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پیشگفتار
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده 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 
گزارش هفتگی اندیشکده  بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و تحوالت، مقصود دیگر 

راهبردی تبیین است.

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

تعلیق اعتصاب غذای کرامت و نشانه هایی از عقب نشینی بزرگ رژیم صهیونیستی

پنجاهمین سالروز اشغال قدس شرقی و تالش صهیونیست های مخالف طرح دو دولت

تغییر مکان مخازن آمونیاک حیفا؛ آغاز اهرم بازدارندگی جدید

سخنان جنجالی امیر قطر و چند نکته و پیام برای ایران

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

طرح مجدد اتهام ترور سفیر عربستان؛ مقدمه ای برای هجمه ی تبلیغاتی-روانی علیه ایران

توافق زیست محیطی پاریس، محور اختالفات کشورهای جی7

تشدید اعتراضات در کشمیر، ادامه ی سرکوب

پایان بی نتیجه ی نشست سران ناتو در موضوع افغانستان

کید سفیر ترکمنستان در هند برای تسریع در پروژه ی تاپی تالش و تأ

گزارشی کوتاه از آخرین مواضع اعضای ناتو در قبال افزایش نیرو در افغانستان
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- تعلیق اعتصاب غذای کرامت و نشانه هایی از عقب نشینی بزرگ رژیم 
صهیونیستی

پس از 40 روز اعتصاب غذای حدود 2000 اسیر فلسطینی، خبرهایی مبنی بر پایان این 
کمی بعد مشخص شد  اعتصاب با توجه به دست یابی اسرا به خواسته خود مخابره شد؛ اما 
کرات به یک توافق 11 بندی با رژیم صهیونیستی  تیم فلسطینی به رهبری مروان برغوثی با مذا
دست یافته اند و لذا تا اطالع ثانوی این اعتصاب تعلیق شده است تا درصورتی که صهیونیست ها به 
خواسته خود عمل نکنند باری دیگر اعتصاب غذای کرامت آغاز شود. الزم به ذکر است اعتصاب 
که در طول اعتصاب تنها نمک و آب مصرف  گونه بوده است  اسرای فلسطینی همیشه بدین 

می کنند.

تحلیل و ارزیابی

که  با شروع این اعتصاب در ابتدا صهیونیست ها چندان آن را جدی نگرفتند به گونه ای 
لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در قبال اعتصاب اسرا پیشنهاد داد که این رژیم سیاست های 
مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس را در رابطه با شیوه تعامل با اسرای اعتصاب کننده غذا در 
کره نکند تا اینکه درنهایت از گرسنگی بمیرند. تاچر از این سیاست در  پیش گیرد، یعنی با آن ها مذا
جریان اعتصاب غذای رهبران و فعاالن ارتش جمهوری ایرلند در سال 1981 استفاده کرده بود و با 

کره با آن ها، باعث مرگ 10 نفر از آن ها شد! خودداری از مذا

پیش از این اعتصاب های گوناگونی در اعتراض به زندانی غیرقانونی از سوی فلسطینیان 
که در دو سال اخیر بسیاری از آنان رژیم صهیونیستی را تسلیم اراده اسرا نمود.  انجام شده بود 

اعتصاب غذای برخی رهبران جهاد اسالمی مانند شیخ عدنان از مشهورترین آنان بود.

نقش مروان برغوثی در این اعتصاب ها با آنکه وی از شخصیت های مطرح تشکیالت 
خودگردان است از نکات حائز اهمیت است. وی از رقبای اصلی محمود عباس است و بارها 
ابومازن را به همکاری با رژیم برای توقف طرح اعتصاب غذا متهم نموده است. برخی رسانه های 

صهیونیستی در خصوص تبدیل شدن برغوثی به یک چهره جهانی هشدار داده اند.
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برخی از مفاد توافق برغوثی با رژیم صهیونیستی پس از 40 روز اعتصاب غذا عبارت اند از:

1- آوردن پزشک از بیرون به صورت دوره ای برای اسرای بیمار در زندان های صهیونیستی

2- موافقت با مالقات اعضای درجه 2 خانواده های اسرا با فرزندانشان در داخل زندان

3- موافقت با عکس گرفتن اسرا با خانواده خود، نصب تلفن همگانی برای زنان و نوجوانان 
و بیماران اسیر به منظور تماس با خانواده هایشان به صورت روزانه و ...

در صورت پذیرش حتی برخی مفاد 11 گانه منتشرشده در رسانه ها، می توان این اعتصاب 
را می توان از موفقیت آمیزترین اعتصاب  غذای اسرای فلسطینی برای بازیابی حقوق خود در 

زندان های صهیونیستی دانست.

در پایان می توان گفت: به نظر می رسد سالح اراده اسرای فلسطینی، چالشی جدید برای 
صهیونیست هاست که در مسیر شکوفایی و تأثیرگذاری قرارگرفته و چگونگی واکنش و مدیریت 

تل آویو بسیار بر این مسیر و سالح فلسطینیان تأثیرگذار خواهد بود. 
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2- پنجاهمین سالروز اشغال قدس شرقی و تالش صهیونیست های 
ح دو دولت مخالف طر

درست پنجاه سال پیش، 7 ژوئن بخش قدس شرقی در شکست مفتضحانه اعراب در 
جنگ شش روزه به اشغال صهیونیست ها درآمد. به همین مناسبت در میان صهیونیست ها این 
روز به »روز اورشلیم« مشهور شد. با آنکه یک هفته تا آن روز باقی مانده است، تالش مخالفان و 

موافقان طرح دو دولت در سرزمین های اشغالی برای غالب نمودن تفکر خویش در جریان است.

همان گونه که می دانید یکی از اصلی ترین موضوعات مورد مناقشه موافقین و مخالفین طرح 
دو دولت، قدس شریف است؛ زیرا بر اساس طرح دو دولت قدس شرقی در اختیار دولت فلسطینی 
خواهد بود. لذا مخالفین تحقق دو دولت به دنبال غیرقابل بازگشت نمودن قدس شرقی به 
دامن فلسطینیان با تداوم شهرک سازی، تغییر هویت قدس و مسجداالقصی که به آن تعبیر به 

یهودی سازی می شود، هستند.

اقدامات مخالفین طرح دو دولت فلسطینی-صهیونیستی به مناسبت »روز اورشلیم«

 طیف راست گرای صهیونیستی که از مهم ترین و قدرتمندترین حامیان این گروه هستند طی 
دو هفته اخیر اقدامات گوناگونی برای غالب نمودن تفکر خود انجام داده اند. برخی از این اقدامات 

عبارت اند از:

- دیدار ترامپ از دیدار ندبه: به دلیل اینکه این دیوار در قدس شرقی است تاکنون هیچ 
رئیس جمهوری آمریکا از این دیوار دیدن نکرده بود و اقدام ترامپ برخالف سیاست همیشگی 

آمریکا در حمایت از طرح دو دولت است.

کابینه دولت نتانیاهو در حفاری های زیرزمینی مسجداالقصی و نزدیک دیوار  - برگزاری 
ندبه به مناسبت ایام جنگ شش روزه و تالش برای تصویب الیحه یهودی سازی قدس شریف

کنگره آمریکا در برگزاری جشن پنجاهمین سالروز اشغال قدس شرقی برای  - تصمیم 
نخستین بار

- برپایی راهپیمایی هزاران شهرک نشین صهیونیست در نزدیکی دیوار ندبه به منظور 
حمایت از تداوم اشغالگری این شهر
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نتیجه گیری

به نظر می رسد طیف تندرو صهیونیستی در حال غلبه تفکر خود بر بخش زیادی از افکار 
عمومی یا حداقل رسانه های صهیونیستی است؛ هرچند طیفی از صهیونیست ها موافق طرح دو 
دولت برای پایان دادن به مسئله فلسطین اند و معتقدند رژیم صهیونیستی به منظور حفظ بقای 
خود باید صلح و تشکیل دولت فلسطینی را در مرزهای 1967 را بپذیرد. لذا شهرک سازی ها باید 
متوقف، از برخی مناطق کرانه باختری و باألخص قدس شرقی باید کاماًل عقب نشینی اتفاق بیافتد.

تظاهرات هزاران صهیونیست در قدس اشغالی به بهانه پنجاهمین سالروز اشغال قدس 
شرقی، در نوع خود بی نظیر بود. این اتفاق درحالی که اعراب به دنبال سازش و عادی سازی روابط 
خویش با رژیم صهیونیستی اند و ترامپ در اتخاذ سیاست هایی همیشگی آمریکا تغییراتی را اعمال 

نموده است، زنگ خطر وضعیت فلسطین و قدس شریف را باری دیگر به صدا درآورده است.
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ک حیفا؛ آغاز اهرم بازدارندگی جدید 3- تغییر مکان مخازن آمونیا

در پی تهدیدات سید حسن نصراهلل، دیوان عالی دادگستری رژیم صهیونیستی به تخلیه 
کامل مخازن آمونیاک شهر »حیفا« در تاریخ 9 مرداد رأی داد. این خبری بود که بر روی رسانه ها 

منعکس گردید.

داستان از آنجایی آغاز شد که سید حسن نصراهلل در سخنان خود در مراسم سالگرد شهادت 
سران حزب اهلل در 27 بهمن ماه 94، از تهدیدی جدید علیه رژیم صهیونیستی رونمایی کرد: »...
این سیلوها -که همچنان در حیفا قرار دارد و ما در جنگ 33 روزه از زدن آن ها خودداری کردیم- 
گاز است و موجب مرگ ده ها هزار نفر از ساکنان خواهد شد. درک احساس  حاوی 15 هزار تن 
که در معرض  آن ها بسیار سخت است. آن ها معتقدند دولت اسرائیل در مورد جان 100 هزار نفر 
خطر هستند سهل انگاری می ورزد و به جای انتقال سیلوها، تأسیسات زیربنایی خطرناک به آن 
می افزایند. این موضوع کاماًل مانند بمب اتم می ماند؛ یعنی لبنان امروز بمب اتم در اختیار دارد. این 
حرف مبالغه نیست... ما باید از این توان محافظت و به آن تمسک کنیم زیرا جلوی جنگ سوم 

لبنان را می گیرد.«

سید حسن در سخنرانی های بعد خود هم مانند مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران باری دیگر بر این تهدید و قصد خود برای هدف قرار دادن مخازن آمونیاک حیفا و حتی پایگاه 
کید کرد. تهدیدات سید حسن نصراهلل در میان جامعه صهیونیستی و مسئوالن  هسته ای دیمونا تأ
آن ترسی توأم با ابهام در تصمیم گیری ایجاد کرد؛ اما در پایان رژیم صهیونیستی عقب نشینی بزرگی 
را در قبال حزب اهلل انجام داد درحالی که مقاومت هیچ هزینه ای جز چند سخنرانی پرداخت نکرد!

تحلیل و ارزیابی

با توجه به توانایی سید حسن نصراهلل در سخنرانی های هدفمند و تأثیرگذار و همچنین توان 
باالی زبان بدن وی، همواره یکی از اصلی ترین راهبردهای سیاسی و رسانه ای حزب اهلل لبنان با 

سخنرانی های دبیر کل آن عملیاتی شده است.

حتی  و  منطقه ای  عمومی  افکار  و  رسانه ها  توجه  می توان  را  امر  این  دلیل  اصلی ترین 
صهیونیست ها به سخنان سید حسن نصراهلل دانست. توجه صهیونیست ها به سخنان نصراهلل از 
سال 2006 و جنگ 33 روزه آغاز شد که تمام سخنان و وعده های وی عملی شد و برخی معتقدند 
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در جنگ 33 روزه جامعه صهیونیستی سخنان سید حسن را از مطالب رسانه های عبری معتبرتر و 
دقیق تر می دانستند.

ما آنچه از تهدیدهای سید حسن نصراهلل مهم تر است، واکنش عملی صهیونیست ها به 
این تهدیدات است. تغییر مکان ذخایر آمونیاک حیفا یک پیروزی راهبردی برای مقاومت است؛ 
زیرا اعتبار تهدیدات را بسیار افزایش داد و می تواند آغاز مسیر جدیدی برای استفاده از این اهرم 

بازدارندگی از سوی حزب اهلل و دیگر گروه های مقاومت باشد.

تهدید دیمونا و حیفا به زبانی ساده ارسال یک پیام به دشمن است و آن اینکه مقاومت 
سالحی جدید را بر روی میز مبارزه قرار داده است و آن عبارت است از: حمله به هر مکان و تجمع 

مواد قابل اشتعال در هر جای سرزمین های اشغالی!
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4- سخنان جنجالی امیر قطر و چند نکته و پیام برای ایران

فضای رسانه ای نسبتًا غالب و یکپارچه ای که پس از سفر ترامپ به عربستان محقق شد، 
با اظهارات امیر قطر تا حدی از میان رفت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت: هیچ کس 
حق ندارد چون اخوان المسلمین را تروریست طبقه بندی کرده ما را متهم به تروریسم بکند و نقش 
مقاومت حماس و حزب اهلل را منکر شود... ایران یک قدرت اسالمی است و هیچ عقالنیتی در 
دشمنی با ایران وجود ندارد... این حق قطر است که به صورت هم زمان روابط خوبی هم با رژیم 
صهیونیستی و هم با حماس به عنوان نماینده قانونی و مشروع فلسطینیان داشته باشد... قطر 

موفق شده تا به طور هم زمان روابط مستحکمی با آمریکا و ایران داشته باشد و ...

پس از این اظهارات، قطر مدعی شد که خبرگزاری رسمی این کشور هک شده و انتساب این 
اظهارات به شیخ تمیم درست نیست. این البته نتوانست منجر به کاهش خشم برخی دولت های 
عربی شود. اولین اقدام، فیلتر کردن و محدودسازی رسانه های قطری در کشورهای عربی بود. 

قطر با شدت زیاد مورد هجوم دولت های عربی منطقه قرار گرفت.

کشورمان به خوبی  گفتگو با دکتر روحانی رئیس جمهور  نگاهی به جمالت امیر قطر در 
نشان می دهد که آن سخنان جنجالی او، بی حساب نبوده است: »روابط ما با جمهوری اسالمی 
ایران، دیرینه، تاریخی و مستحکم است و ما خواهان تقویت بیش ازپیش این روابط هستیم... 
که در مسیر تقویت بیش ازپیش روابط ایران و قطر هیچ مانعی وجود ندارد... به  ما معتقدیم 
دستگاه های ذی ربط در کشورم دستور خواهم داد با هدف گسترش همکاری های تهران - دوحه 

بر تالش های خود بیفزایند. «

که آن چه قطر در پی آن است و از آن سخن می گوید و تا حدی نیز  واقعیت این است 
عملی کرده، ترکیه یک سره داراست؛ ترکیه هم با آمریکا روابط خوبی دارد و هم با ایران به دلیل 
همسایگی، سعی بر رعایت ُحسن هم جواری دارد؛ ترکیه هم به حماس بسیار نزدیک است و هم با 

رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی دارد.

لذا به نظر می رسد با توجه به آن چه آمد، جمهوری اسالمی ایران باید به خوبی پیام سخنان 
کشورهای عربی به دوحه را از سوی دیگر فهم  امیر قطر از یک سو و پیام هجوم بی امان برخی 
کرده و در برنامه ریزی دیپلماتیک، در دستور کار قرار دهد. لذا نکات زیر را می توان در این چارچوب 

مطرح کرد:
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1- حساسیت باالی شورای همکاری خلیج فارس و تا حدی اتحادیه عرب به نزدیکی 
کشورهای عربی به تهران؛ این امر می تواند رفتار عمان با ایران را نیز در برخی موارد تحت تأثیر قرار 

دهد. لذا سطح انتظارات از عمان و کویت، باید با احتساب این امر، واقعی تر شود.

2- داشتن برآورد واقعی از رفتار و اهداف قطر؛ دوحه در نظم منطقه ای، یک بازیگر واسطه ای 
با میزان قدرت ملی کم است که خالی از مؤلفه های جدی قدرت ساز به خصوص قدرت سخت 
می باشد. چنین بازیگری نه آن قدر ضعیف است که تابع محض یکی از قدرت های منطقه ای 
شود و نه آن قدر قوی است که به قدرت منطقه ای تبدیل شود. لذا اهل بازی میان قدرت های 

منطقه ای است.

3- تجربه ی حمله ی عراق تا بن دندان مسلح به کویت در سال 1990، برای قطر حاوی 
پیام های معناداری است. آن سال ها، عراق علیه ایران مسلح شده بود و حاال عربستان تا بن دندان 
علیه ایران مسلح شده است. یک جنگ نظامی تمام عیار میان تهران و ریاض، بعید است. لذا قطر 
گر عربستان  منطقًا بخشی از تقویت قدرت نظامی عربستان را علیه خود تصور کرده است حتی ا

چنین قصدی نداشته باشد. باید مبانی چنین تصوری را تقویت کرد.

4- طراحی برنامه های منطقی جهت توسعه ی کمتر حساسیت زا با قطر؛ تجربه ثابت کرده 
کشورهای عربی به ایران، با هجوم بی امان  که هرگونه چراغ سبز و پالس مثبت از سوی  است 
عربستان همراه خواهد شد. آخرین سفر وزیر خارجه اردن به تهران که با پیام های مثبتی همراه 
بود، چندی بعد، با مواضع رادیکال اردن علیه همراه شد. سفر هیئت عالی رتبه عربستان به امان، 

کارساز بود.

5- امیر قطر به پشت گرمی ترکیه چنین سخنانی را مطرح کرده. تحکیم و تقویت ائتالف قطر 
و ترکیه به شرطی که فاصله ی میان آن ها با عربستان را بیشتر از وضع فعلی سازد، مطلوب ایران 

است.

گیرد.  کار قرار  6- با حفظ عزت، تقویت روابط با ترکیه باید به صورت جدی تر در دستور 
گر نبود قدرت ملی آنکارا، قطعًا اردوغان  هر آن چه امیر قطر بیان کرده، ترکیه عملی ساخته است و ا
زیر فشارهای ایران گریزانه ی عربستان، مسیر دیگری می پیمود. لذا بخشی از پاسخ به ریاض را 

باید در تقویت روابط عزت مندانه با آنکارا جستجو کرد.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

ح مجدد اتهام ترور سفیر عربستان؛ مقدمه ای برای هجمه ی  5- طر
تبلیغاتی-روانی علیه ایران

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در گفت وگو با شبکه سی بی اس به تکرار ادعای قبلی آمریکا 
و عربستان مبنی بر تالش ایران برای ترور عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در سال 2011 

پرداخت که در آن زمان سفیر این کشور در واشنگتن بود.

ادعای ترور سفیر عربستان در آمریکا –که اکنون وزیر خارجه این کشور است- در سال 1390 
توسط »اریک هولدر« وزیر دادگستری آمریکا اعالم گردید.

تحلیل و ارزیابی

دولت جمهوری اسالمی ایران در همان مقطع اعالم کرد که این ادعا )مانند ادعای انفجار 
سفارت رژیم صهیونیستی در آرژانتین توسط عوامل ایران( صرفًا برای زمینه سازی حمله رسانه ای 
و تبلیغاتی علیه ایران مطرح شده است. روند ادعا نیز بر تبلیغاتی بودن آن صحه گذاشته و آمریکا و 
عربستان بجای ارائه سند و مدرک معتبر صرفًا به تکرار ادعا، شکل دهی یک هجمه ی رسانه ای-

روانی و تهدید دوباره روی آوردند.

این اتهام دوباره اما یک بار دیگر و پس از پنج سال، توسط جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا 
مطرح شد. همان گونه که انتظار می رفت، ادعای آمریکایی ها این بار نیز بدون ارائه هیچ گونه سند 
گرفته است، به همین دلیل وجه تبلیغاتی و رسانه ای آن برجسته است و باید  و مدرکی صورت 
منتظر شکل گیری اقدام تازه روانی و تبلیغاتی علیه ایران از سوی آمریکا باشیم. اما این حمله چه 

می تواند باشد؟

کننده ایران  کنگره آمریکا طرحی تحت عنوان »قانون مقابله با اقدامات بی ثبات  اخیرًا 
2017« برای #تحریم_دوباره ایران تهیه کرده است که در صورت تصویب و تائید نهایی آن توسط 
رئیس جمهور آمریکا، قابلیت اجرایی پیدا می کند. این طرح مجموعه ای از افراد و نهادهای درگیر 
در تولید موشک های بالستیک دفاعی ایران را هدف قرار می دهد. طرح های تخاصمی و تهدیدی 

آمریکا علیه ایران در روزهای اخیر به شکل چشمگیری به لحاظ کمی و کیفی افزایش یافته اند.



اندیشکده راهبردی تبیین| بررسی و تحلیل مهم ترین رویدادهای سیاست خارجی، منطقه ای و فرامنطقه ای/ 12

تکرار دوباره اتهام ترور سفیر عربستان بعد از پنج سال را می توان جزء رسانه ای-روانی مکمل 
کنگره آمریکا دانست. اظهارات جیمز ماتیس و عنوان #طرح_تحریمی_جدید  طرح تحریمی 
شباهت بسیار نزدیکی باهم دارند؛ هر دو تالش می کنند تا »آشوبگر« و »بی ثبات کنندگی« نقش 

ایران در منطقه را به ذهن متبادر کنند.

یک هدف دیگر از راه اندازی هجمه رسانه ای- روانی علیه ایران، تحت الشعاع قرار دادن سفر 
اخیر ترامپ به عربستان و انعقاد قرارداد تسلیحاتی صد میلیارد دالری با این کشور است. آمریکا 
تالش دارد با این حمله رسانه ای، فروش اسلحه که در راستای بی ثبات سازی مستقیم منطقه 

است را توجیه کند.

نتیجه: طرح دوباره اتهام ترور سفیر عربستان توسط ایران و هم زمانی آن با تحرکات کنگره 
آمریکا علیه ایران را می توان مقدمه چینی برای شکل دهی به هجمه ای رسانی و تبلیغاتی علیه 

ایران باهدف توجیه طرح تحریمی جدید کنگره آمریکا دانست.
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6- توافق زیست محیطی پاریس، محور اختالفات کشورهای جی7

»آنگال مرکل«، صدراعظم آلمان بعد از اتمام نشست دوروزه سران جی هفت در ایتالیا به بیان 
اظهاراتی پرداخته که نشان از اختالفات عمیق بین کشورهای عضو جی7 دارد. وی بحث های 
صورت گرفته پیرامون »توافق زیست محیطی پاریس« را نارضایت بخش توصیف و از آمریکا به 

دلیل کارشکنی در مورد این توافق انتقاد کرد.

رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده است که هفته آینده دراین باره تصمیم خواهد گرفت. ترامپ 
تهدید کرده است که از این توافق بین المللی که ادعا می شود هدف آن »کاهش گازهای گلخانه ای« 

است، خارج می شود.

تحلیل و ارزیابی

باوجود همه ی تبلیغات و اصراری که از طرف کشورهای صنعتِی و اروپایی در مورد اثربخش 
بودن توافق زیست محیطی پاریس برای کاهش گازهای گلخانه ای می شود، هنوز تردیدهایی 
اساسی در مورد آن وجود دارد. به ویژه در مورد کشورهای درحال توسعه که فرایند صنعتی شدن را 
در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به تازگی شروع کرده اند، این توافق به عنوان مانع برجسته ای 

بر سر راه برنامه های توسعه ای این کشورها محسوب می شود.

محدودیت های این توافق بر فعالیت های صنعتی به میزانی است که دولت آمریکا علی رغم 
امضای آن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، از پذیرش کامل و اجرای آن سرباز زده و ترامپ 
تصمیم گیری نهایی در مورد آن را به هفته آینده موکول کرده است. این مسئله باعث بروز اختالفات 
اساسی و جدی بین این کشور و اعضای گروه جی7 شود. اما آمریکا تنها کشوری نیست که این 
توافق را زیر سؤال برده است، روسیه نیز علی رغم پذیرش مقدماتی، اجرای آن را منوط به تائید 

نهایی بعد از بررسی و مطالعات بیشتر کرده است

توافق  نهایی  و  اصلی  هدف  می دهند  نشان  که  دارند  وجود  بسیاری  قراین  و  شواهد 
زیست محیطی پاریس، تحمیل موانعی اساسی بر فعالیت های صنعتی کشورهای درحال توسعه 

است )1(
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روش تحمیل این محدودیت ها نیز استفاده از پروژه قدیمی ولی کارآمد »جهانی سازی« است 
که مورداشاره صدراعظم آلمان نیز قرارگرفته است. وی در این رابطه گفته است: »توافق پاریس 
کلیدی برای شکل دهی به روند جهانی سازی  مثل هر قرارداد دیگری نیست بلکه یک قرارداد 

است.«

نتیجه: با توجه به ماهیت و مفاد توافق زیست محیطی پاریس و نیز تردیدهایی که در رابطه 
با سودمند بودن آن بین کشورهای مختلف ازجمله آمریکا و روسیه وجود دارد، جمهوری اسالمی 

ایران نیز باید در مورد عضویت خود در این توافق تجدیدنظر اساسی اعمال نماید.

توضیح اینکه دولت ایران در اولین روزهای پس از انعقاد توافق به آن ملحق شده و متن آن را 	 
برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی فرستاد، اما با ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد 
کرده است هم اکنون برای بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار داده شده 

است.
http://T.me/Tabyincenter/8305 
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7- تشدید اعتراضات در کشمیر، ادامه ی سرکوب

علی رغم گذشت چند هفته از کشته شدن یک دانشجوی کشمیری توسط پلیس هند، 
اعتراضات مردمی در آن منطقه همچنان ادامه دارد و نیروی پلیس با شدت در حال برخورد با 

معترضان است.

گذشته، وقایعی مانند حبس خانگی »میر واعظ عمر فاروق« )رهبر آزادی  طی روزهای 
خواهان کشمیری( و کشته شدن »سبزر بات« )فرمانده گروه شبه نظامی حزب المجاهدین(، بر 

شدت اعتراضات و درگیری ها افزوده است.

تحلیل و ارزیابی:

دره ی کشمیر، با حضور بیش از 500 هزار نظامی هندی در آن، یکی از نظامی ترین مناطق 
جهان به شمار می رود. از سال 1989، در پی ادامه ی بی توجهی دولت هند به خواسته های مردم 
این منطقه، مبارزات مسلحانه در آن شکل گرفت و با وجود پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های 
گوناگون، تاکنون ادامه  یافته است. از آن زمان، بیش از 70 هزار نفر در این منطقه به دست دولت 

هند کشته شده اند.

عوامل عمده ی این درگیری ها را می توان از سه ُبعد مورد کنکاش قرار داد:

- یک وجه، دولت هند است که عالوه بر افزایش فشارها، حاضر به گفتگو با مبارزان و آزادی 
خواهان کشمیری نیست. این کشور پس از روی کار آمدن دولت مودی، موج تازه ای از سرکوب را 
علیه مردم کشمیر اعمال نموده است که یکی از عوامل آن، رویکرد کلی افراط گرایانه ی وی در قبال 

مسلمان است.

- دومین دلیل این درگیری ها را می توان پاکستان دانست که همواره سعی داشته است از 
مردم کشمیر و موج آزادی خواهی آنان، به عنوان اهرم فشاری علیه هند استفاده نماید. این موضوع 
)دخالت خارجی(، بهترین توجیه را جهت سرکوب اعتراضات مردم این منطقه برای دولت هند 

فراهم آورده است.
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- بعد سوم به روندهای داخلی دره ی کشمیر مربوط می شود. حمایت علنی و فراگیری که 
طی سال های گذشته از مبارزان کشمیری در این منطقه شکل گرفته، نشان از پررنگ تر شدن 
وجه دیگری از این بحران دارد و آن افزایش قیام های مردمی علیه هند و سرکوبگری های دولت 

آن است.

نتیجه: با تشدید فشارهای هند بر مردم کشمیر، به نظر می رسد روند به گونه ای پیش می رود 
کاسته شده و به  شدت مبارزات مردمی افزوده  که از میزان و شدت مبارزات مسلحانه تدریجًا 
گرفته  گذاشته شده و سنگ به دست  می شود. با ادامه ی این فرآیند، سالح ها به مرور به زمین 

خواهد شد.
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8- پایان بی نتیجه ی نشست سران ناتو در موضوع افغانستان

که این سازمان نتوانست به هیچ  آخرین نشست ناتو در بروکسل در حالی پایان یافت 
نتیجه ای درباره ی راهبرد آینده ی خود در قبال افغانستان دست یابد و تصمیم گیری دراین باره را 

به یک ماه آینده موکول نمود

پیش ازاین، گمان می رفت ناتو در این نشست، به نتیجه ی نهایی راجع به افزایش تعداد 
نیروهای خود در افغانستان برسد.

تحلیل و ارزیابی:

طی رایزنی های »ینس استولنبرگ« -دبیر کل ناتو- با سران کشورهای عضو این سازمان، 
قرار بود ناتو تعداد نیروهای خود را در افغانستان تا حدود ده هزار نفر افزایش دهد. اما گویی سطح 
اختالف میان ایاالت متحده با دیگر اعضا به حدی است که تصمیم گیری در این حوزه را با تأخیر 

مواجه ساخته است.

عمده ترین چالش های تصمیم گیری دراین باره و اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را 
می توان در خود افغانستان، در میان کشورهای عضو ناتو و درون ایاالت متحده جست:

1- در افغانستان، مخالفت های جدی راجع به افزایش تعداد نیروها وجود دارد. دولت کابل 
معتقد است افزایش تعداد نیروهای خارجی، نه تنها بهترین راه مبارزه با ناامنی های فزاینده در 
این کشور نیست، بلکه ممکن است افزایش سطح درگیری ها و طوالنی تر شدن جنگ داخلی در 

افغانستان را در پی داشته باشد.

2- در میان اعضای ناتو نیز اختالفاتی جدی راجع به اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان 
وجود دارد. به نظر می رسد اختالفات آمریکا با کشورهای عضو ناتو بر سر هزینه های این سازمان، 
تأثیر خود را بر تصمیم گیری درباره ی افغانستان نیز گذاشته است. عالوه بر این، کشور مهمی چون 
آلمان، صراحتًا مخالفت خود را با افزایش تعداد نظامیان این کشور به افغانستان ابراز کرده است. 

)10382/T.me/Tabyincenter(
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3-  در ایاالت متحده نیز اتفاق نظری راجع به میزان و چگونگی افزایش تعداد نیروها وجود 
ندارد. کابینه ی جنگ این کشور، »مک مستر« )مشاور امنیت ملی( و »استیو بنون« )استراتژیست 

ارشد( در این زمینه اختالف نظرهایی جدی دارند.

نتیجه: به نظر نمی رسد افزایش تعداد نیروهای خارجی در افغانستان -هرچند در قالب 
مأموریت های آموزشی- دورنمای مثبتی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در این کشور به 
همراه داشته باشد. در مقابل، افغانستان خواستار افزایش تجهیز نیروهای امنیتی خود در مبارزه با 

طالبان است.
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کید سفیر ترکمنستان در هند برای تسریع در پروژه ی تاپی 9- تالش و تأ

پاراخت دوردیف )سفیر ترکمنستان در هند( بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ی خط 
کید  لوله ی تاپی )TAPI( که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می رساند، تأ

کرد و آن را برای کشورهای ذینفع، مهم دانست

کرات پروژه ی تاپی ابتدا از سال 1995 آغاز شد؛ بااین حال، این پروژه تا سال 2015  مذا
پیشرفت چندانی به دست نیاورد و پس از سفر مودی به این کشور در آن سال، جان تازه ای گرفت

تحلیل و ارزیابی:

پروژه ی تاپی اغلب به عنوان بدیلی برای پروژه ی خط لوله ی صلح ایران، پاکستان و هند 
کرات آن نیز از دهه ی 70 شمسی آغاز شده و تاکنون به نتیجه ای نرسیده  )IPI( تلقی می شود که مذا
است. اصلی ترین دالیل عدم به نتیجه رسیدن این پروژه عبارت اند از کارشکنی ایاالت متحده و 

برخی کشورهای عربی، اختالف در قیمت گذاری، امنیت و سرمایه گذاری.

آن چنان که توضیح داده خواهد شد، مشکالت پیش گفته به عنوان موانعی برای خط لوله ی 
صلح محسوب می شوند، به صورت بزرگ تری بر سر راه پروژه ی تاپی نیز وجود دارند:

1- امنیت: اولین مشکلی که اجرای پروژه را با چالش مواجه می سازد، تأمین امنیت آن است. 
که پروژه ی تاپی  در مقایسه ی این پروژه با خط لوله ی صلح، آنچه مشخص است، این است 
بیش از خط لوله ی صلح با مشکل امنیت مواجه است؛ زیرا این خط لوله هم از افغانستان و هم از 

پاکستان باید بگذرد.

2- اختالف در قیمت گذاری: هند که مقصد نهایی این خط لوله است، راجع به قیمت گاز 
صادرشده از ترکمنستان با این کشور اختالف دارد و این موضوع حتی منجر به بن بست در برخی 

کرات نیز شده است. مذا

3-  سرمایه گذاری: ناامنی مسیر خط لوله، سرمایه گذاری در آن را با چالش هایی مواجه 
ساخته است. عالوه بر این، کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان با مشکالت مالی عدیده ای 
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مواجه بوده و سرمایه گذاری در این پروژه برای آنان کار آسانی نیست.

4- به عالوه، راجع به این موضوع که ترکمنستان بتواند از پس تعهدات خود برای تأمین 
میزان گاز تعهد داده شده برآید نیز تردیدهایی وجود دارد.

نتیجه: باوجود محدودیت ها و چالش های پیش گفته، تنها عاملی که احتمال انجام پروژه 
را اندکی افزایش می دهد، حمایت ایاالت متحده از آن است. این کشور دو هدف را از این حمایت 

دنبال می کند:

تخریب پروژه ی خط لوله ی صلح	 

ایجاد یک بازار دیگر برای گاز ترکمنستان در رقابت با بازار روسیه و فشار بر این کشور	 
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10- گزارشی کوتاه از آخرین مواضع اعضای ناتو در قبال افزایش نیرو در افغانستان

در آخرین نشست ناتو که در روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شد، عالوه بر اختالفات بر سر 
تقسیم بودجه، یکی از مسائل دیگری که به نتیجه نرسید، بحث اعزام نیروی بیشتر به افغانستان 
بود که دالیل آن را می توان در اختالف در دولت آمریکا راجع به این مسئله، عدم اتفاق نظر در میان 

اعضای ناتو و مخالفت کابل با این اقدام دانست.

آخرین مواضع افغانستان و برخی از کشورهای عضو ائتالف در ادامه می آید:

�� ایاالت متحده: در میان سیاستمداران این کشور، اتفاق نظری راجع به اعزام نیروی بیشتر 
به افغانستان وجود ندارد. تیم وزارت دفاع و مشاور امنیت ملی این کشور )ژنرال مک مستر( توصیه 
به افزایش نیروهای اعزامی به افغانستان کرده، درحالی که استیو بنون )استراتژیست ارشد کاخ 
سفید( جدی ترین مخالف این طرح است. بااین حال، احتمااًل بین 3 تا 5 هزار نیروی آمریکایی به 

افغانستان اعزام خواهند شد.

�� بریتانیا: ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در دیدار اخیر خود با ینس استولنبرگ )دبیر کل ناتو( 
موافقت خود را با افزایش نیروهای این کشور در قالب ناتو اعالم داشت. بااین وجود، هنوز اطالعات 
دقیقی از کم و کیف نیروهای بریتانیایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند، در دست نیست، 

اما تخمین زده می شود تعداد این نیروها از 450 به 500 نفر افزایش یابد.

�� آلمان: در دیداری که ینس استولنبرگ با آنگال مرکل )صدراعظم آلمان( داشت، مرکل 
به وضوح اعالم کرد که کشورش هیچ تمایلی به افزایش نیروهای خود در افغانستان ندارد. ازجمله 
کشور، عدم  دالیل وی برای عدم افزایش نیرو عبارت اند از: در پیش رو بودن انتخابات در این 

تمایل به درگیری با داعش در افغانستان و اختالف با ایاالت متحده در چارچوب ناتو.

�� استرالیا: این کشور اگرچه عضو ناتو نیست، اما یکی از متحدان وفادار ایاالت متحده به 
کنونی نیروهای  شمار می رود و از سال 2002 نیز شماری نیرو در افغانستان داشته است. تعداد 
استرالیایی حاضر در افغانستان 270 نفر است که طبق تعهدی که به آمریکا داده شده است، به 

300 نفر افزایش خواهد یافت.
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گرچه عضوی از ناتو نیست و در  که  کلمبیا: این کشور نیز در زمره ی کشورهایی است   🔴
حال حاضر نیز در افغانستان نیرو ندارد، اما اخیرًا اعالم کرده که پیشنهادی را برای اعزام نیرو به 
افغانستان دریافت نموده است. برنامه ی اولیه ی این کشور، اعزام 5 هزار نیرو به افغانستان است 

که در نوع خود و در صورت اجرایی شدن، عدد بسیار باالیی به شمار می آید.

�� نیوزیلند: نیوزیلند نیز عضوی از ناتو نیست و در حال حاضر، تنها ده نیرو در افغانستان 
کشور از ایاالت متحده برای بررسی اعزام دو نیروی بیشتر به افغانستان،  دارد. بااین حال، این 

درخواست زمان نموده است.

�� لهستان: طی نامه ای که از سوی رئیس جمهور لهستان و توسط سفیر غیر مقیم این 
کشور در افغانستان به مقامات وزارت امور خارجه ی افغانستان تقدیم شد، اعالم شد که لهستان 
نیز به احتمال زیاد تعداد نیروهای خود را در این کشور افزایش خواهد داد. طبق آخرین آمار، 200 

نیروی لهستانی در افغانستان حضور دارند.

�� افغانستان: افغانستان به وضوح با هرگونه افزایش حضور نیروهای خارجی در خاک خود 
مخالفت کرده و راه حل مشکالت داخلی این کشور را اعزام نظامیان بیشتر نمی داند. در عوض، 
موضع دولت کابل این است که ناتو در مقابل اعزام نیروی بیشتر، باید به ارائه ی تجهیزات سنگین 

به نیروهای امنیتی افغان و اموزش این نیروها مبادرت ورزد.
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