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خالصه مدیریتی
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده
راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهمترین اخبار و تحوالت منطقه ،دالیل،
اهداف و پیامدهای تحوالت را بهصورت هفتگی بررسی نماید .مبنای کار گزارش بر ارائه
راهبردیترین و مهمترین 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:
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه منطقه:

		

خطای بزرگتر بن سلمان و سیاستورزی اردوغان

		

قابوس بمثابه سادات!
آقای نخست وزیر با امنیت ملی عراق چه میکند؟

مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

		

تمدید تعلیق اقدامات مقابلهای FATF؛ نگاه واقعبینانه

		

خروج احتمالی آمریکا از معاهدهی منع موشکهای میان برد؛

		
		

دالیل و پیامدها
سازوکار ویژهی اروپا و بازاعمال مرحلهی دوم تحریمها
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مهمترین اخبار و تحلیلهای منطقه
 -1خطای بزرگتر بن سلمان و سیاستورزی اردوغان
اگر آنچه بر سر خاشقچی آمد ،در ترکیه رخ نمیداد ،احتماال ابعاد ماجرا اینقدر
پیچیده نمیشد .لذا اگر کشتن خاشقچی خطای بزرگ بن سلمان و یارانش باشد ،خطای
بز رگتر ،کشتن او در ترکیه است .در این خصوص چند نکته قابل توجه است؛
اردوغان بیش از یک دهه رقابت گفتمانی و راهبردی با عربستان را حاال ذیل
پرونده خاشقچی پیگیری میکند .لطمهای که بازی اردوغان به حیثیت و وجههی عربستان
وارد ساخت ،کار را بهآنجا کشانده که حاال ترامپ هم ناچار است انگشت اتهام را به
سوی بن سلمانی دراز کند که بنا بود همکار و شریک طرحهای مهم منطقهای آمریکا در
مهار ایران و متحدانش باشد.
اردوغان با امتیاز در اختیار داشتن اطالعات و با بازی با آن ،در یک روند منسجم و
حساسیتبرانگیز ،همه را ناچار کرد تا نسبت به پرونده خاشقچی اعالم موضع کنند .از این
منظر ،در آینده عملکرد اطالعاتی و رسانهای اردوغان و یارانش محل تمرکز و مطالعهی
بیشتری قرار خواهد گرفت تا فرایند بحرانسازی برای یک کشور رقیب با اتکا به یک
سوژهی حقوق بشری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نتیجهی غیرمستقیم پیگیریهای دقیق و مستمر آنکارا در خصوص سرنوشت
خاشقچی و ورود دولت ترکیه در باالترین سطح به این پرونده ،این خواهد بود که وجههای
8
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ترمیمیافته از ترکیه به نمایش گذاشته میشود؛ ترکیهای که نسبت به جان روزنامهنگارا ِن
خارجی هم حساس است و این در حالی است که این کشور به یکی از بزرگترین
زندانهای روزنامهنگاران در جهان شهره است.
اردوغان تا اینجا بیشتر در حال سرمایهگذاری است؛ او با مانور هوشمندانه حول
پرونده خاشقچی ،میکوشد تا انبار مهمات خود را برای مانورهای منطقهای غنیتر سازد.
باید دید این مهمات مادی و غیرمادی در کدام پرونده منطقهای و بینالمللی این کشور
صرف خواهد شد .اگرچه تا همینجا هم اردوغان منافعی کسب کرده اما به نظر میرسد
هنوز میوهی با کیفیتی از این ماجرا برداشت نکرده است.

 -2قابوس بمثابه سادات!
اقدام پادشاه عمان در میزبانی از نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،اگرچه
سالهای قبل نیز در سطوح دیگری انجام شده بود اما این بار معنای خاصی دربرداشت که
آن را متفاوتتر و تعیینکنندهتر از قبل میسازد.
وقتی انور سادات پس از نبرد  1973با اسرائیل ،کمکم َعلَم مبارزه را زمین گذاشته
و در پی سازش برآمد ،چند سالی زمان برد تا نهایتا معاهده کمپ دیوید در سپتامبر 1979
در کاخ سفید با امضای او و نخستوزیر رژیم صهیونیستی و البته میانجیگری کارتر
رئیس جمهور وقت آمریکا رسمیت یابد .بزرگترین جرم مصر در آن سالها این بود که
خط عربی مبارزه با اسرائیل را با همه نواقصش ،شکست و باعث شد تا بعدها یاسر عرفات
9
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فلسطینی و ملک حسین اردنی نیز به جرگه به رسمیت شناسان اسرائیل بپیوندند.
ماجرای عمان اما از همان ابتدا جالب بود .در حالی که غالب کشورهای عربی و
اسالمی ،روابط خود را با مص ِر سادات تقلیل داده یا قطع کردند ،عمان تغییری در روابط
خود با قاهره ایجاد نکرد چرا که اساسا به رسمیت شناختن اسرائیل برای مسقط ،یک اقدام
خائنانه محسوب نمیشد.
حاال عمان جا پای مصر و سلطان قابوس جا پای انور سادات گذاشته است .اگر
سادات باعث تشکیل صفی هرچند محدود از کشورهای عربی شد تا اسرائیل را به رسمیت
بشناسند ،حاال سلطان قابوس با میزبانی از نتانیاهو ،در شرایطی که برخی کشورهای عربی
همچون بحرین ،امارات و عربستان تا کنون چنین اقدامی را انجام ندادهاند و در شرایطی
که طرح معامله قرن از سوی آمریکا با جدیت دنبال میشود ،زمینهی ایجاد موجی از
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در سطوح باال را فراهم کرده است .از این منظر،
قبحشکنی عمان بیشباهت به طرح سادات نیست ،به خصوص که دولت عمان به اعتدال
شهره است!

 -3آقای نخست وزیر با امنیت ملی عراق چه میکند؟
عادل عبدالمهدی نخست وزیر مکلف عراق ،سرانجام کابینه خود را به پارلمان
معرفی کرد و توانست رای اعتماد پارلمان را برای  14کاندیدای پیشنهادی خود بگیرد.
 8کاندیدای باقیمانده نیز بناست  15آبانماه معرفی شده و بررسی شوند.اما در این میان،
نکتهای جالب و البته قابل تامل در لیست ابتدایی کابینه او وجود داشت؛ شخصی که برای
10
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تصدی وزارت دفاع از سوی عبدالمهدی پیشنهاد شد ،فیصل الجربا بود که به گفته برخی
رسانهها ،تا آخرین روز حیات رژیم بعثی ،فرمانده اسکادران ویژه بالگردهای صدام حسین
بود! نخست وزیر مکلف البته وقتی با اعتراض بخشی از نمایندگان پارلمان روبرو میشود،
کاندیدای وزارت دفاع را تغییر داد.
این مشی عبدالمهدی که حاال با کسب رای اعتماد اکثریت کابینهاش ،رسما نخست
وزیر عراق شده است ،محل سواالت و ابهامات بسیاری است:
 عبدالمهدی چرا نسبت به سابقه شخص پیشنهادی برای وزارت دفاع حساس نبودهاست؟
 چه کسانی الجربا را برای وزارت دفاع به عبدالمهدی معرفی کردهاند؟ اهمیت ندادن عبدالمهدی به سابقه الجربا،آیا بیانگر عدم اهتمام ویژهی او بهمسالهی امنیت ملی عراق است؟
 این رویکرد عبدالمهدی نسبت به وزارتخانهی حساسی چون وزارت دفاع ،چهپیامدهایی برای عراق خواهد داشت؟
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -4تمدید تعلیق اقدامات مقابلهای FATF؛ نگاه واقعبینانه
اعضای گروه ویژهی اقدام مالی در اجالس اخیر خود ،بار دیگر تعلیق نام ایران را
از فهرست اقدامات مقابلهای (فهرست سیاه) تمدید کردند.
این نهاد چهار ماه دیگر مجددا ً راجع به بازگشت ،خروج یا تمدید تعلیق نام ایران از
فهرست سیاه تصمیمگیری خواهد کرد.
تحلیل و ارزیابی
.1تعلیق نام ایران از فهرست اقدامات مقابلهای ،هیچ نسبتی با تحریمهایی ایاالت
متحده ندارد و نمیتوان برای مقابله با تهدیدهای آمریکا به آن امیدوار بود .بانکهای
بزرگ بینالمللی ،عم ً
ال به دلیل ترس از مجازات ایاالتمتحده با ایران همکاری نمیکنند.
لذا ،نه تعلیق ،که حتی خروج کامل نام ایران از فهرست مذکور نیز ،نمیتواند آن بانکها
را به تعامل با ایران مجاب نماید.
.2تداوم تعلیق ،عم ً
ال بهمنزلهی ادامهی شرایط عدم اطمینان در فضای اقتصادی و
سرمایهگذاری ایران است .در این حالت ،در عین اینکه ایران تمام تالش خود را جهت
تطابق با استانداردهای  FATFبه کار میگیرد ،عم ً
ال فضای سرمایهگذاری راکدی را
تجربه میکند.
.3عربستان و رژیم صهیونیستی دو عضو ناظر  FATFهستند .عضویت قریبالوقوع
12
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این دو در آن نهاد ،با توجه به ساختار تصمیمگیری مبتنی بر اجماع ،میتواند خروج کامل
نام ایران را از فهرست سیاه بسیار دشوار نماید.
.4قرار داشتن یا خروج کامل از فهرست سیاه ،وضعیتی دائمی نیست .وضعیت
دائمی ،وجود استانداردهای  FATFاست که مانند نوعی شمشیر داموکلس ،همیشه روی
سر اقتصاد ایران حضور دارد .پاکستان ،نمونهای ملموس از این وضعیت است .نام این
کشور پس از خروج کامل از فهرست سیاه ،مجددا ً در آستانهی ورود به آن فهرست قرار
دارد.

 -5خــروج احتمالــی آمریــکا از معاهــدهی منــع موشــکهای
ـا
ـل و پیامدهـ
ـرد؛ دالیـ
ـان بـ
میـ
طی هفتهی جاری ،رئیسجمهور ایاالتمتحده اعالم کرد به علت نقض پیمان منع
سالحهای میان برد از سوی روسیه ،کشور خود را از آن خارج میکند.
پیشازاین در سالهای  2014 ،2008و  2017نیز اتهام نقض این پیمان علیه روسیه
مطرح شده بود.
تحلیل و ارزیابی
.1معاهدهی منع موشکهای بالستیک که در سال  1987میان گورباچف و ریگان به
امضا رسید ،منجر به نابودسازی حدود  2700موشک کوتاه و میان برد آمریکا و شوروی
13
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شد و عم ً
ال یکی از پایههای امنیت راهبردی اروپا محسوب میشود.
.2جدا از اقدامات روسیه ،شاید بتوان اصلیترین دلیل خروج احتمالی آمریکا از این
معاهده را فعالیتهای چین دانست .ایاالتمتحده در حالی خود را در قیدوبند این پیمان
میبیند که چین بدون هیچگونه محدودیتی در حال ساخت موشکهای کوتاه و میانبرد
است .آمریکا ادامهی چنین روندی را عم ً
ال بهمنزلهی بر هم خوردن توازن ،علیالخصوص
در منطقهی آسیا-پاسیفیک تلقی میکند.
.3عالوه بر این ،رد پای افرادی مانند بولتون و تیم امنیت ملی وی نیز در اینگونه
مواضع و اقدامات دیده میشود .بولتون به مخالفت با توافقهای کنترل تسلیحاتی شهرت
دارد.
.4درصورتیکه ایاالتمتحده از این پیمان خارج شود و در سال  2021پیمان استارت
جدید را با روسیه تمدید نکند ،عم ً
ال رژیم کنترل تسلیحات میان دو کشور از هم فروپاشیده
و احتما ًال یک مسابقهی تسلیحاتی کمسابقهی بینالمللی شکل خواهد گرفت.
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 -6سازوکار ویژهی اروپا و بازاعمال مرحلهی دوم تحریمها
در آستانهی مرحلهی دوم بازاعمال تحریمها ،برخی خبرگزاریهای خارجی ،از
اجرایی نشدن سازوکار ویژهی مالی اروپا ( )SPVتا اوایل سال جاری میالدی خبر دادهاند.
سؤالی که در این رابطه باید پاسخ داده شود ،این است که این سازوکار چه نسبتی
با تحریمهای ایاالتمتحده پیدا میکند؟

تحلیل و ارزیابی
.1اتحادیهی اروپا که برجام را یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی
خود میبیند ،سعی دارد با کمترین هزینهی ممکن ،ایران را به ماندن در این توافق مجاب
کند.
.2سازوکار ویژهی اروپا پسازآن مطرح شد که مقام معظم رهبری ،شروطی را برای
بقای برجام و ناظر به تضمین منافع ایران مطرح کردند .لذا ،بزرگترین هدف سازوکار
ویژهی مالی ،باید خنثیسازی حداکثری تحریمهای ایاالتمتحده باشد.
.3بااینحال ،این سازوکار دارای نقاط ابهام بزرگی است و به نظر میرسد کفایت
الزم را جهت برآوردن هدف اعالمشده ندارد.
.4بزرگترین نقطهی ابهام این سازوکار ،بحث امکان برداشت نقدی درآمدهای
ایران است .به نظر میرسد روند پیشبینیشده برای این سازوکار ،مشابه پیمانهای پولی
15
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دوجانبه است و درصورتیکه ایران امکان برداشت از این سازوکار را نداشته باشد ،مجبور
خواهد بود صرف ًا برخی اقالم را از فروشندگانی خاص ،آنهم با نظارت کشورهای اروپایی
دریافت کند.
.5عالوه بر این ،آنچه که تعیینکنندهی تداوم همکاری بسیاری از بنگاههای بزرگ
با کشورمان است ،نه سازوکار ویژهی مالی ،که تحریمهای یکجانبهی ایاالتمتحده است
و عم ً
ال به نظر نمیرسد این سازوکار توان خنثیسازی تحریمهای مزبور را داشته باشد.
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