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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:

واکنش صهیونیست ها به سند سیاسی حماس؛ سناریوها و پیامدها

چرا ایران تسلیم اسنادی مانند »سند 2030 یونسکو« نخواهد شد؟

اعطای وام، به شرط نخرید ن گاز از ایران.

راهبرد جنگی ترامپ در افغانستان: افزایش نیرو و حمالت هوایی.



3/  شماره سی ام،شانزده الی بیست و یکم  اردیبهشت ماه  1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

کنش صهیونیست ها به سند سیاسی حماس؛ سناریوها و پیامدها وا

پس از ماه ها گمانه زنی رسانه ها و شخصیت های سیاسی فلسطینی و غیر فلسطینی حول 
سند سیاسی جدید حماس، این سند روز 11 اردیبهشت 96 )1 مه 201۷( در دوحه رونمایی و رسمًا 
منتشر و با واکنش های گوناگون و برداشت های مختلفی همراه شد؛ اما واکنش صهیونیست ها 

کمی متفاوت از دیگران بود.

به عنوان مثال، شورای روابط خارجی اتحادیه ی اروپایی در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی 
این شورا منتشر شد با اشاره به خط مشی تازه ی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( که 
به تازگی از سوی رهبران جنبش اعالم شده، از کشورهای اروپایی خواست فرصت را مغتنم شمارند 
و با میانه روهای این جنبش وارد گفتگو شوند؛ اما در نقطه ی مقابل، سخنگوی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی گفت: »حماس تالش می کند با ارائه ی سند سیاسی جدید، جهانیان را فریب دهد.«

کلیپی با به سطل انداختن سند سیاسی جدید حماس مدعی شد:  هم چنین نتانیاهو در 
»برخالف تحلیل های رسانه های جهانی مبنی بر این که حماس روند اعتدال در پیش گرفته است، 
در حقیقت این جنبش خواستار نابودی اسرائیل است و نمی خواهد از ذره ای از خاک فلسطین 
کند و هیچ راه حلی را به غیراز نابودی اسرائیل قبول ندارد. حماس با ایجاد دولت  چشم پوشی 

فلسطینی کوچک موافقت کرده تا از آن برای نابود کردن اسرائیل در آینده استفاده کند.«

تحلیل و ارزیابی

از رفتار نتانیاهو و دیگر رسانه های صهیونیستی، می توان دو برداشت را نزدیک به واقعیت 
دانست:

کابینه ی نتانیاهو این سند را یک اقدام به منظور بهبود جایگاه حماس در عرصه ی بین الملل 
و خروج از انزوا می داند؛ لذا، صریحًا با آن به مخالفت پرداخته و فشارها را بر حماس تشدید خواهد 

کرد.
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اما نگاه دوم معتقد است: برداشت تل آویو از سند جدید، آغاز عقب نشینی است و لذا با 
مخالفت با سند و دروغ نامیدن آن به دنبال امتیازگیری بیشتر از حماس و ترغیب این جنبش به 

عقب نشینی هایی دیگر بدون دادن امتیاز به فلسطینیان و نوار غزه است.

نتیجه گیری: اینکه کدام یک از دو برداشت باال به واقعیت نزدیک تر است، موضوعی است 
که در این یادداشت کوتاه نمی توان موردبررسی قرار داد؛ اما آنچه می توان نتیجه گرفت آن است 
که با تداوم فشارهای رژیم صهیونیستی علیه حماس و تغییر تیم رهبری حماس و انتقال آنان به 
غزه در کنار بحرانی تر شدن سال به سال وضعیت غزه، ما شاهد رادیکال تر شدن جنبش حماس 

خواهیم بود.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

چرا ایران تسلیم اسنادی مانند »سند 2030 یونسکو« نخواهد شد؟

2030، نام سندی است که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل )یونسکو( در 
سال 2015 برای آموزش در کشورهای جهان تدوین کرده است که مجموعه ای از خط مشی های 
آموزشی را به کشورهای عضو تجویز می کند. ایران نیز به واسطه ی عضویت خود در یونسکو، یکی 
از کشورهای هدف سند 2030 محسوب می شد که با بیانات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر 

عدم قبول و تسلیم در مقابل آن، اعتبار این سند ازنظر ایران »کان لم یکن« تلقی می شود.

تحلیل و ارزیابی:

اصلی ترین اشکاالت سند 2030 مربوط به مغایرت آن با اصول تربیت ایرانی اسالمی است که 
مهم ترین آن ها به شرح ذیل است:

سند 2030 تالشی است برای گنجاندن ارزش های »لیبرالیستی« و »سکوالریستی« در برنامه 
آموزشی کشور در راستای اهداف مبتنی بر »جهانی سازی« یونسکو.

گردآوری اطالعات و آمار آموزشی کشورها؛ که دسترسی به اطالعات حساس آموزشی کشور را 
توسط بیگانگان و سرویس های جاسوسی و امنیتی تسهیل می کند.

سند 2030 ورود برخی مفاهیم و ادبیات به برنامه آموزشی کشور دارد که به صورت مبنایی با 
فرهنگ ایرانی-اسالمی مغایرت دارد.

پذیرش و اجرای سند 2030 می تواند زمینه ای را فراهم کند تا سیستم آموزشی کشور برای 
حذف درس هایی مانند آمادگی دفاعی تحت فشار قرار گیرد. بهانه چنین فشارهایی می تواند پرهیز 
از تدریس مفادی که زمینه بروز خشونت هستند باشد. در این راستا فشار برای انحالل نهادی مانند 

بسیج دانش آموزی نیز می تواند در دستور کار یونسکو قرار گیرد.
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گزارش  کشور طبق سند 2030 انجام شود، طبیعتًا می باید  گر برنامه ریزی نظام آموزشی  ا
عملکرد پیرامون اجرای این سند نیز باید برای یونسکو ارسال شود که این به معنی تسلط و نظارت 

خارجی ها بر سیستم آموزشی و تربیتی کشور خواهد بود.

به دلیل مغایرت های بسیار جدی و عمیق سند 2030 با اصول فرهنگ ایرانی-اسالمی، 
حتی پذیرش و اجرای ناقص آن، می تواند زمینه طرح و تشدید اتهامات حقوق بشری علیه ایران 
را فراهم کند و از این مجرا دستاویزی برای اعمال و افزایش فشار علیه جمهوری اسالمی ایران قرار 

گیرد.

سند 2030 یکی از مصادیق روشن و صریح تهاجم فرهنگی و غالب نمودن سیستم آموزشی 
غرب بر کشور است. یکی از تبعات اجرای سیستم آموزشی غرب در کشور نهادینه شدن فکر و سبک 

زندگی غربی است که در درازمدت »هویت« و »استقالل« ملی را هدف قرار می دهد.
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 اعطای وام، به شرط نخرید ن گاز از ایران

عمران خان -رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان- طی یک سخنرانی در جمع هوادارانش 
اعالم کرد دولت نواز شریف، وام های کالنی دریافت کرده است که یکی از شرط های اعطای آن، 

»عدم خرید گاز از ایران« بوده است.

وی ضمن انتقاد از دریافت چنین وام هایی، ادامه ی آن را خطری برای آزادی پاکستان 
دانست.

تحلیل و ارزیابی

از اواخر دهه ی ۷0 میالدی که جیمی کارتر -رئیس جمهور وقت ایاالت متحده- عربستان 
را به سمت تبدیل شدن به یکی از متحدان پاکستان سوق داد، سعودی ها با استفاده از ابزارهای 
بسیار نظیر کمک های بالعوض، اعطای وام، تخفیف فروش نفت و گاز، سرمایه گذاری و... سعی 
در افزایش نفوذ خود بر سیاسیون پاکستانی و درنتیجه وابسته کردن آنان به خود داشته اند که 
خرید ویال برای ژنرال پرویز مشرف در لندن، پناه دادن به نواز شریف و... نمونه هایی از این تالش 

است.

عالوه بر عربستان -به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی نفت پاکستان- قطر نیز امروزه 
یکی از تأمین کنندگان عمده ی گاز این کشور است. وام مذکور، احتمااًل از سوی یکی از کشورهای 
آمریکا، عربستان یا قطر به پاکستان داده شده که در این میان، احتمال اینکه عربستان به این کار 

دست زده باشد بیشتر است.

نکته ی قابل توجه آن است که تخفیف های اعطاشده به پاکستان در این قرارداد گازی، 
به گونه ای است که قیمت تمام شده ی آن را از پروژه ی خط لوله ی ایران-پاکستان و ترکمنستان-

افغانستان-پاکستان-هند )TAPI( ارزان تر تمام می کند.

کرات خط لوله ی ایران-پاکستان )IP( از اوایل  تمام این موضوعات در حالی است که مذا
دهه ی 13۷0 آغاز شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است. عمده ترین دالیل به نتیجه نرسیدن این 
پروژه را می توان تالش های ایاالت متحده و برخی کشورهای عربی -علی الخصوص عربستان و 
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قطر- و همچنین عدم وجود اراده ی کافی در طرفین جهت به نتیجه رساندن آن دانست.

کامل  نتیجه: باوجوداینکه نمی توان از اظهارات رهبر حزب تحریک انصاف، اطمینان 
حاصل کرد، اما:

دریافت وام های کالن با چنین شرطی، با توجه به تالش آمریکا، عربستان و قطر برای تخریب 	 
گازی ایران و پاکستان و همچنین تالش عربستان برای خرید دولتمردان پاکستانی،  پروژه ی 
چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد و ضرورت تمرکز و توجه بیشتر به ظرفیت ها و تهدیدهای 

همسایگان شرقی را، پیش روی دستگاه دیپلماسی کشور قرار می دهد.

ادامه ی چنین روندی، منجر به تبدیل شدن دولت پاکستان به یک دولت وابسته در 	 
بلندمدت خواهد شد و مصداق بارزی از خرید دولت ها محسوب می شود.
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 راهبرد جنگی ترامپ در افغانستان: افزایش نیرو و حمالت هوایی

ژنرال »مک مستر« -مشاور امنیت ملی ترامپ- راهبرد جنگی پیشنهادی ایاالت متحده را در 
قبال افغانستان، به ترامپ تحویل داده و قرار است طی روزهای آتی، نسخه ی نهایی این راهبرد 

اعالم شود.

طبق آنچه در رسانه های جهان در رابطه با این راهبرد منتشر شده است، افزایش تعداد 
نیروهای نظامی و حمالت هوایی، دو عنصر اصلی راهبرد امریکا را در افغانستان تشکیل می دهد.

که در قالب این  در حال حاضر، حدود 8400 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند 
طرح، حدود 3 تا 5 هزار نیروی جدید به آنان اضافه خواهد شد.

تحلیل و ارزیابی

گیری  اصلی ترین دلیل افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را می توان قدرت 
گروه روزبه روز در حال تصرف مناطق بیشتری از  کشور دانست. این  فزاینده ی طالبان در این 
افغانستان است و در روزهای اخیر، حمله ی گسترده ای را برای تصرف شهر قندوز -که مرکز یکی 
از مهم ترین ایاالت افغانستان به شمار می رود- آغاز کرده است. ایاالت متحده در واقع به دنبال 
افزایش فشار به طالبان، برای مجبور کردن این گروه به پیوستن به روند صلح در این کشور است.

کری -وزیر  که با تالش شکننده ی جان  قدرت گیری طالبان، بقای دولت وحدت ملی را 
وقت امور خارجه ی امریکا- شکل گرفت، با ابهام مواجه ساخته است. تصرف مناطق زیادی از 
کشور افغانستان توسط طالبان، همچنین حمله ی آمریکا به این کشور در سال 2003 را نیز به یکی 

از بزرگ ترین شکست های ایاالت متحده تبدیل می کند.

که احتمااًل در اواخر اردیبهشت یا اوایل  یکی از ویژگی های مهم این طرح پیشنهادی 
خردادماه سال جاری اعالم خواهد شد، کاهش محدودیت هایی است که کارشناسان آمریکایی 
مستقر در افغانستان با آن مواجه بودند. درنتیجه، اختیارات این کارشناسان بیشتر خواهد شد و 
نه تنها در امور نظامی نیروهای خارجی، بلکه در فعالیت های نظامی نیروهای امنیتی افغان نیز از 

صالحیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
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گذشت حدود 16 سال از لشکرکشی آمریکا به افغانستان، این پرونده به  نتیجه: پس از 
معمایی الینحل برای این کشور تبدیل شده؛ به گونه ای که در طول این مدت، یکی از بزرگ ترین 
کشور به شمار رفته است. افزایش حضور نیروهای  چالش های سیاست خارجی و امنیتی این 
آمریکایی در افغانستان، چرخه ی ناامنی این کشور را در بلندمدت تشدید خواهد نمود و کمکی به 

حل مشکالت پیچیده ی این کشور نخواهد کرد.
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کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا 
در  کند  تالش  تبیین  راهبردی  اندیشکده  شد  موجب 
گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، 
دالیل، اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی 
گزارش بر ارائه راهبردی ترین  کار  بررسی نماید. مبنای 
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.


