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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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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- همگرایی و واگرایی فتح و سائرون در عراق

سیاست در عراق، این روزها دوباره آن روی مبهم و پیچیده اش را که دارای عدم 

قطعیت های بسیار است، نشان داد. نسبت دو لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر و فتح 

به رهبری هادی العامری، از جمله ی این عدم قطعیت هاست.

ابتدا مقتدی صدر که لیست منتسب به او جایگاه نخست را در انتخابات   .1

پارلمانی کسب کرده است، در توئیتی، نام لیست های انتخاباتی بسیاری را ذکر کرد تا 

بگوید آماده ائتالف با آن ها برای تعیین نخست  وزیر جدید است. نام فتح و دولت قانون 

)نوری المالکی( در این توئیت دیده نمی شد و همین مبنایی شد تا همه بگویند سائرون، از 

خط قرمزهایش نسبت به فتح، تخطی نخواهد کرد.

چند هفته بعد اما، العامری و صدر دیدار کردند و از ائتالف فتح و سائرون   .2

خبر دادند. پیش تر، حکمت به رهبری عمار حکیم هم با صدر ائتالف کرده بود. این خبر، 

خط بطالنی بود بر توئیت مذکور صدر و به همان نسبت، تحلیل های پیرامون آن توئیت را 

تضعیف کرد.

حاال، سائرون، حکمت، نصر )العبادی( و الوطنیه )بخشی از سنی ها( در   .3

هتل بابل بغداد، نشستی داشته و بیانیه داده اند که فراکسیون اکثریت را ما تشکیل خواهیم 

داد. در مقابل اما فتح و دولت قانون در تالشند تا کردها و بخشی از سنی ها را با خود همراه 

سازند و به اکثریت برسند. سائرون و فتح دوباره از هم فاصله گرفته اند و کسی هم نمی تواند 
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تضمین بدهد که این فاصله، طی روزهای آینده قطعا حفظ خواهد شد.

عراق  در  کارکردگرا  سیاست ورزی  از  آشکاری  نمونه  سائرون،  و  فتح  روابط 

است؛ مرزهای گفتمانی تحت تاثیر منافع حزبی و جریانی قرار گرفته و انقباض و انبساط 

می یابد و همین امر، عدم قطعیت های این صحنه بیشتر و بیشتر می سازد. در چنین شرایطی، 

سیاست ورزی و تحلیل سیاست ها کار آسانی نیست.

 

2- ترکیه و عملیات آزادسازی ادلب

استان  اکنون  جنوب،  جبهه  در  متحدانش  و  سوریه  ارتش  متعدد  پیروزی های  با 

ادلب به عنوان هدف جدید برای آزادسازی معرفی شده است. اما واقعیت این است که 

آزادسازی این استان از پیچیدگی های سیاسی خاصی برخوردار است که جبهه جنوب با 

وجود هم جواری با سرزمین های اشغالی فلسطین، از چنین حساسیت هایی برخوردار نبود. 

مهم ترین پیچیدگی که می تواند حتی بر اصل عملیات اثرگذار باشد، موضع ترکیه در 

قبال ادلب است. ترکیه معتقد است که راهکار حل بحران در استان ادلب، نظامی نیست. این 

در حالی است که ترکیه پیش از این، با حمایت های تسلیحاتی و لجستیکی از گروه های 

تروریستی مستقر در ادلب، زمینه تقویت این گروه ها در این استان را فراهم کرده بود.

ترکیه اگرچه به ظاهر جبهه النصره را تروریستی می داند اما به دلیل هم جواری استان 

ادلب با ترکیه، بر این باور است که می تواند از موقعیت این گروه و سایر گروه های حاضر 
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در بحران سوریه، برای چانه زنی جهت کسب مطلوبیت های خود در بحران سوریه بهره برد. 

لذا به راحتی گزینه نظامی در ادلب را نخواهد پذیرفت.

وزارت دفاع روسیه به تازگی اعالم کرده است که طرحی را برای استان ادلب به 

ترکیه ارائه کرده است. جزئیات این طرح اعالم نشده اما احتماال در مسیر کسب رضایت 

نسبی ترکیه خواهد بود و رویکرد نظامی برای آزادسازی این استان را دستخوش تغییراتی 

خواهد ساخت.

بر اساس توافق آستانه چهار میان ایران، روسیه و ترکیه، چهار منطقه در سوریه از 

جمله استان ادلب، مناطق کاهش تنش نامیده شدند تا آتش بس در آن ها حکمفرما باشد. 

البته در این توافق بر مبارزه با جبهه النصره و داعش که در لیست گروه های تروریستی 

هستند، تاکید شد. با توجه به حضور جبهه النصره در ادلب، مبارزه با این گروه کامال در 

چارچوب توافق  آستانه است که ترکیه نیز در آن حضور موثر داشته است. 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- »گروه اقدام ایران«؛ اهداف، کارکرد و کارآمدی

شامگاه پنجشنبه، مایک پومپئو )وزیر خارجه ی ایاالت متحده( از تشکیل گروه اقدام 

ایران در وزارتخانه ی متبوع خود خبر داد. 

گروه مزبور جهت هماهنگی و مدیریت اقدامات ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 

ایران، به ریاست برایان هوک تشکیل شده است.

تحلیل و ارزیابی

گروه اقدام ایران، درواقع به منظور فعالیت ستادی جهت مقابله با ایران   .1

ایجاد شده است. دولت ایاالت متحده که گمان می کرد جمهوری اسالمی مدت کوتاهی 

پس از خروج امریکا از برجام، مجدداً بر سر میز مذاکره خواهد آمد تا بر سر مؤلفه های 

قدرت ملی خود به دادوستد بپردازد، با تشکیل ستاد مذکور در پی تشدید اقدامات سیاسی 

علیه این کشور برآمده است.

اوفک  اقتصادِی  بازوی  بازویی سیاسی در کنار  ایران،  با  مقابله  گروه   .2

)دفتر کنترل دارایی های خارجی ایاالت متحده( است.

این بازوی سیاسی، دو نقش عمده را ایفا خواهد کرد:  .3

تالش برای اجماع سازی علیه ایران در محیط های بین المللی و چندجانبه؛  -
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تالش برای همراه سازی دیگر کشورها با قوانین تحریمی اوفک )به عنوان بازوی   -

اقتصادی(.

عالوه بر این، یکی از مهم ترین دالیل ایجاد سازوکار مزبور، تالش برای   .4

بوروکراتیک در وزارت  موانع  برخی  برطرف کردن  و  داخلی  اقدامات  هماهنگ سازی 

وزارت  به منظور چابک سازی  است که  سازوکاری  ایران،  با  مقابله  است. گروه  خارجه 

خارجه در تحقق منویات پمپئو و بولتون تشکیل شده است.

بااین حال، بعید به نظر می رسد گروه مقابله با ایران در سطح بین المللی   .5

)حداقل در موضوع هسته ای( از اقبالی برخوردار شود. بی اعتنایی دولت ایاالت متحده به 

بین المللی، اجماع سازی در حوزه ی هسته ای را برای آن  بسیاری از هنجارها و نهادهای 

کشور دشوار ساخته است. شاید دلیل اصلی تمایل برایان هوک به »گسترش گفتگوها با 

کشورها علیه ایران در حوزه هایی غیر از هسته ای« نیز همین موضوع بوده باشد.

4- استفاده ی ایاالت متحده از FATF علیه پاکستان

چند تن از نمایندگان گروه ویژه ی اقدام مالی )FATF(، با سفر به پاکستان، آن 

کشور را از شرایط خود جهت خروج از فهرست خاکستری آن نهاد اعالم کردند.

پاکستان چند ماه پیش، پس از شکل گیری تنش در روابطش با ایاالت متحده، با 

اعمال فشار آن کشور به لیست خاکستری FATF بازگشت.
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تحلیل و ارزیابی

پاکستان در سال 2015، از لیست سیاه FATF خارج شد. قرار گرفتن   .1

در لیست خاکستری )کشورهای تحت نظر(، به این معنی است که اقدامات این کشور، 

نتوانسته آن نهاد را راضی کند و تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

بحث قرار گرفتن پاکستان در فهرست خاکستری، مدتی پس ازآن مطرح   .2

شد که آن کشور، حافظ سعید را از حبس خانگی آزاد کرد و این اقدام مورد اعتراض 

آمریکا قرار گرفت.

فوریه ی  اجالس  در  پاکستان  نماینده ی  هیئت  است که  حالی  در  این   .3

FATF، آمادگی خود را جهت مذاکره و برطرف نمودن شبهات اعالم کرد، بااین حال، 

FATF تا چند روز پیش، هیچ شرطی را جهت خروج آن کشور از فهرست خاکستری 

اعالم نکرد، تا جایی که وزیر تجارت پاکستان رسمًا اعالم نمود ایاالت متحده ]از طریق 

FATF[ در حال مجازات این کشور است.

به نظر می رسد پاکستان که خود را طی سال های گذشته به سرمایه ی   .4

خارجی وابسته کرده است، خود را مجبور می بیند رضایت ایاالت متحده را جهت جلوگیری 

از قرار گرفتن در لیست سیاه جلب نماید. میزان نفوذ آمریکا بر FATF به حدی است که 

بسیاری از کارشناسان، قرار گرفتن پاکستان در فهرست خاکستری را در چارچوب راهبرد 

جدید آمریکا در قبال پاکستان ارزیابی کرده اند.
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ــت  ــه.آن جه ــورهای آ.س ــا کش ــس FATF ب ــی رئی 5- رایزن

ــکا ــای آمری ــا تحریم ه ــی ب همراه

مارشال بیلینگسلی، دستیار وزیر خارجه ی ایاالت متحده در امور تأمین مالی تروریسم، 

در سفری به کشورهای عضو اتحادیه ی کشورهای جنوب شرق آسیا )آ.سه.آن(، آنان را 

تهدید کرد که عدم همراهی با تحریم های آمریکا در قبال ایران، به  قطع دسترسی به نظام 

مالی آمریکا منجر خواهد شد.

تحلیل و ارزیابی

اولین نکته ای که در سفر بیلینگسلی باید مورد توجه قرار گیرد، این است   .1

که رئیس یک نهاد بین المللی، در حال سفر منطقه ای به کشورهاست تا آن ها را به همراهی 

با تحریم های یک جانبه و غیرقانونی ایاالت متحده مجاب کند.

آمریکا در حال استفاده از ظرفیت تمام نهادهای بین المللی علیه ایران   .2

 FATF و استفاده ی آمریکا از سازوکارهای درونی FATF است. سفر منطقه ای رئیس

جهت تحت فشار قرار دادن پاکستان، دو نمونه از آخرین سوءاستفاده های آن کشور از این 

نهاد است.

ایران  نفتی  عمده ی  مشتریان  زمره ی  در  آ.سه.آن،  عضو  کشورهای   .3

محسوب نمی شوند و کاهش خرید آن ها، تغییر چشمگیری در میزان فروش نفت ایران 
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ایجاد نمی کند.

گرچه این کشورها شرکای اصلی ایران نیستند، بااین حال سفر هیئت   .4

آمریکایی به آن کشورها، می تواند در شناسایی کانال های ایران جهت مقابله با تحریم ها 

مؤثر باشد.
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