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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:

جنوبی های یمن و تشکیل شورای انتقالی

فریدمن سفیر جدید آمریکا در تل آویو

کنفرانس ٢٠٢٠ بازنگری ان پی تی؛ بدون نتیجه ای  کمیته ی مقدماتی  پایان نشست 
ملموس

اعتراض کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به ادامه ی نقض حقوق بشر در کشمیر

عدم تصمیم آلمان برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان

تالش ایاالت متحده برای افزایش نیروهای ناتو در افغانستان
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1-جنوبی های یمن و تشکیل شورای انتقالی

با تشدید اختالفات میان سعودی ها و امارات در عدن و باال گرفتن تنش میان این دو کشور، 
موضوع آینده ی جنوب یمن و گروه های آن، یکی از موضوعات مهم پیش رو است. در حقیقت 
امروزه وضعیت در شرایطی قرار دارد که جنوبی ها باید آینده ی خود را انتخاب نمایند و سؤال آن 
است که آنان چه خواهند کرد. پس از برکناری عیدروس الزبیدی مرد قدرتمند حراک جنوبی از 
استانداری عدن توسط عبدربه منصور هادی مهره ی سعودی ها، حراک جنوبی از تشکیل یک 

شورای انتقالی برای رهبری جنوب یمن خبر داد.

تحلیل و ارزیابی

باید توجه داشت که اقدام عیدروس و حراک لزومًا به معنی جدایی از ائتالف سعودی نیست، 
زیرا می دانند در صورت فاصله گیری و تشدید تنش، شمالی ها بر آنان مسلط خواهند شد.

اما نکته آن است که حراکی ها بر اثر اقدامات عبدربه منصورهادی هر روز به امارات نزدیک تر 
شده و از سعودی فاصله می گیرند.

باید دید شورای انتقالی تا چه میزان می تواند مشروعیت عمومی را کسب و کنترل عدن را از 
حامیان سعودی ها خارج سازد.

سعودی ها قطعًا سوق جنوب به سوی تجزیه را تحمل نخواهند کرد؛ زیرا ضمن از دست دادن 
بندر راهبردی عدن، تهدید شمال )انصاراهلل و علی عبداهلل صالح( همچنان برایش حفظ خواهد 
شد. لذا به نظر می رسد شاید سعودی ها به دنبال آن باشند که با در نظر گرفتن برخی خواسته های 

جنوبی ها، آنان را به سوی فدرال شدن سوق دهند.
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2- فریدمن سفیر جدید آمریکا در تل آویو

به بهانه ی ورود سفیر جدید آمریکا به سرزمین های اشغالی و تقدیم استوارنامه اش به ریولین 
رئیس جمهوری رژیم اشغالگر قدس، به معرفی فریدمن و تأثیرات انتخاب وی می پردازیم.

ترامپ برای صندلی سفارت خانه ی این کشور در رژیم اشغالگر، یک یهودی  را معرفی نمود 
که واکنش های گوناگونی به همراه داشت. فریدمن برای گرفتن رأی اعتماد سنا هم کار ساده ای 
نداشت. به گونه ای که تا قبل از جلسه ی رأی گیری، تعداد آرا 50 رأی موافق و 48 رأی مخالف بود 
که با پیوستن 2 سناتور دموکرات به جمع موافقان، توانست رأی بیاورد. وی در بین سناتورهای 

یهودی نیز طرفدار نداشته و از 11 عضو یهودی سنا، فقط 1 نفر به اوی رأی موافق داد.

تحلیل و ارزیابی

- یکی دیگر از ویژگی های مهم فریدمن آن است که از طیف ارتدوکس های یهودی معروف 
به حریدی هاست. اردتدوکس های یهودی جزو طیف افراطی و راست گرای صهیونیستی اند که 

مخالف صلح با فلسطینیان و تشکیل طرح دو دولت هستند.

- از نکات جالب توجه آن است که دیوید فریدمن سابقه ی دوستی قدیمی با ترامپ دارد. او 
مدرک خود در رشته حقوق را از دانشگاه کلمبیا در نیویورک گرفت و درزمانی که ترامپ به خاطر رکود 
کازینوهایش در شهر »آتالنتیک سی تی« ایالت نیوجرسی، اعالم ورشکستگی کرد، فریدمن وکیل او 

شد و در دادگاه از او دفاع کرد.

از  از تل آویو به یکی  انتقال منزل سفیر  - یکی از سخنان حاشیه ساز فریدمن، تصمیم 
شهرک های صهیونیستی به منظور حمایت از شهرک سازی ها بود. امری که تاکنون اتفاق نیافته 
است. ضمن آنکه وی از حامیان انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس هم محسوب می شود. 
کردن یکی از وعده های  برخی انتخاب فریدمن را به معنی جدی بودن ترامپ برای عملیاتی 

انتخاباتی اش یعنی انتقال سفارت به قدس می دانستند.

- همچنین باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که سفیر حامی شهرک سازی و مخالف طرح 
دو دولت، چگونه می تواند مجری نخست سیاست همیشگی آمریکایی ها یعنی صلح بر اساس 
طرح دو دولت باشد؟ آیا ترامپ سیاست همیشگی آمریکا در قبال مسئله فلسطین را تغییر خواهد 

داد؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- پایان نشست کمیته ی مقدماتی کنفرانس ٢٠٢٠ بازنگری ان پی تی؛ 
بدون نتیجه ای ملموس

نشست ده روزه ی کمیته ی مقدماتی کنفرانس 2020 بازنگری ان پی تی در وین اتریش پایان 
یافت. هدف از این نشست آمادگی برای برگزاری نشست بازبینی پیمان منع گسترش سالح های 
هسته ای در سال 2020 است. اصلی ترین دستور کار نشست کمیته مقدماتی، بررسی نقاط ضعف 
و قوت پیمان ان پی تی و جمع بندی نظرات کشورهای عضو این پیمان برای برگزاری کنفرانس 

بازبینی در سال 2020 بود.

میزان موفقیت ان پی تی و تحقق اهداف آن در راستای منع گسترش سالح های هسته ای از 
اصلی ترین مباحثی بود که در نشست کمیته مقدماتی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

تحلیل و ارزیابی:

که شامل جلوگیری از اشاعه ی  ان پی تی دو هدف را به صورت هم زمان پیگیری می کند 
کشورها به سالح  تسلیحات هسته ای؛ یعنی ایجاد تمهیداتی به منظور جلوگیری از دستیابی 
هسته ای و نیز خلع سالح کشورهای هسته ای است که هدف اصلی آن کاهش و نابودی کامل 

سالح های هسته ای موجود در جهان است.

از ابتدای امضای پیمان ان پی تی، مشکل اساسی که وجود داشته و مانع از تحقق اهداف 
کامل مفاد آن بوده است. به عبارتی دیگر، ان پی تی تاکنون بیشتر ابزاری  آن شده، عدم اجرای 
برای جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به سالح هسته ای بوده تا خلع سالح هسته ای کشورهایی 

مانند آمریکا که سابقه ی استفاده از این تسلیحات مرگبار را دارد.

که توسط  ایجاد منطقه ای عاری از سالح های هسته ای در غرب آسیا پیشنهادی است 
ایران به منظور نابودی تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی ارائه شده و در سال 1990 نیز شرط 
تمدید پیمان قرار داده شد اما تاکنون با کارشکنی کشورهای غربی و حمایت های بی قیدوشرط از 

موجودیت این رژیم، محقق نشده است.
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وجود مشکالت پیش گفته در بیانیه ی جمع بندی نشست کمیته مقدماتی که توسط رئیس 
نشست صادر شد، موجب اعتراض جمعی کشورهای غیرهسته ای و حمایت جمهوری اسالمی 
ایران از این اعتراض شد. عدم تصویب جمع بندی رئیس از نشست باعث شد تا نشست کمیته 

مقدماتی کنفرانس 2020 بازنگری ان پی تی بدون نتیجه پایان پذیرد.

پیش بینی می شود تا زمانی که قدرت های هسته ای تصمیم به اجرای کامل مفاد ان پی تی 
نگرفته و به تعهدات هسته ای خود پایبند نباشند، نشست های بعدی کمیته مقدماتی نیز بدون 

نتایج ملموس، با شکست مواجه شوند.



7/  شماره سی و یکم،بیست و سه الی بیست و هشتم  اردیبهشت ماه  1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

4- اعتراض کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به ادامه ی نقض حقوق 
بشر در کشمیر

طی یک بیانیه ی خبری که چند روز پیش به طور مشترک از سوی »دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر سازمان ملل«، »گزارشگر ویژه ی آزادی عقیده و بیان ملل متحد« و »گزارشگر ویژه ی 
وضعیت مدافعان حقوق بشر« منتشر شد، از دولت هند خواسته شد هرچه سریع تر به ممانعت از 

دسترسی مردم جامو و کشمیر به اینترنت و شبکه های ارتباطی پایان داده شود.

در پی اعتراضات دانشجویی شکل گرفته در جامو و کشمیر، دولت هند از اواخر فروردین ماه 
امسال دسترسی مردم به شبکه های اینترنتی را قطع کرده و به سرکوب هرگونه اعتراض پرداخته 

است.

تحلیل و ارزیابی

گذشته، بیش از 70 هزار  کشمیر از سوی دولت هند طی حدود سه دهه ی  سرکوب مردم 
کشته در پی داشته است. این در حالی است که این کشتار، تاکنون واکنش قابل توجه و مؤثری را 

از سوی نهادها و مراجع بین المللی در پی نداشته است.

بااین وجود، ادامه ی این مسئله و عدم پذیرش هرگونه راه حل از سوی دولت هند، رفته رفته 
که به نظر می رسد با توجه به  کردن موضوع به یک بحران حقوق بشری است  در حال تبدیل 
که در ادامه می آید، ممکن است در بلندمدت به تشکیل یک پرونده ی حقوق بشری  مواردی 

-هرچند با ابعاد نه چندان گسترده- علیه هند منجر شود.

در بیانیه ی خبری منتشرشده از سوی کارشناسان حقوق بشر، ذکر شده که از سال 2012، 
گزارش شده است و با توجه به  کشمیر  حداقل 31 مورد منع دسترسی به اینترنت در جامو و 
محکومیت چنین ممانعت هایی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل )در گزارش سال 2016 

این شورا(، ادامه ی این روند نقض یک سند بین المللی حقوق بشری محسوب می شود.

عالوه بر منع دسترسی به خدمات ارتباطی، موارد دیگری نظیر کشتار بی رحمانه ی معترضین، 
ایجاد سپر انسانی برای خودروهای پلیس کشمیر، دشوار کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی، 
شکنجه ی معترضین دستگیرشده و تعطیل کردن روزنامه ها نیز از سوی دولت هند در آن منطقه 

گزارش شده است که مصادیق دیگری از نقض حقوق بشر محسوب می شوند.
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نتیجه: ادامه ی چنین روندی می تواند ُبعد بین المللی موضوع جامو و کشمیر را برجسته تر 
کند که چنین امری، دقیقًا مخالف موضع اصولی هند در قبال این مسئله است. موضع هند همواره 
کثر دوجانبه میان خود و پاکستان  در این راستا بوده که مسئله ی کشمیر را مسئله ای داخلی و یا حدا

نگه دارد.
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5- عدم تصمیم آلمان برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان

آنگال مرکل -صدراعظم آلمان- در دیدار با دبیر کل ناتو اعالم کرد آلمان قطعًا اولین کشوری 
نخواهد بود که نیروهای خود را در افغانستان افزایش خواهد داد.

ینس استولنبرگ -دبیر کل ناتو- به منظور رایزنی برای افزایش نیروهای ناتو در افغانستان 
به آلمان سفر کرده بود.

در حال حاضر حدود 1000 نیروی نظامی آلمانی در افغانستان حضور دارند.

تحلیل و ارزیابی

افزایش قدرت طالبان، ضعیف تر شدن نیروهای امنیتی افغان، تلفات بسیار زیاد این نیروها 
و ضعیف تر شدن دولت مرکزی افغانستان را می توان عمده ترین دالیل ناتو برای افزایش احتمالی 

نیروهای خود در افغانستان دانست.

با توجه به تمرکز فعالیت نیروهای آلمانی در شمال افغانستان و افزایش درگیری ها در آن 
مناطق، اعزام بیشتر این نیروها، آن هم در قالب نیروهای رزمی، احتمااًل افزایش تلفات آنان را در 

پی خواهد داشت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات آلمان -که در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد- 
افزایش نیروهای آلمانی در افغانستان و هرگونه تلفات این نیروها، می تواند شرایط را برای آنگال 

مرکل )که قصد دارد برای چهارمین بار نامزد صدراعظمی شود( با دشواری مواجه سازد.

آلمان یکی از کشورهایی است که پیش ازاین، هدف حمله های تروریستی داعش در خاک 
خود قرار گرفته است؛ لذا، تمایلی به پیوستن به کارزاری علیه داعش در افغانستان را ندارد و این 
نیز می تواند یکی دیگر از دالیل عدم تمایل این کشور به افزایش نیروهای خود در افغانستان باشد.

از دیگر دالیلی که می توان برای مخالفت مرکل با افزایش نیروهای آلمانی در افغانستان ذکر 
کرد، اختالفاتی است که این کشور با ایاالت متحده در چارچوب ناتو دارد. از سال 2014، آمریکا به 
کشورهای  کشورهای اروپایی در بودجه ی ناتو بوده و در این چارچوب، از  دنبال افزایش سهم 
اروپایی خواسته است بودجه ی دفاعی خود را به دو درصد درآمد ملی ارتقا دهند که آلمان یکی از 

سرسخت ترین مخالفان آن بوده است.
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نتیجه: علی رغم دالیلی که گفته شد و بااینکه مرکل عدم تمایل کشور خود را برای افزایش 
نیرو در افغانستان اعالم کرده است، باید منتظر رویکرد ناتو در قبال افغانستان بود که پس از اجالس 
آینده ی این نهاد طی دو هفته ی آتی، اعالم خواهد شد. بااین حال، به نظر می رسد آلمان  همچنان 

نقش خود را به عنوان نیروی آموزشی پلیس افغانستان در چارچوب ناتو ایفا خواهد کرد.
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6- تالش ایاالت متحده برای افزایش نیروهای ناتو در افغانستان

ژنرال ژوزف دانفورد -رئیس ستاد ارتش امریکا- به بروکسل -مقر فرماندهی ائتالف حمله 
به افغانستان- سفر کرده تا با رایزنی با مقام های نظامی کشورهای عضو ناتو، آنان را به افزایش 

نیروهای نظامی خود در افغانستان ترغیب نماید.

در حال حاضر، حدود 13 هزار نیروی ناتو در افغانستان حضور دارند که از این تعداد، 8400 نفر 
را نیروهای آمریکایی تشکیل می دهند.

تحلیل و ارزیابی

کشورهای عضو  تالش ایاالت متحده برای افزایش نیروهای ناتو در افغانستان، در میان 
این سازمان موافقان و مخالفانی دارد. علی رغم موافقت کشورهایی نظیر انگلیس و استرالیا برای 
افزایش نیروهای خود، صدراعظم آلمان در دیدار با دبیر کل ناتو اعالم کرد که کشورش تمایلی برای 

افزایش تعداد نیروهای خود در افغانستان ندارد.

با توجه به فصل گرما و شدت گیری حمالت طالبان و همچنین کنترل فزاینده ی این گروه 
بر خاک افغانستان، ایاالت متحده اساس حمله ی خود به این کشور را بسیار متزلزل می بیند و به 
همین جهت، در پی افزایش نیروهای خود و ناتو در این کشور برآمده است. چندی پیش، ژنرال 
نیکولسون –فرمانده نیروهای ائتالف آمریکایی در افغانستان- اوضاع افغانستان و مبارزه با طالبان 

را در یک بن بست توصیف کرد.

به نظر می رسد ایاالت متحده و متحدان این کشور پس از گذشت 16 سال از اشغال افغانستان، 
به این نتیجه رسیده اند که نابودی کامل طالبان در این کشور ممکن نیست؛ لذا، تمرکز این کشور 

کره متمرکز است. و ائتالف حمله به افغانستان، بیشتر بر فشار به طالبان برای آمدن بر سر میز مذا

عالوه بر افزایش نیروهای نظامی، یکی دیگر از راهبردهایی که به نظر می رسد ایاالت متحده 
سعی در اجرای آن در افغانستان دارد، ایجاد یک جنگ نیابتی در این کشور است که این تحلیل، 
با توجه به اخباری که از فرود هواپیماها و بالگردهای ناشناس در مناطق تحت کنترل داعش در 

افغانستان منتشر شده، تقویت می شود.
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نتیجه:

تعداد نیروهای ناتو در افغانستان -با احتمال نسبتًا باالیی- پس از اجالس ناتو طی چند روز 
که از این تعداد، بین 3 تا 5 هزار نفر را نیروهای  آینده به حدود 10 هزار نفر افزایش خواهد یافت 

آمریکایی و مابقی را نیروهای دیگر کشورهای عضو ائتالف تشکیل می دهد.

افزایش نیروهای نظامی خارجی و ایجاد یک جنگ نیابتی در افغانستان، عالوه بر تقویت 
کشور دامن میزند و  گروه های افراط گرا در بلندمدت، به ناامنی و جنگ داخلی در این  بنیادی 

همسایه ی شرقی ایران را با ناامنی بیشتری مواجه می سازد.
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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.


