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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- گفتگوهای یمنی- یمنی؛ ُکند اما رو به جلو

آغاز گفتگوهای یمنی- یمنی در سوئد با حضور نماینده سازمان ملل و پیشرفت  

اولیه در بحث تبادل اسرا و انتقال مجروحین، امیدواری هایی را برای شکل گیری توافقات 

بعدی در زمینه آتش بس، فعال شدن فرودگاه ها و بنادر و تن دادن به راه حل سیاسی با هدف 

استقرار دولت افزایش داده است. اما برغم دیدار و هم نشینی دو طرف مذاکره بر سر میز 

غذا و در خارج از جلسه مذاکره، گفتگوها تا کنون به صورت غیرمستقیم و با وساطت 

نماینده سازمان ملل انجام شده است. خلع سالح انصاراهلل قبل از هرگونه راه حل سیاسی و در 

حالی که کشور یمن جوالن گاه هزاران نیروی متجاوز و مزدور خارجی است؛ درخواست 

کنترل و نظارت دولت مستعفی بر فعالیت فرودگاه صنعا؛ خروج انصاراهلل از بندر حدیده و 

واگذاری مدیریت آن به رئیس جمهور مستعفی و نادیده گرفتن پیشنهادات منطقی تر هیئت 

انصاراهلل در این زمینه، بیش از آن که نشست استکهلم را به جلسه گفتگو شبیه کرده باشد، 

رنگ و بوی باج خواهی به آن بخشیده است. به نظر می رسد که هیئت منتسب به رئیس 

جمهور مستعفی و ائتالف سعودی -اماراتی، به جای اینکه حضور انصاراهلل در این نشست را 

در راستای تالش برای نیل به راه حلی دیپلماتیک و برون رفت از درگیری نظامی و فجایع 

ناشی از آن برای مردم یمن تحلیل و تفسیر نمایند، آن را نشانه ضعف و وادادگی انصاراهلل 

قلمداد کرده و سعی بر تحمیل شرایط یکسویه خود در گفتگوها دارند. 

بدیهیست که با شرایط حاکم بر نشست و تبدیل آن به جلسه مشاوره به جای گفتگو 
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میدانی یمن و غایب در  بازیگران حاضر در تحوالت  و همچنین فشارهای پشت پرده 

مذاکرات، نمی توان خروجی نشست استکهلم را چندان امید بخش دانست و یا اگر توافقاتی 

نیم بند نیز حاصل شود، چندان به اجرای آن امیدوار بود. با این وجود، این نشست می تواند 

زمینه را برای نشست های جدی تر آینده فراهم سازد.
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2- چنــد نکتــه در بــاب پیــروزی فلســطین و حمــاس در ســازمان 

ملــل

چند روز قبل، سازمان ملل به صحنه ای برای طرح دوباره مساله ی فلسطین تبدیل 

شد. در واقع دو رویکرد ایجابی و سلبی نسبت به فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل به 

نمایش گذاشته شد؛

رویکرد سلبی: »نیکی هیلی« نماینده آمریکا هفته گذشته پیش نویس قطعنامه ای را 

به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد که با محکوم کردن مقاومت مردم فلسطین و متهم 

کردن حماس به تروریسم، به دنبال تشدید فشار بر فلسطینی ها بود. این تالش با ابتکارعمل 

بولیوی و مشارکت فعال ایران و برخی کشورهای دیگر، به شکستی معنادار برای آمریکا 

و اسرائیل تبدیل شد تا هیلی خاطره ی خوشی از آخرین روزهای حضورش در سازمان ملل 

نداشته باشد.

رویکرد ایجابی: در روز شکست آمریکا، ایرلند پیش نویس قطعنامه دیگری را ارائه 

کرد که در آن بر لزوم پایان اشغالگری و شهرک سازی توسط صهیونیست ها تأکید شده 

بود.  این رویکرد حامیانه از فلسطین، با رای قاطع اعضا و مخالفت تنها 5 عضو از جمله 

آمریکا و اسرائیل روبرو شد.

در خصوص این همآوردی، چند نکته قابل ذکر است؛

از جمله پیامدهای بحران های منطقه ای در سوریه، عراق و یمن این بود که مساله ی   -

اساسی و راهبردی فلسطین برای چندین سال به حاشیه رفت. با رویکردهای خاص ترامپ 
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از یک سو و کاهش بحران های منطقه ای از سوی دیگر، به نظر می رسد جایگاه فلسطین در 

میان بازیگران مختلف، ارتقاء یافته است.

عربستان اگرچه دِل خوشی از حماس نداشته و بارها آن را آماج حمالت لفظی و   -

سیاسی خود قرار داده است، اما با تروریستی معرفی کردن آن از سوی آمریکا، همراه نشد. 

این یعنی عربستان هم چنان از هزینه  های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بیمناک 

است.

این گونه  را  آن  عضو   57 اما  ندانستند  تروریستی  را  حماس  عضو،   87 اگرچه   -

می دانند. با وجود شکست آمریکا در این همآورد، اما عدد 57 را باید جدی گرفت. قطعا 

بخشی از این اعضا، تحت فشارهای آمریکا و اسرائیل بوده اند.

اسماعیل هنیه، چند روز پیش از نشست مجمع عمومی، با دکتر ظریف و برخی   -

مقامات سیاسی دیگر کشورها گفتگو کرده و از آن ها خواست تا با این رویکرد آمریکا 

مخالفت کنند. ظریف نیز تالش قاطع ایران با مخالفت با این رویکرد را وعده داد. سخنرانی 

نماینده ایران در سازمان ملل، در همین راستا بود که امری ستودنی است اگرچه اقدامات 

رسانه ای درخوری پیرامون آن انجام نشد.

گفتمان حداقلی فلسطین 1948 اگرچه از منظر محور مقاومت مردود است اما از   -

آن جا که متکی به قطعنامه های سازمان ملل است، مورد اقبال برخی بازیگران غربی قرار 

گرفته است. با وجود تهدیدهای ناشی از توسعه ی این گفتمان، می توان به فرصت های آن 

اندیشید. ایرلند در این چارچوب عمل کرد و همراهی قاطع اعضاء را در حمایت از فلسطین 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 99

12

کسب کرد.

 

3- عربستان و محاسبات غلط

رهبر معظم انقالب اسالمی امروز در جمع خانواده های شهدای مدافع حرم فرمودند: 

»این جنایتی که آل سعود برای اشغالگری یمن انجام می دهد، به ضرر خودش تمام می شود؛ 

نزدیک چهار سال است که این ها در یمن جنایت می کنند؛ تصور می کردند در چند روز یا 

چند هفته مسلط بشوند، اما هرچه جلوتر بروند سقوطشان سخت تر و ضربه ی وارد به آن ها 

مؤثرتر خواهد شد.«

واقعیت این است که مقامات عربستان آن روزی که فرمان حمله به یمن را صادر 

کردند، به هیچ وجه گمان نمی کردند با مقاومتی این چنینی از سوی انصاراهلل و بخشی از 

ارتش روبرو شوند. آن ها در پی یک عملیات سریع و سهمگین بودند تا معادالت مطلوب 

خود را طی چند روز فراهم سازند. به همین دلیل، شروع حمالت با کشته های بسیار زیاد 

همراه بود. اما جنگی که باید کوتاه می بود، حدود چهار سال است که ادامه دارد و عربستان 

نه تنها به اهدافش نرسیده که وضعیت برایش به مراتب خسارت بارتر شده است.

در ماجرای قتل جمال خاشقچی نیز، اگر این فرض قوی را بپذیریم که همه چیز زیر 

سر بن سلمان است، باز هم نوعی بی تدبیری در اجرای این قتل شنیع هویدا می شود تا جایی 

که این ترور چنان ابعادی پیدا کرده که حاال گریبان بن سلمان را گرفته است. 
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اجرا در  و  دقیق در عرصه تصمیم گیری  محاسباتی  نظر می رسد یک دستگاه  به 

عربستان وجود ندارد تا با دوراندیشی و پیامدسنجی، دست به محاسبه زده و در پی کنترل 

نتیجه باشد. واقعیت این است که عرصه سیاست، با همه ی پیچیدگی هایش، از یک منطق 

مبتنی بر هزینه-فایده برخوردار است که می توان با اتکا به آن و با آینده نگری، تا حدی 

نتایج احتمالی اقدامات را – حداقل در حوزه ای که در دسترس خود است- سنجید. دو نمونه 

جنگ یمن و قتل خاشقچی، می تواند به نوعی بیان گر نبود چنین نگاهی در عرصه سیاست 

خارجی و امنیتی عربستان باشد. عدم محاسبه ی خطای اقدام در این دو مورد، حاال کار را 

برای عربستان سخت ساخته است.

 

4- تحریم ایران؛ محدودیت های آمریکا در عراق

»ریک پری« وزیر انرژی آمریکا در دیدار خود با ثامر غضبان وزیر نفت و عادل 

عبدالمهدی نخست وزیرعراق، بر عزم جدی آمریکا برای تحریم صنعت نفت ایران تأکید 

کرده و از تعهد آمریکا در بازسازی ساختار آسیب دیده صنعت نفت عراق و مشارکت 

سرمایه گذاراران بخش خصوصی آمریکا در بخش انرژی این کشور سخن گفت. در این 

خصوص چند نکته قابل ذکر است؛

مهلت 45 روزه آمریکا به عراق، به منزله پایان واردات انرژی این کشور از ایران 

نخواهد بود. زیرا نه زیرساخت های انرژی عراق آماده پاسخگویی به نیازهای داخلی است و 

نه کشورهای منطقه و یا شرکت های خارجِی فعال در بخش انرژی عراق توان رفع نیازهای 
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این کشور در کوتاه مدت را دارند.

بازسازی زیرساخت نفتی عراق نیازمند سرمایه گذاری کالن، توان فنی باال و اهتمام 

الزم برای سرعت بخشیدن به این کار است که با توجه به جدیت آمریکایی ها در تحریم 

نفتی و محدود سازی قدرت منطقه ای ایران، به نظر می رسد که آن ها از اراده الزم برای 

احیای بخش انرژی عراق  و پایان بخشیدن به واردات این کشور از ایران برخوردارند، 

اگرچه این امر نیز زمان بر است.

در شرایط کنونی، بهترین تأمین کننده نیاز عراق به گاز و برق ایران است زیرا از 

زیرساخت الزم در این زمینه برخوردار می باشد. مقامات ایرانی نیز بر اهتمام خود به منظور 

ممانعت از تکرار اتفاقات تابستان گذشته تأکید کرده اند.

آمریکایی ها می دانند که فشار بر مقامات عراق با هدف تسریع در قطع واردات 

انرژی از ایران، می تواند به افزایش مشکالت شهروندان، شکل گیری اعتراضات مردمی بر 

ضد دخالت های آمریکا و در نهایت از دست رفتن فرصت های حضور و نفوذ در عراق 

منجر شود، بنابراین در این زمینه شتابزده عمل نخواهند کرد .

با توجه به بهره مندی نسبی ایران از نگاه مثبت دولت و مردم عراق، ورود فنی به 

بخش انرژی این کشور امری ضروری و با مزایای راهبردی است و هرگونه تعلل در این 

زمینه می تواند به ازدست رفتن فرصت ها به نفع آمریکا و رقبای منطقه ای منجر شود.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ــی و  ــژه ی مال ــروه وی ــتی در کارگ ــم صهیونیس ــت رژی 5- عضوی

ــران ــرای ای ــات ب مالحظ

 ،)FATF( رژیم صهیونیستی به عنوان سی و هشتمین عضو کارگروه ویژه ی مالی

به مجمع عمومی این نهاد پیوسته است. 

ایران در حال حاضر تحت نظارت های FATF قرار داشته و از سوی این نهاد، از 

فهرست کشورهای غیرهمکار خارج نشده است.

تحلیل و ارزیابی

1.رژیم صهیونیستی در حالی به عضویت FATF درآمده که در سال 2000، در 

فهرست سیاه آن قرار گرفته بود. 

2.رژیم صهیونیستی که از گروه های تروریستی ای چون جنداهلل و داعش حمایت 

کرده و هماهنگ کننده ی ترور دانشمندان هسته ای ایران بوده است، به عنوان عضو جدید 

نهادی که یکی از اهداف خود را مقابله با تأمین مالی تروریسم عنوان کرده، پذیرفته شده 

است.

3.اما شاید بتوان یکی از مهم ترین جنبه های این عضویت را، مالحظاتی دانست که 

پیش روی ایران قرار می دهد. بدن شک، یکی از مهم ترین دستورکارهای رژیم صهیونیستی 
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در FATF، فشار بر ایران و جلوگیری از خروج نام کشورمان از فهرست سیاه است.

4.امی پالمر، از معاونان وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی نیز در یک کنفرانس 

خبری، اذعان داشت یکی از اولویت های رژیم مزبور در FATF اقدام علیه ایران خواهد 

بود.

5.این موضوع، با در نظر گرفتن شیوه ی تصمیم گیری در FATF، بیش ازپیش اهمیت 

 )Consensus( مبتنی بر اجماع FATF خود را نشان می دهد. شیوه ی تصمیم گیری در

است که عماًل این امر را در بسیاری از حوزه ها، منوط به رأی موافق رژیم صهیونیستی 

می کند.

6.این مسئله  به این معناست که خروج نام ایران از فهرست سیاه یا تشدید اقدامات 

مقابله ای، در عمل بدون نظر موافق آن رژیم به سادگی اتفاق نمی افتد.






