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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 حوزه منطقه:

  ایران و کنسولگری آمریکا در بصره

ریاست جمهوری برهم صالح در عراق و چند نکته  

نخست وزیر جدید عراق و یک مالحظه برای ایران   

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

   آیا FATF می تواند بخشی از سازوکار اروپایی ها برای مقابله با تحریم های      
               ضدایرانی آمریکا باشد؟

 تحریم های جدید ایاالت متحده علیه چین و افزایش تنش میان دو کشور

کنگره ی صدوشانزدهم آمریکا؛ اکثریت دموکرات یاجمهوری خواه؟  

  قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری و چند نکته
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- ایران و کنسولگری آمریکا در بصره

آمریکا روز جمعه با این ادعا که کنسول گری اش در بصره ی عراق، مورد تهدید 

است، آن را تعطیل اعالم کرده و کارکنانش را از آن خارج ساخت. آمریکا پیش تر و 

حتی دوباره این روزها، گفته بود که هر حادثه ای برای مراکزش در عراق رخ دهد، ایران 

را مسئول می داند.

برخی رسانه ها و تحلیل گران، این اقدام آمریکا را نشانه ای از رویکرد جدی ایران 

برای مقابله با سیاست های آمریکا در عراق اعالم کرده اند. آن ها حتی گفته اند که ایران با 

تحدید کنش گری آمریکا در عراق، در پی اثرگذاری بر سیاست های تحریمی این کشور 

علیه تهران است.

فارغ از صحت و سقم چنین تحلیل هایی، به نظر می رسد یکی از نتایج این اقدام 

آمریکا، افزایش فشار ذهنی بر ملت عراق جهت اثرگذاری آن ها بر همراهی دولت و 

حشد الشعبی با ایران است. واشنگتن در چارچوب یک طرح کالن و چند بعدی، می کوشد 

زمینه های هم گرایی میان دو کشور را کاهش و زمینه های واگرایی را تقویت کند. با توجه 

به این که مساله ی امنیت برای مردم عراق حائز اهمیت است، القاء این گزاره که ایران در 

پی تولید ناامنی در عراق است و رقابت با آمریکا را مهمتر از امنیت عراق می داند، می تواند 

در نگاه مردم عراق به ایران موثر واقع شود. 
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پیش از این نیز آمریکا در سطح رسانه ای و رسمی کوشید تا خبر کذب انتقال تعدادی 

از موشک های ایران به عراق را برجسته سازد. این خبرسازی در حالی صورت گرفت که 

اوج  انتخاب نخست وزیر  پارلمان جهت  برای صف بندی جدید در  رقابت میان گروه ها 

گرفته بود و این امکان وجود داشت که این خبر کذب، هزینه های همراهی برخی گروه ها 

با حشد الشعبی را افزایش دهد که البته چنین نشد.

 

2- ریاست جمهوری برهم صالح در عراق و چند نکته

شب گذشته، پارلمان عراق پس از مدت ها بحث و بررسی میان گروه های سیاسی، 

در نهایت دکتر برهم صالح را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور برگزید. در این 

خصوص چند نکته قابل تامل وجود دارد؛

نامزد مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان یعنی فواد حسین شکست سختی 

از برهم صالح و اتحادیه میهنی خورد. برهم صالح پس از پیروزی، از وحدت عراق سخن 

استقالل کردستان  همه پرسی  از  قبل، آشکار  روز  فواد حسین چند  حالی که  در  گفت 

حمایت و آن را قانونی و مشروع دانسته بود. لذا بارزانی برای پیگیری مجدد پروژه تجزیه، 

نمی تواند روی حمایت رئیس جمهور ُکرد عراق حساب کند و این شکستی بسیار سخت 

برای اوست.

پس از مرحوم جالل طالبانی )مام جالل( که حلقه وصل کردها و عرب ها بوده 

و روابط خارجی متوازن و اصولی پیشه کرده بود، فواد معصوم بر سر کار بود. به گفته 
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کارشناسان، معصوم با شخصیت خاصش، ریاست جمهوری را اثرپذیر جلوه داد تا اثرگذار 

و عمال نقش این کرسی را در معادالت داخلی و خارجی عراق، تقلیل داد.

برهم صالح، شخصیتی به نسبت بقیه کردها، خوش فکرتر است. او حتی نتوانسته بود 

الیگارشی  حاکم بر احزاب کرد و روندهای فسادزای آن ها را بپذیرد و عمال خطی جدا 

از دو حزب اصلی )دموکرات و اتحادیه میهنی( را برگزید. او البته چندی قبل به دامان 

اتحادیه بازگشت و نامزد آن برای ریاست جمهوری شد. انتظار از برهم صالح و متانتش در 

موضع گیری این است که کردستان قوی را ذیل عراق قوی دنبال کند. اظهارات او بیان گر 

این گزاره است اگرچه مسیر عمل، پرسنگالخ و طمع برانگیز است. 

3- نخست وزیر جدید عراق و یک مالحظه برای ایران

عادل عبدالمهدی، اکنون از سوی برهم صالح رئیس جمهور جدید عراق به عنوان 

نخست وزیر مکلف انتخاب شده تا کابینه را در فرصت یک ماهه به مجلس معرفی کرده 

و رای اعتماد بگیرد. او دارای چندین ویژگی است که تعامل با او را نیازمند مالحظاتی 

هوشمندانه و احتماال متفاوت از قبل می سازد. 

یکی از مهم ترین ویژگی های عبدالمهدی، تاکید او بر تکنوکرات بودن خود است. 

واقعیت این است که او اگرچه سابقه عضویت در مجلس اعالء را داشته و هم  اکنون هم 

تعامالتی میان او و این مجلس وجود دارد اما با خروجش از این جریان سیاسی در سال های 

گذشته، کوشیده است تا خود را مستقل و تکنوکرات جلوه دهد.
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برخوردار  شرایط خوبی  از  مردم،  عموم  به  در حوزه خدمات رسانی  اکنون  عراق 

نیست. مشکالت مربوط به کبمود آب و قطعی های مکرر برق به همراه فساد زیاد در نظام 

اداری و مالی این کشور از یک سو و فراغ بال بیشتر دولت با پایان نسبی مصائب امنیتی 

ناشی از حضور داعش در این کشور از سوی دیگر، باعث شده تا مردم این کشور انتظار 

ویژه ای از دولت احتمالی عادل عبدالمهدی داشته باشند.

انتظارات مردم و تاکید عبدالمهدی بر تکنوکرات بودنش ، باعث می شود تا او نسبت 

به رفع مشکالت مردم، تالش بیشتری از خود نشان دهد تا جایی که احتماال بخشی از روابط 

خارجی عراق را هم متناسب با چنین ضرورتی، تنظیم نماید. لذا فهم دقیق شرایط عراق 

و اصول رفتاری عادل عبدالمهدی، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط کنونی برای تحکیم 

هرچه بیشتر روابط ایران با عراق است. هرگونه اولویت گذاری غلط می تواند زمینه را با 

توطئه گران علیه روابط دو کشور فراهم سازد.

 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 93

12

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــرای  ــا ب ــازوکار اروپایی ه ــی از س ــد بخش ــا FATF می توان 4- آی

مقابلــه بــا تحریم هــای ضدایرانــی آمریــکا باشــد؟

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اظهارنظری گفته است FATF »بخشی 

از سامانه اروپایی ها برای دور زدن تحریم های آمریکا است«؛ اما در صحت و درستی این 

گزاره تردیدهایی وجود دارد.

تحلیل و ارزیابی

1.اولین مورد که باعث می شود نسبت به قرار داشتن FATF در سازوکار اروپایی ها 

برای مقابله با تحریم های ضدایرانی آمریکا تردید ایجاد شود به رویکرد این نهاد نسبت 

به ایران مربوط می شود. با وجود اجرای توافق هسته ای و تصویب لوایحی مانند مبارزه با 

تأمین مالی تروریسم، FATF به بهانه هایی مانند وجود استثنا در الیحه، حاضر نشده است 

نام ایران را از لیست کشورهای غیر همکار خارج کند. لذا رویکرد این نهاد نسبت به ایران 

نه بی طرفانه بلکه عیب جویانه و خصمانه است.

2.نهاد FATF ذاتًا یک نهاد توصیه محور است و نمی تواند خود رأسًا عملکرد ایجابی 

یا سلبی داشته باشد. تبعاً چنین نهادی نمیتواند یکی از اجزای مؤثر سازوکار اروپایی ها برای 

 FATF مقابله با تحریم های ضدایرانی آمریکا به شمار آید. نباید همانند برجام در نقش
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نسبت به حل مشکالت تجاری کشور اغراق کرد.

3.مهم تر از موارد 1 و 2 اینکه؛ مارشال بیلینگزلی رئیس FATF یکی از مقامات 

وزارت خزانه داری آمریکا است. چگونه ممکن است نهاد تحت ریاست یکی از مقامات 

تحریم های  با  مقابله  برای  اروپایی ها  سازوکار  از  بخشی  به عنوان  ترامپ  دونالد  دولت 

ضدایرانی آمریکا عمل کند.

تقال برای تصویب قوانین مورد انتظار FATF به هر قیمت ممکن، ادامه راهِ غلِط 

چشم دوختن به خارج برای حل مشکالت معیشتی و اقتصادی کشور است. باید توجه داشت 

که نقش نهادی مانند FATF در مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور کاماًل فرعی است و 

نباید آدرس غلط به مردم و افکار عمومی داد.
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ــش  ــن و افزای ــه چی ــده علی ــد ایاالت متح ــای جدی 5- تحریم ه

تنــش میــان دو کشــور

هفته ی گذشته، در پی خریدهای نظامی چین از روسیه، ایاالت متحده اعالم کرد چین 

به دلیل نادیده گرفتن تحریم کاتسا، مشمول مجازات های آن تحریم می شود. 

در واکنش به این تحریم ها نیز، چین گفتگوهای نظامی خود را با آمریکا لغو نموده 

و نسبت به عدم لغو آن ها هشدار داده است.

تحلیل و ارزیابی

1.در ماه اوت سال گذشته ی میالدی، کنگره ی ایاالت متحده تحریم موسوم به کاتسا 

را علیه ایران، روسیه و کره ی شمالی وضع کرد. بااین حال، تا هفته ی گذشته، عماًل مجازاتی 

علیه کشورهایی که از روسیه خرید نظامی داشته اند وضع نشده بود.

2.بند 235 کاتسا، 12 تحریم را علیه افراد یا موجودیت هایی که قوانین تحریمی 

را نادیده بگیرند وضع کرده است که عمده ی آن ها، مربوط به منع دسترسی به خدمات 

سیستم های مالی ایاالت متحده و مهم ترین آن، قطع دسترسی به دالر در تعامالت مالی است.

3.بااین وجود، به نظر نمی رسد عدم دسترسی بخش های توسعه ای ارتش چین به دالر، 

آسیبی جدی به این حوزه ها وارد نماید. عالوه بر این، چنین تحریم هایی می تواند منجر به 

جدی تر شدن ایجاد سازوکارهای پولی دوجانبه میان کشورها شود.
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4.از سوی دیگر، پارلمان هند نیز خرید سامانه ی اس-400 را از روسیه تأیید کرده 

و کاتسا نتوانسته بازدارندگی موردنظر را در زمینه ی خریدهای تسلیحاتی از روسیه به وجود 

بیاورد. چندی پیش، وزیر دفاع ایاالت متحده در همین رابطه در مورد استفاده ی بی مهابا از 

تحریم علیه روسیه، هشدار داده بود.

 

ــا  ــرات ی ــت دموک ــکا؛ اکثری ــانزدهم آمری ــره ی صدوش 6- کنگ

جمهوری خــواه؟

34 روز تا برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره ی ایاالت متحده باقی مانده و مطابق 

قانون، متصدیان کل کرسی های مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا، مجدداً باید از 

سوی مردم انتخاب شوند.

تعداد  و  ترکیب  ایاالت متحده،  سیاسی  عرصه ی  در  کنگره  جایگاه  به  توجه  با 

نمایندگان از دو جناح اصلی در آمریکا، از اهمیت باالیی برخوردار است.

تحلیل و ارزیابی

1.انتخابات میان دوره ای کنگره، بعد از انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین انتخابات 

در ایاالت متحده به شمار می آید. در حال حاضر، جمهوری خواهان در هر دو مجلس سنا و 

نمایندگان، از اکثریت اعضا برخوردارند.

اغلب  در  رئیس جمهور  حزب  میان دوره ای،  انتخابات های  در  داده  نشان  2.تجربه 
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قریب به اتفاق موارد شکست خورده است؛ بااین حال، در دوره هایی که دولت از عملکرد 

مطلوب و یا رئیس جمهور از محبوبیت باالیی برخوردار بوده، حزب متبوع وی نتیجه ی 

بهتری کسب نموده است.

3.در دوره ی حاضر، علیرغم آنکه دولت از عملکرد نسبتًا مطلوبی در حوزه ی اقتصاد 

برخوردار است، محبوبیت ترامپ به صورت کم سابقه ای پایین است که هم زمانی دو عامل 

مذکور، پیش بینی نتیجه ی انتخابات را دشوار می سازد.

4.بااین حال، اکثر نظرسنجی ها گویای برتری دموکرات ها بر جمهوری خواهان در 

مجلس نمایندگان است. به صورت متوسط، در انتخابات های میان دوره ای، حزب رئیس جمهور 

30 کرسی را ازدست داده که کم بودن محبوبیت ترامپ می تواند این تعداد را بیشتر کند.

5.به رغم مجلس نمایندگان، انتظار می رود جمهوری خواهان در مجلس سنا همچنان 

اکثریت خود را حفظ کنند.

6.نکته ی مهم آن است که تغییر ترکیب مجلس نمایندگان، تغییر چندانی را در 

سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال ایران ایجاد نمی کند. عالوه بر اینکه مجلس نمایندگان 

عهده دار اصلی سیاست خارجی در آمریکا نیست، باید در نظر داشت که دموکرات ها و 

جمهوری خواهان در مسئله ی ایران، تفاوت های بنیادین با یکدیگر نداشته و اهدافی یکسان 

را با رویکردهای متفاوت دنبال می کنند.

7.از سوی دیگر، آمارها نشان دهنده ی آن است که میزان »قطبی شدگی« میان 

دموکرات ها و جمهوری خواهان به صورت بی سابقه ای افزایش یافته که می تواند در صورت 
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کسب اکثریت از سوی دموکرات ها، ترامپ را در بسیاری از سیاست ها دچار مشکالت 

جدی نماید.

 

7- قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری و چند نکته

در پی اقامه ی دعوای ایران علیه ایاالت متحده در دادگاه الهه، این نهاد طی یک قرار 

موقت، آمریکا را از اعمال تحریم در حوزه های مواد غذایی و کشاورزی، اقالم دارویی و 

تجهیزات پزشکی و خدمات و قطعات هواپیما منع کرده است.

تحلیل و ارزیابی

1.اولین و مهم ترین نکته در بررسی و تحلیل رأی دیوان، عدم وجود ضمانت اجرا 

برای آن است. علیرغم آنکه ایران می تواند مطابق بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد، در 

صورت استنکاف ایاالت متحده از اجرای رأی، به شورای امنیت مراجعه نماید، آمریکا قادر 

است هرگونه تصمیم گیری آن نهاد را مسدود کند.

2.عالوه بر مورد مذکور، رأی دیوان ناظر و منحصر به روابط دوجانبه ی ایران و 

آمریکاست. به عبارت دیگر، حتی اگر دیوان در رأی نهایی خود ایاالت متحده را محکوم 

کند، این رأی، محکومیِت تنها بخشی از اقدامات و تحریم های آمریکا علیه ایران است.

3.همان گونه که گفته شد، محکومیت تنها مربوط به روابط دوجانبه بوده و تحریم های 

ثانویه و فراسرزمینی آمریکا را شامل نمی شود. بسیاری از کشورها و بنگاه ها از ترس 
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مجازات های آمریکا به تعامل با ایران اقدام نمی کنند.

4.مسئله ی مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مشکل اصلی در 

تحریم های مرتبط با برخی مواد غذایی و اقالم دارویی، نه تحریم آن اقالم، که مانع تراشی در 

نقل و انتقاالت دالری در پرداخت هزینه ی آن هاست که عماًل سهم خرید از ایاالت متحده 

در این اقالم، بسیار ناچیز است. 

5.الزم به یادآوری است که دیوان در قرار موقت سه ماه پیش خود، از ایاالت متحده 

خواسته بود از هر اقدامی که منجر به پیچیده شدن اوضاع و دشوارتر شدن بررسی موضوع 

از سوی دیوان شود، خودداری کند. بااین حال، آن کشور بازاعمال مرحله ی اول تحریم های 

یک جانبه را کمی بعد اجرایی نمود.






