــا ،کــه در نیمــهی
میتوانــد در کنــار محدودیتهــای نـ ش
ـکوها�
ـا� از نتعدد نخســت ســال  2019گــرد هــم آمدند ،سـ ی
منافــع امنیـ تـی رخ بنمایــد .تقویــت همپوشــا�ها ب ـرای گفتگــو ایجــاد کردنــد کــه تــا حــدی امــکان
غ�ســیایس کــردن مســائل را فراهــم میکننــد.
و ایجــاد نقــاط ارتباطــی کــه بتوانــد در نهایــت بــه ی
واگر یا�هــا نـ ی ز
ـر بـ پـردازد ،محــور حرکــت بــه ســمت
اهمیــت ایــن رویکــرد از آنجــا نـ ش
ـا� میشــود کــه
نوعــی فراینــد امنیــت منطقـهای اســت.
غ�رســمیتری بــرای
ایــن کارگروههــا الگوهــای ی
تبــادل فکــری بــه دســت میدهنــد و ســطحی از
ت
عملیا� کردن
راه پیــش رو:
ارزیــا� همــکاری بالقــوه
انعطافپذیــری بــرای
ب
فراهــم میکننــد .بــا ادغــام تفکــر آیندهنگرانــه،
ت
امنیــی در مثـا ً در زمینـهی محیــط زیســت و اقتصــاد ،و با
یــک طــرح جامــع بــرای همــکاری
ن
ت
منطقــه بایــد دو بســتهی مفهومــی و عملیــا� تمرکــز بــر افــق زمــا� میانمــدت پنــج ســاله ،این
را در فراینــدی مــوازی ترکیــب کنــد تــا اعتمــاد گفتگوهــا بــه عنــوان ســازوکارهای ب ـرای مرتفــع
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کــردن منازعههــا عمــل میکننــد بــه نحویکــه
بــه جــای دیــدن مســائل در موضعــی واکنـ ش
ـی و
مبتـ نـی بــر پار ت
ام�هــای موجــود ،آنها را در بسـ تـر
ن
ن
ت
مــکا� ) قــرار
زمــا� و
گس�دهترشــان (از نظــر
میدهــد .بــه دلیــل تمرکـ ِـز منافــع امنیـ تـی مطــرح
درگــر
شــده در بــاال بــر نگر نا�هــای بازیگــران
ی
در دو ســطح داخــی و منطقــهای ،کارگروههــا
بــر مســائیل کارکــردی متمرکــز میشــوند؛ امــری
ـا� ف
کــه امــکان همپوشـ ن
کا� و ایجــاد فضـ یـا� بـرای
ت
ـا� پــروژه
اندرکنــش بخشهــای مفهومــی و عملیـ ِ
را فراهــم میکنــد.
ایــن روش توســعهی راهکارهــا� عملیـ ت
ـا� توســط
ی
کارگروههــا را امکانپذیــر میکنــد ،راهکارهـ یـا� کــه
میتواننــد در ایجــاد نقش ـهی راه فراینــد امنیــت
منطق ـهای در غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب
نقــش ایفــا کننــد .نکتـهی مهــم آنکــه تمرکــز ایــن
روش بــر خــود فراینــد اســت نــه بــر هــدف کالن
امنیــت منطق ـهای .تنهــا پــس از ایجــاد تفاهــم
در مــورد گامهــای قابــل اتخــاذ و نـ ی ز
ـر زمینههــای
ایــن گامهــا ،چنـ ی ن
ـ� فراینــدی بــه ســوی همگـر یا�
و امنیــت منطقـهای پایــدار میتوانــد آغــاز شــود.

توصیههــا به اروپا
اروپــا همچنــان بـرای تعریــف نقــش دقیــق خــود
در منطقـهی غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب
تقـ ّـا میکنــد و هنــوز بــه اسـ تـراتژی منســجمی،
کــه هــم بتوانــد منافــع اصـیاش را تأمـ ی ن
ـ� کنــد
رویکــرد هنجــاریاش را ترویــج کنــد،
و هــم
ِ
نرســیده اســت .همچنانکــه اروپــا در ایــن راســتا
فعالیــت میکنــد ،الزم اســت ت
اس�اتژیسـتها و
تصمیمگـ یـران اروپـ یـا� بــه چهــار توصیــه کلیــدی
زیــر توجــه کننــد:
 )1اهمیــت "قــدرت نــرم" اروپــا را دس ـتکم
نگ� یــد ،زیــرا بــه اروپــا اعتبــار و صالحیــت
ی
ـرا� منطقـهای میدهــد .بــه دلیــل
ترویــج همگـ ی
نظامــی قابــل توجــه در غــرب
فقــدان حضــور
ِ
آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب ،اروپــا بــه عنــوان
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گ�د.
"بازیگــری کماهمیت" مورد اشــاره قـرار می ی
ین
همــ� عــدم
بــا اینحــال ،دقیقــاً بــه دلیــل
حضــور نظامــی در منطقــه اســت کــه فعــاالن
جامعـهی مـ ن
ـد� و نـ ی ز
ـر بخشهــای قابــل توجهــی
از نخبــگان دولـ تـی  ،اعتبــار زیــادی ب ـرای اروپــا،
ـر به صـ ت
اتحادیـهی اروپــا و نـ ی ز
ـور� جداگانه ،برای
اروپا� همچون آلمان ،سوئیس ،نروژ،
کشورهای
ی
فنالنــد یــا هلنــد قائلنــد .ایــن اعتبــار بــه مقامات
دولـ تـی  ،فعــاالن و ســازمانهای جامعـهی مـ ن
ـد�
اروپـ یـا� امــکان ایفــای نقـ ش
ـی برجســته در ترویــج
ـوط
همگـر یا� منطقـهای میدهــد .ابتکارهــای مربـ گ
بــه ارتباطــات مــردم بــه مــردم و تبــادل فرهنــی
و نـ ی ز
ـر کانالهــای رســمی ،مجــاری اثرگــذاری در
ایــن راســتا هســتند.
 )2بــر آمــوزش و ظرفيتســازی تمرکــز کنیــد تــا
بــه بازیگــران منطقــه تــوان اجــرای نقش ـههای
همگــرا� را بدهیــد .توســعهی مفاهیــم و
راه
ی
ت
ت
راههــای فهــم مشــرک (تفاهم) در مــورد به�ین
راهکارهــا بــرای بــه انجــام رســاندن همگــر یا�
تنــوع پیشزمینههــای گوناگــون
منطقــهای بایــد ّ
توانمندی آنها در پیشـ بـر ِد نقاط عطف
بازیگران و
ِ
تضمــ�ن
توافقهــای همکاریجویانــهی آینــده را
ی
محوری تالشهــای اروپا،
کنــد .از جملــه اهــداف
ِ
ســازی فعــاالن و نهادهــای اجتماعــی و
توانمند
ِ
دولـ تـی ب ـرای حضــور در زمــان و مــکان مناســب
گــری از فرصتهــای جــدی
و در نتیجــه ،بهره ی
همــکاری اســت.
 )3رویکــردی متــوازن داشــته باشــید و بــا
تمامــی بازیگــران ذینفــع در غــرب آســیا و شــبه
جزیــرهی عــرب تعامــل کنیــد .هیــچ جایگزیـ نـی
ب ـرای رویکــردی جامــع در تعامــل بــا منطق ـهی
غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب ،از طریــق
دیپلمــایس پررفــت و آمد ()shuttle diplomacy
بــه پایتختهــای متعــدد در منطقــه ،بیانیههــای
اروپــا�  ،تعامــل رسویــس اقــدام
دولتهــای
ی
خارجــی اتحادی ـهی اروپــا بــا تمامــی پایتختهــا
و یــا رصفـاً از طریــق حضــور دیپلماتهــا وجــود
نــدارد :اروپــا بایــد بـرای حفــظ �طـ ف
ـر� و اعتبــار
ب
خــود بــه عنــوان یک واســطهی ب�طــرف و جویای
همگـر یا� منطقـهای ،تعامــل خــود را بــا همــه بــه
دقــت قاعدهمنــد کنــد.

Brief

ن
ت
بنیا� فکری برای برس ـ ت ن
امنی� در غرب آس ــیا و ش ــبه جزیرهی عرب
ـاخ� نقش ـهی راهی
تفاهم –

جغرافیــا� و احســاس تعلــق
 )4بــر نزدیــی
ی
داشـ ت ن
ـ� بــه منطقــه تأکیــد کنیــد .تفــاوت اصــی
ـا� آن
اروپــا بــا ایــاالت متحــده ،نزدیــی جغرافیـ ی ِ
بــه منطقـهی غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب
اســت .تحــوالت در رسارس خاورمیانــه بالفاصلــه
اروپا�
بــر اروپا تأث�ي میگــذارد؛ مذاکرهکننــدگان
ی
بایــد بــه همتایــان خــود در منطقــه تأکیــد کننــد
کــه چالشهــای منطقــهی غــرب آســیا و شــبه
جزیــرهی عــرب چالشهــای اروپــا نـ ی ز
ـر هســتند.
چنـ ی ن
ـ� فهمــی از ارتبــاط و نگـر ن ِا� مشـ تـرک ،میــان
اروپا�شــان
کشــورهای منطقــه و همســایگان
ی
اعتماد و اراده الزم را برای جستجوی راهحلهای
مشـ تـرک بــه وجــود مـیآورد.
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تنهــا راه پیــش رو ،رویکــردی چندســطحی و
چندجانبــه بــه امنیــت منطق ـهای اســت :هــدف
غلبــه بــر �اعتمــادی کنـ ن
ـگ�ی از بدتــر
ـو�  ،پیشـ ی
ب
ِ
ت
شــدن روابــط منطقـهای ،و ایجــاد بســری اســت
کــه ظهــور یــک نظــم منطقــهای باثباتتــر را
امکانپذیــر کنــد .بــر اســاس رویکــرد مطــرح
شــده در ایــن گـزارش ،پــروژهی تفاهــم گامهای
مســر درســت برداشــته اســت.
نخســت را در
ی
ت
ت
ن
اکنــون هنگام ـهی بیشــر ســاخ� اســت.

دربارهی CARPO

کارپــو در ســال  2014توســط دانشـ ن
ـگاهیا� مســتقر در آلمــان تأســيس شــد کــه
در زمینـهی مطالعــات خــاور نزدیــک و میانــه ،علــوم ســیایس و مردمشــنایس
اجتماعــی آمــوزش دیدهانــد .کارپــو در زمینـهی پژوهش ،مشــاوره و تبادل نظر
بــا تمرکــز بــر اجـرای پروژههـ یـا� در همــکاری نزدیــک و مشــارکت بــا بازیگـران
م�قزمـ ی ن
ذینفــع در ش
ـ� فعــال اســت .پژوهشــگران شــبکهی کارپــو معتقدنــد
آم� بــرای منطقــه میتوانــد بــه ت
کــه آینــدهای شــکوفا و مســالمت ی ز
به�یــن
شــکل از راه سیاسـتگذاری فراگـ یـر و رسمایهگــذاری اقتصــادی ،کــه پتانســیل
خالقان ـهی همــه بازیگ ـران ذیربــط را در بــر بگـ یـرد ،حاصــل شــود .بنابرایــن،
کارپــو کانالهــای مانــدگاری بـرای انتقــال دانــش تعامــی میــان دانشــگاهیان،
شــهروندان ،کارآفرینــان و سیاســت گــذاران بــاز میکنــد.

دربارهی GRCF
بنیــاد مرکــز پژوهشهــای خلیــج ( )GRCFدر ســال  2007در ژنــو ســوئیس،
در چهارچــوب قانــون مـ ن
ـد� ســوئیس در مــورد بنیادهــا ،تأســیس شــدGRCF .
تســهیل تحقیقــات در مورد خلیج فــارس ،ارتقای کیفیت آکادمیک چه در درون
منطقــه خلیــج فــارس و چــه در مــورد آن ،و تضمـ ی ن
ـ� اطالعــات و تحلیلهــای
موضوعــی و جامــع در مــورد ایــن بخــش حیـ ت
ـا� از جهــان را هدفگــذاری کرده
اســت GRCF .بــه عنــوان اندیشــکدهای مســتقل ،بــه مثابهی ییک از مؤسســات
ش
هــا� از
پیــرو در خاورمیانــه شــناخته شــده اســت کــه دیدگاههــا و نگرش ی
درون منطقــهی خلیــج فــارس ارائــه میدهــد .ایــن مرکــز یــی از اعضــای
ره�یکننــده در مجمــع جهـ ن
ـا� اقتصــاد اســتGRCF .
انجمــن
اندیشــکدهی ب
گ
ت
ش
ـا� مرکــز پژوهــی خلیــج میپــردازد
بــه هماهنــی کلیــه فعالیتهــای تحقیقـ ِ
و پروژههــای متعــددی را از جملــه در همــکاری بــا کمیســیون اروپــا در مــورد
روابــط اتحادیـهی اروپــا بــا شــورای همــکاری خلیــج ،و در همکاری بــا برنامهی
توســعهی ســازمان ملــل و شــورای ی ن
ب�الملــی پژوهشهــای توســعه در کانــادا،
بــا موفقیــت بــه رسانجــام رســانده اســت .یــی از محورهــای اصــی مــورد
تغیــر خاورمیانــه ،بــا
توجــه در فعالیتهــای  ،GRCFژ
ئوپلیتیــک در حــال ی
ِ
ت
تمرکــزی ویــژه بــر سیاسـتهای خارجــی و امنیــی کشــورهای شــورای همــکاری
ت
امنیــی خلیــج فــارس و تــاش بــرای ایجــاد یــک سیســتم
خلیــج ،مســائل
امنیــت منطقـهای اســت.
© 2019, CARPO – Center for Applied Research in Partnership with the Orient e.V.
All rights reserved.
ISSN 2364-2467
CARPO – Center for Applied Research in Partnership with the Orient e.V.
Kaiser-Friedrich-Str. 13
53113 Bonn
Email: info@carpo-bonn.org
www.carpo-bonn.org

دربارهی نویسندگان

ین
کریســت� کــوخ مدیــر پــروژهی "تفاهــم" در بنیــاد
ش
پژوهــی خلیــج ( )GRCFدر ژنــو ســوئیس و
مرکــز
مشــاور عــایل مؤسسـهی باســوال ()Bussola Institute
ت
پیشــر بــه عنــوان رئیــس
در بروکســل اســت .وی
ن
 GRCFو رئیــس بخــش مطالعــات یب�الملــل در مرکــز
ـر� متحــده کار
پژوهـ شـی خلیــج در بد� در امــارات عـ ب
میکــرد .دکـ تـر کــوخ همچنـ ی ن
ـ� از ســال  1995تــا ســال
ت
 2004بــه عنـوان رئیــس بخــش مطالعات اســراتژیک
مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای اسـ تـراتژیک امــارات
()Emirates Center for Strategic Studies and Research
در ابوظـ بـی کار کــرد .کــوخ بر تحلیل مســائل سیاســت
خارجــی و امنیـ تـی کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج
( )GCCبــا تمرکــزی ویــژه بــر روابــط شــورای همــکاری
بــا اتحادیــهی اروپــا کار میکنــد .وی بــه ویــژه بــه
پویا�هــای پیشـ بـرندهی مســائل امنیـ تـی
فهــم بهـ تـر ی
در منطقـهی خلیــج فــارس و ترویج جنبههــای امنیت
همکاریجویانــه میان بازیگران منطقـهای و ی ن
ب�الملیل
اهمیــت میدهــد ؛ تعــداد قابــل توجهی فصــل کتاب
و مقال ـهی علمــی منتـ شـر کــرده اســت؛ نویســندهی
همــکار "تأســیس کنفرانــی امنیـ تـی دربــارهی امنیت و
همــکاری در منطقهی خلیج" اســت .وی دکـ تـرای خود
را از دانشــگاه ارلنگن-نورمـ بـرگ دریافــت کــرده اســت.
تماسckoch@grc.net :
عدنــان طباطبـ ئ
ـا� از جملــه بنیانگــذاران و مدیر عامل
اندیشــکدهی مطالعات خاورمیانهای کارپــو ()CARPO
مســتقر در آلمان اســت .وی مدرس مؤسسـهی علوم
اجتماعی دانشــگاه ن
های�یش هاین دوســلدورف است.
بــه عنوان کارشــناس مســائل ایـران ،آقای طباطبـ ئ
ـا� از
ســوی سیاســتگذاران و ش�کتهــای اروپـ یـا� در مــورد
مســائل داخــی و خارجــی ایـران مــورد مشــورت قـرار
گ�د .تحلیلها و تفسـ یـرهای وی پیوســته از ســوی
می ی
رســانههای ی ن
ب�الملــی مــورد اســتناد ق ـرار میگـ یـرد.
ئ
طباطبا� از طریــق پروژههای کارپو در چندین
عدنــان
گفتگــوی دوجانبــه و چندجانبـهی مسـ یـر دوم (Track
 )IIو طرحهــای گفتگــوی جامع ـهی مـ ن
ـد� بــا تمرکــز
بــر غــرب آســیا و شــبه جزیــرهی عــرب فعــال اســت.
طباطبـ ئ
ین
همچن� انتشــارات و رویدادهــای چندی را
ـا�
در مــورد ایـران رسپرسـ تـی کــرده اســت.
تماسtabatabai@carpo-bonn.org :

