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خالصه مدیریتی

اندیشکده  شد  موجب  آسیا  غرب  منطقه  تحوالت  باالی  سرعت  و  اخبار  کثرت 

راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، 

اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر ارائه 

راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی اخبار 

و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست 

خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و 

تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.
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عناوین مورد بررسی در این شماره:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

بی اعتنایی تروریستها به قطعنامه در غوطه  شرقی؛ نزاع برای بقا 

بازگشت بندر بن سلطان؛ تغییری در راه است؟ 

چرا عربستان از حریری دعوت کرد؟

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

تحریم گروه های مقاومت اسالمی؛ جدیدترین خواسته FATF از ایران 

خرید تسلیحات، فقط از آمریکا! 

دالیل و پیامدهای شکست دیپلماسی ضد ایرانی جبهه غرب در شورای امنیت 

آلمان و توقف فروش سالح به ائتالف ضد یمن 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- بی اعتنایی تروریستها به قطعنامه در غوطه  شرقی؛ نزاع برای بقا

پس از آنکه آتش بس 7 ماهه در نتیجه ی مذاکرات آستانه در غوطه ی شرقی دمشق 

برقرار شد، تروریست ها با حمله به »اداره مرکبات« آتش بس را نقض کردند. در پی این 

با تروریست ها درگیر شد و تصمیم  منطقه  این  بازپس گیری  برای  اقدام، دولت سوریه 

گرفت به حضور تروریست ها در غوطه شرقی پایان دهد. با شروع عملیات پاکسازی، 

شورای امنیت جلسه تشکیل داد و به اتفاق آرا قطعنامه آتش بس یکماهه در این منطقه 

صادر شد اما اکنون خبرها از بی اعتنایی به این آتش بس حکایت دارد.

تحلیل

از  حرکتی  کوچکترین  بنابراین  دارند  غوطه  در  مهمی  منافع  درگیر،  طرف های 

طرف مقابل موجب نقض آتش بس خواهد شد. دولت سوریه با پاکسازی این منطقه خواهد 

توانست امنیت دمشق را به طور چشمگیری افزون کند و از تهدید تروریست ها رهایی یابد. 

تروریست ها نیز برای بقای خود و حفظ موقعیت راهبردیِ شان در نزدیکی دمشق مجبورند 

با تمام توان در مقابل ارتش سوریه مقاومت کنند. 

حامیان بین المللی هم در همین راستا تمام قد در کنار هم پیمانانشان قرار گرفته اند 

تا منافعشان را کسب کنند. روسیه با حمایت هوایی از دولت سوریه کوچکترین حرکت 

تروریست ها را پاسخ میدهد و برخی کشورهای غربی و عربی حامی تروریست ها نیز تالش 

می کنند بقای هم پیمانانشان را با حمایت سیاسی تضمین کنند.
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2- بازگشت بندر بن سلطان؛ تغییری در راه است؟

روز گذشته دربار آل سعود از بازدید 12 ساعته »بندر بن سلطان« از مرکز تحقیقات 

و امور اطالع رسانی وابسته به سازمان اطالعات عربستان و سخنرانی او در کنفرانسی امنیتی 

– سیاسی در این مرکز خبر داد. در حاشیه این دیدار حضور خالد العیسی رئیس دفتر دربار 

سلطنتی عربستان برای استقبال رسمی از این شاهزاده ی به حاشیه رانده شده ،می تواند نشانه 

ای برای بازگشت بندر بن سلطان به سیستم امنیتی عربستان تعبیر شود. 

با توجه به سوابق بندر بن سلطان و در اختیار داشتن سکان سازمان امنیت عربستان 

از سال 2005 تا 2015 در کنار نقش او در حمایت از گروه های تروریستی و  بحران 

آفرینی های ریاض در سوریه، عراق و لبنان، حضور او در سازمان امنیتی عربستان بعد از 

نزدیک به 3سال دوری، می تواند از اهمیت برخوردار باشد. 

درصورت بازگشت او به سازمان  امنیت عربستان، در آینده می توان شاهد افزایش 

تحرکات امنیتی این کشور در منطقه بود و نتیجه آن می تواند پیچیده تر شدن حل بحران های 

منطقه ای، فعال شدن و گسترش گروه های تروریستی و حتی آغاز بحران های جدید در 

منطقه باشد.
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3- چرا عربستان از حریری دعوت کرد؟

پس از استعفای سعد حریری در عربستان سعودی و بحرانی که به تبع آن به وجود 

آمد، گروه های سیاسی مختلف در لبنان طوری رفتار کردند که اهداف سعودی در لبنان 

نظیر کاهش نقش حزب اهلل در لبنان و منطقه  و نیز کوتاه کردن دست ایران از این کشور 

محقق نشد. این در حالی بود که وقتی حریری به لبنان بازگشت زمان حضور خود در 

عربستان را یکی از تلخ ترین تجربه های سیاسی خود بیان کرد. او حاال دوباره به دعوت 

سعودی به این کشور سفر کرده است.

تحلیل و ارزیابی:

عربستان می داند که اگر بخواهد در لبنان نقشی داشته باشد ناگزیر باید از طریق 

جریان المستقبل که بیشترین پایگاه اجتماعی ُسنی را در لبنان داراست عمل کند. لذا به 

نظر می رسد این سفر در راستای کاهش تنش میان این جریان و سعودی انجام گرفته است.

سعودی می داند که تا انتخابات پارلمانی در لبنان حدود 3 ماه بیشتر زمان باقی نمانده 

است و برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در لبنان و منطقه  الزم است یک جریان سیاسی 

قدرتمنِد متمایل به خود در صحنه ی سیاسی لبنان داشته باشد تا بتواند با جریان مقابل موازنه 

کند.

سعودی  که  است  این  نشان دهنده ی  نیز  حریری  سوی  از  دعوت  شدن  پذیرفته 

تضمین هایی محکمی به او داده است که سفر او خطری برای سعد و خانواده اش ندارد و در 

این راستا به گزارش الجزیره مصر و فرانسه نقش واسطه را بازی کرده اند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- تحریم گروه های مقاومت اسالمی؛ جدیدترین خواسته FATF از ایران

با امضای برجام ایران پذیرفت تا در اِزای خروج نامش از لیست کشورهای غیر 

همکار گروه ویژه اقدام مالی یا FATF مقررات این نهاد بین المللی در مورد مبارزه با 

پول شویی و شفافیت مالی را اجرا کند. اما این نهاد در جلسه روز گذشته خود تصمیم 

گرفت نام ایران همچنان در لیست کشورهای غیر همکار باقی بماند.

تحلیل و ارزیابی

در جلسه تیرماه سال جاری علی رغم انجام تعهدات موردنظر این نهاد، نام ایران در 

لیست کشورهای غیرهمکار معروف به لیست سیاه باقی ماند. کشورهایی که نام آن ها 

در لیست سیاه FATF قرار دارد با موانع متعدد بین المللی جهت انجام امور پولی و مالی 

بین المللی مواجه هستند.

باوجوداینکه در فاصله جلسه تیرماه تا جلسه دیروز، دولت ایران دو کنوانسیون 

و  تروریسم«  مالی  تأمین  علیه  مبارزه  »کنوانسیون  عناوین  تحت  نهاد  این  موردنظر 

»کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی« را به تصویب مجلس شورای اسالمی 

رساند، اما نتایج منتشره از جلسه دیروز FATF نشان می دهد نام ایران همچنان در لیست 

کشورهای غیرهمکار باقی خواهد ماند.
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خواسته اصلی FATF چیست؟

این نهاد در بیانیه اخیر خود 9 مورد را مشخص کرده است که می باید توسط ایران 

انجام شوند تا نام آن از لیست سیاه حذف شود. اولین مورد از ایران می خواهد استثنائاتی 

یا  استعمارگرایی  اشغال خارجی،  به گروه های ضد  برای کمک  قوانین خود  در  را که 

نژادپرستی در نظر گرفته است را حذف کند.

مانند  اسالمی  مقاومت  از گروه های  قطع حمایت   FATF تعبیر ساده تر خواسته 

 FATF حزب اهلل لبنان، انصاراهلل یمن و حماس است. همچنین این درخواست نشان می دهد

تعریف و تعبیر خود از گروه های تروریستی را با تعریف کشورهای غربی منطبق کرده 

است.
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5- خرید تسلیحات، فقط از آمریکا!

با افزایش زمزمه ها مبنی بر احتمال خرید سامانه ی اس400 روسیه از سوی عراق ، 

هیدر نائورت )سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا( درباره ی هرگونه قرارداد نظامی با 

روسیه، به این کشور و دیگر کشورها هشدار داد.

پیش ازاین نیز آمریکا ترکیه را به دلیل خرید این سامانه تهدید کرده بود.

تحلیل و ارزیابی:

بخش 231 قانون »مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم« )کاتسا( که در اوت 

سال گذشته ی میالدی از سوی کنگره ی آمریکا علیه کشورهای ایران، روسیه و کره   شمالی 

علیه  تحریم   پنج  حداقل  که  می دارد  آن  بر  را  ایاالت متحده  رئیس جمهور  شد،  تصویب 

بخش های نظامی و اطالعاتی روسیه وضع نماید.

تهدید عراق و ترکیه و دیگر کشورهایی که قصد خرید تسلیحات از روسیه را 

دارند، بر اساس همین قانون انجام گرفته است. 

می توان گفت آمریکا دو هدف را از این سیاست دنبال می کند:

افزایش وابستگی حداکثری کشورها در حوزه های نظامی به ایاالت متحده؛

جلوگیری از افزایش نفوذ روسیه در این حوزه.

چنین سیاست هایی که تداعی کننده ی روابط دو کشور در دوران جنگ سرد است، 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 69

14

هرچند ممکن است تأثیرات محدودی بر فروش تسلیحات روسی داشته باشد، اما بعید به نظر 

می رسد نتیجه ی مدنظر ایاالت متحده را برای آن کشور حاصل نماید.

پیامد: اعمال فشار بر روسیه و تهدید دیگران جهت عدم خرید تسلیحاتی از آن 

کشور، می تواند همکاری روسیه را با کشورهایی که تحریم های آمریکا برای آن ها اهمیت 

باالیی ندارد )نظیر ایران( تقویت نماید.
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6- دالیــل و پیامدهــای شکســت دیپلماســی ضــد ایرانــی جبهــه 

ــت ــورای امنی ــرب در ش غ

در جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با دستور کار »تصمیم گیری 

درباره تمدید تحریم های یمن و ادامه فعالیت کارگروه کارشناسان سازمان ملل در این 

کشور« تالش کشورهای انگلستان، آمریکا و فرانسه برای محکوم کردن ایران با شکست 

مواجه شد.

تحلیل و ارزیابی

کشورهای غربی به پیشگامی انگلیس با تهیه پیش نویس قطعنامه ای تالش داشتند 

تا ایران را به دلیل آنچه »کمک تسلیحاتی به حوثی ها« می نامیدند، محکوم کنند.  این 

دیپلماسی ضد ایرانی با وتوی روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت ناکام ماند.

عمده ترین دلیل شکست دیپلماسی ضد ایرانی غرب در شورای امنیت، تمرکز بر 

پیگیری مواضع خصمانه سیاسی خود علیه ایران، بجای پرداختن به موضوع بحران یمن 

از بحران های منطقه ای و  ابزاری  استفاده  به عبارتی دقیق تر مشی جبهه غرب در  است. 

نهادهای بین المللی برای اقدام علیه کشورهای ناهم سو با خود و انحراف اذهان عمومی از 

جنایات جنگی کشورهایی مانند عربستان سعودی را باید اصلی ترین دلیل شکست دیپلماسی 

ضد ایرانی اخیر آن ها دانست.

برجسته ترین پیامد اقدام کشورهای غربی در سیاسی کاری و سوءاستفاده از نهادهای 

بین المللی می تواند اعتماد و مشروعیت زدایی از نهادهایی مانند شورای امنیت باشد که به 

کارکرد آن در حل وفصل مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی آسیب وارد می کند.
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7- آلمان و توقف فروش سالح به ائتالف ضد یمن

از توافق احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان در راستای  پس 

به  ازآن پس، صادرات سالح  این کشور، اعالم شد که آلمان  ائتالفی در  تشکیل دولت 

عربستان و دیگر کشورهای عضو ائتالف ضد یمن را متوقف خواهد کرد.

در واکنش به این تصمیم، عادل الجبیر، وزیر خارجه ی عربستان، اعالم کرد این 

کشور نیازی به تسلیحات آلمانی ندارد و می تواند سالح های موردنیاز خود را از جاهای 

دیگری تأمین کند.

تحلیل و ارزیابی:

پس ازآنکه آنگال مرکل در سفر سال گذشته ی خود به عربستان سعودی بر توقف 

حمالت هوایی این کشور به یمن تأکید نمود، زمزمه هایی از کاهش و یا توقف خرید 

تسلیحات آلمانی از سوی عربستان، شکل گرفت.

بااین وجود، این کشور در سال گذشته حدود 1.3 میلیارد دالر تسلیحات به کشورهای 

ائتالف ضد یمن صادر کرده است.

در این زمینه، دولت آلمان طی سال های اخیر به جهت اوضاع وخیم حقوق بشری 

در عربستان و جنایات این کشور در یمن، از سوی منتقدین تحت فشار قرار دارد.

بشر طی  ناقضان حقوق  بزرگترین  به  اروپایی  از سوی کشورهای  فروش سالح 

سال های گذشته، به خوبی نمایان گر برخورد دوگانه ی آن کشورها با این مسئله است.



اندیشکده راهبردی تبیین
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پیامد:

گرچه توقف صادرات سالح از سوی آلمان به عربستان به خودی خود تأثیر چندانی 

بر جاه طلبی های منطقه ای این کشور و جنایات آن در یمن ندارد، می تواند زمینه را جهت 

توقف فروش سالح به عربستان از سوی دیگر کشورها تقویت نماید.
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