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مقدمه

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

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

یحیی سنوار و صراحت بیان در حمایت از ایران و سوریه «

علی عبداهلل صالح، عربستان و پایان جنگ یمن «

دالیل تشدید جنگ روانی عربستان علیه حزب اهلل «

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

همگامی غرب گرایان داخلی با تحرکات ضدایرانی آمریکایی ها؛ چراغ سبز و  «
زمینه سازی برای فشارهای بیشتر

طرح سؤال از آژانس در مورد برنامه هسته ای ایران و هدف نهایی آمریکا «

الزامات دیپلماسی انقالبی «

کشتار غیرنظامیان؛ یکی از نتایج حضور نظامی آمریکا در افغانستان «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- یحیی سنوار و صراحت بیان در حمایت از ایران و سوریه
دوشنبه ۲5 بهمن ماه 1395، حماس با برگزاری انتخابات داخلی خود، یحیی 
سنوار را به عنوان مسئول دفتر سیاسی این جنبش در نوار غزه انتخاب کرد. این انتخاب 
گوناگونی همراه بود. واکنش بسیاری از  از لحظات اولیه انتشار خبر با واکنش های 

رسانه های صهیونیستی مانند هاآرتص به سابقه اسارت سنوار بود.

کنفرانس خبری اخیرش)6 شهریور( با خبرنگاران در نوار غزه،  یحیی سنوار در 
گفت:  کشورهای منطقه  با  روابط  کرد. سنوار در خصوص  را مطرح  سخنان مهمی 
»حمایت های نظامی ایران از گردان های قسام استراتژیک و راهبردی است و روابط ما 
گذشته نیز  با ایران بسیار خوب و مستحکم است و اختالفات جزئی موجود در مراحل 
به ویژه پس از سفر اخیر هیئت حماس به ایران به کلی برطرف شده است.« هم چنین وی 
ابراز امیدواری کرد بحران داخلی سوریه هرچه سریع تر پایان یافته و این مسئله زمینه ساز 

تقویت هرچه بیشتر روابط خارجی حماس و نظام سوریه شود.

تحلیل و ارزیابی:

نزدیکی سنوار به طیف نظامی حماس، سابقه اسارت وی و آزادی وی در تبادل 
شالیت، قرار گرفتن وی در لیست تروریسم واشنگتن در سال های گذشته و مطرح شدن 
نام وی در کنار بنیان گذاران شاخه امنیتی حماس و نزدیکی به ایران همگی از حاشیه های 

زندگی سنوار است.
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اظهارات حمایت از ایران و سوریه برای نخستین بار از سوی دومین شخصیت 
حماس و به صورت رسمی طی شش سال گذشته بیان شده است؛ این ادبیات به خوبی 
نشان می دهد که اخبار حول تصمیم گروه جدید حماس پس از انتخاب اسماعیل هنیه، 

برای ترمیم روابط با ایران و تغییر برخی سیاست هایش کاماًل درست بوده است.

همان گونه که سنوار اشاره کرده است، سفر اخیر هیئت حماس به تهران برای شرکت 
در مراسم تحلیف دکتر روحانی، در ترمیم این روابط نقش پررنگی داشت. عزت الرشق، 
اسامه حمدان، صالح العاروری و زاهبر جبارین نیز از اعضای این هیئت بودند. این هیئت 
دیدارهایی با دکتر الریجانی، دکتر ظریف و دکتر والیتی داشت. حضور العاروری مسئول 
گوناگونی در رسانه های  کرانه باختری در سفر تهران، بازتاب های  نظامی حماس در 
صهیونیستی داشت. اسرائیل تایمز در گزارشی از بهبود روابط خبر داد و مدعی شد میان 

حماس و سپاه پاسداران هم دیداری انجام شده است.

ادبیات و سخنان صریح و بدون محافظه کارانه حماس و رسانه های نزدیک به آن 
کنار تروریست  در پوشش سفر اخیر هیئت این جنبش به تهران و حمایت از تهران، در 
نامیدن حماس از سوی چندین مسئول و رسانه سعودی، همگی نشان از آن دارد که در 
شرایط فعلی فرصتی طالیی برای ایران و حماس به منظور ترمیم روابط و عبور از گذشته 

را فراهم شده است.
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2- علی عبداهلل صالح، عربستان و پایان جنگ یمن
دامنه ی اختالفات میان انصاراهلل و علی عبداهلل صالح به مرحله ی حساسی رسیده 
کردن قدرت متهم می سازد. رسانه های سعودی نیز در  است. او انصاراهلل را به قبضه 
مقاالت و تحلیل های خود انصاراهلل را بدون او ناتوان برمی شمارند و آتش اختالف را 

شعله ور تر می کنند.

تحلیل و ارزیابی:

و  صالح  عبداهلل  علی  میان  اختالفات  شدن  عیان تر  با  که  اینجاست  سؤال  اما 
انصاراهلل، عربستان سعودی سعی دارد چه چیزی را از این فرصت به دست آورد؟

حضور ضعیف نیروهای صالح در جبهه ها نسبت به گذشته نشان از معامالت پشت 
پرده سعودی ها دارد که برای دوران بعد از بحران با علی عبداهلل صالح بسته شده است.

که از سوی القدس العربی به نقل از مجله اینتلجنس آنالین  این ادعایی است 
فرانسه مطرح شد و خبر از دیدار احمد علی عبداهلل صالح ، فرزند علی عبداهلل صالح با 
احمد العسیری سخنگوی ائتالف عربی برای تشکیل کابینه ای جدید به رهبری پدرش 

می داد.

هشدار رهبر جنبش انصاراهلل نسبت به اختالف در میان نیروهای مردمی و نیروهای 
وابسته به علی عبداهلل صالح، در کنار سخنان محمدعلی الحوثی، رئیس کمیتٔه عالی 
انقالب یمن که از اعضای کنگره ملی درخواست می کند که در جنگ شریک باشند نه 
مهمان، نشان از تالش علی عبداهلل صالح برای کم رنگ تر کردن نقش خود در بحران 
یمن و خروج تدریجی او از عرصه جنگ دارد که با اتهام زنی های او به انصاراهلل در چند روز 
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گذشته همراه شده است.

تالش علی عبداهلل صالح برای بزرگ نمایی اختالفات داخلی میان نیروهای خود 
و انصاراهلل می تواند نشان از یک برنامه از پیش تعیین شده داشته باشد که می خواهد 
کند. او با این اقدام، انصاراهلل را ناکارآمد،  نقش خود را در دوران پس از بحران تثبیت 
دیکتاتور و تمامیت خواه معرفی کند. در سخنان او نشانی از یک معامله ای تازه با سود 

بیشتر قابل مشاهده است.

از سوی دیگر می توان این گونه برداشت کرد که عربستان با دامن زدن به اختالفات 
سعی دارد زمینه های درگیری میان انصاراهلل و علی عبداهلل صالح را باال برده و شمال یمن 

را وارد یک جنگ داخلی کند و درنهایت با دخالت نظامی، آنجا را اشغال کند.

کرات عربستان با احمد علی عبداهلل صالح می تواند نشان از آن  از طرف دیگر مذا
باشد که این کشور در تالش است اعتماد علی عبداهلل صالح را به دست آورده و با وعده 
بازگرداندن او به حاکمیت یمن، اختالفات میان او انصاراهلل را گسترش داده و او را به عنوان 

پایان بخش جنگ یمن معرفی کند تا به بخشی از خواست های خود دست یابد.

با توجه به آغاز فرایند انتقال رهبری شورای سیاسی عالی یمن از انصاراهلل به کنگره 
که وی در  ملی و اظهارات علی عبداهلل صالح می توان این فرضیه را نیز مدنظر داشت 
تالش برای پایان دادن به جنگ در دوران ریاست کنگره ملی است تا درنهایت با تضعیف 

انصاراهلل، خود قدرت را به طور مطلق در دست بگیرد.
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3- دالیل تشدید جنگ روانی عربستان علیه حزب اهلل
عبدالرحمن معزب، نماینده مجلس یمن و یکی از رهبران حزب کنگره ملی این کشور 
سه شنبه در صفحه ی فیس بوک خود نوشت: »عبور صنعاء از خطرها و فاجعه... مدیون 
حسن نصراهلل است.« این نوشته کافی بود تا جنگ روانی عربستان علیه حزب اهلل طی 
روزهای اخیر تشدید شود. اما سؤال اینجاست که چرا عربستان از افزایش نقش حزب اهلل 

در یمن واهمه دارد؟

که علی  تنش میان انصاراهلل و نیروهای علی عبداهلل صالح از آنجایی آغاز شد 
عبداهلل صالح با سخنانی نیروهای انصاراهلل را انحصارطلب معرفی کرد و انصاراهلل نیز با 
متهم کردن علی عبداهلل صالح به معامله با امارات زمینه های این تنش را گسترش داد. 
با توجه به شرایط یمن، عربستان نیز با شدت بخشیدن به جنگ رسانه ای و حمالت 
هوایی خود، به دامن زدن تنش میان انصاراهلل و علی عبداهلل صالح پرداخت، به گونه ای 
که افسران وفادار علی عبداهلل صالح از میادین جنگ عقب نشینی کردند تا کمبودهایی 

که ناشی از تحریم و محاصره مردم است را به گردن نیروهای انصاراهلل بیاندازند.

که می رفت اتحاد میان انصاراهلل و علی  تشدید شرایط بحرانی از سوی عربستان 
عبداهلل صالح را از میان ببرد، با پیشنهاد تشکیل جلسه ای برای رفع تنش ها از سوی 
»صالح الصماد« رئیس شورای عالی سیاسی یمن و »یحیی الراعی« رئیس پارلمان یمن به 

سمت عادی شدن روابط پیش رفت.

کنگره ی ملی  تشکیل جلسه ی آشتی میان نیروهای انصاراهلل و رهبران حزب 
که یکی از مهم ترین بندهای افشاشده ی این پیمان، قبول  به یک پیمان ختم شد 
گروه است. در این میان  میانجیگری یک بازیگر بی طرف در اختالفات میان این دو 
انصاراهلل سید حسن نصراهلل را به عنوان میانجی بی طرف از سوی خود معرفی کرد که با 
نوشته ی عبدالرحمن معزب در فیس بوک، می توان امید داشت که علی عبداهلل صالح و 
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حزب کنگره ی ملی از این پیشنهاد استقبال کنند و سطح تنش ها در یمن، میان انصاراهلل 
و نیروهای صالح تا حدی کاهش پیدا کند.

تحلیل و ارزیابی

عربستان که به این تنش ها برای پیروزی در بحران یمن امید بسته بود و جنگ 
رسانه ای گسترده ای را برای افزایش تنش ها میان نیروهای علی عبداهلل صالح و انصاراهلل 
به راه انداخته بود، با پررنگ  شدن نقش حزب اهلل وضعیت خود را مساعد نمی بیند لذا با 
استفاده از رسانه های خود دست به ایجاد یک جنگ رسانه ای علیه سید حسن نصراهلل 

و حزب اهلل لبنان در منطقه زده است.

رسانه های وابسته به عربستان در تالش برای مخدوش کردن چهره ی حزب اهلل 
در لبنان و منطقه، اقدام به اتهام زنی به این حزب در سطح وسیعی کرده اند به گونه ای 
که تنها در عرض سه روز گذشته بیش از چندین یادداشت کوتاه در رسانه های العربیه، 
منطقه  در  حزب اهلل  انحصارطلبی  آنچه  درباره ی  االوسط  الشرق  و  االخباریه   الحیاۀ، 
می نامند، نگاشته شده است. ایفای نقش حزب اهلل در معادالت یمن، در هر سطح و 

موضوعی، برای عربستان خوشایند نیست.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- همگامی غرب گرایان داخلی با تحرکات ضدایرانی آمریکایی ها؛ 
چراغ سبز و زمینه سازی برای فشارهای بیشتر

هم زمان با اظهارات نیکی هیلی، سفیر و نماینده دائم ایاالت متحده آمریکا در 
کز نظامی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران به  سازمان ملل متحد در مورد لزوم بازرسی از مرا
بهانه راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران، غرب گرایان داخلی در حرکتی هم آهنگ 
با موج ضد ایرانی ایجادشده توسط آمریکایی ها و در جهت تقویت آن، دست به تحرکاتی 
زده اند که همانند فتنه سال 88 می تواند چراغ سبزی جهت فشار بیشتر برای آمریکایی ها 

قلمداد شود.

تحلیل و ارزیابی:

بعد از انتصاب تیمی از سوی دونالد ترامپ برای بررسی نقاط عدم پایبندی ایران به 
برجام، نیکی هیلی، با سفر به وین و دیدار با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، لزوم پاسخ گویی آژانس به سؤاالت آمریکا پیرامون فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
کز نظامی و دفاعی ایران مطابق با قرائت آمریکایی  را مطرح کرده و خواستار بازرسی از مرا

از برجام شد.

اظهارات و تحرکات دیپلماتیک هیلی نشان می دهد آمریکایی ها قصد دارند تا 
پیوند بین فعالیت های صلح آمیز هسته ای و برنامه های دفاعی و نظامی ایران را مجددًا 
ایجاد کنند. این پیوند زمینه امنیتی سازی مجدد فعالیت های هسته ای و نهایتًا فشار بر 
ایران برای »تحریم های بیشتر و بازرسی های فوق العاده تر« را فراهم می کند. اما تحرکات 
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دیپلماتیک آمریکا تنها بخشی از پروژه فشار دوباره بر ایران است. شواهد و قرائن این گونه 
ایران،  بر  فشار  آمریکایی  پروژه ی  دیگر  بخش های  تکمیل  برای  که  می دهد  نشان 
شبکه ی همکار داخلی غرب نیز با موج آمریکایی ایجادشده، همگام و زمینه ساز آن است.

اولین و برجسته ترین تحرک شبکه همکار داخلی طی یک توئیت تعجب برانگیز 
انجام شد. شبکه همکار غرب در پیام خود آشکارا ایران را برخوردار از سالح هسته ای 
کاماًل در امتداد خط ایجادشده توسط آمریکایی ها برای فشار بر ایران قرار  که  دانستند 
دارد. تطابق زمانی تحرکات آمریکا و شبکه همکار داخلی شان برای ایجاد پیوند بین 
جریان  با  آمریکایی ها  همگام سازی  ایران،  دفاعی  برنامه  و  هسته ای  فعالیت های 

غرب گرای داخل را نشان می دهد.

آمریکایی ها برای اجماع سازی مجدد علیه ایران به شدت نیاز دارند تا پیوند بین 
فعالیت های هسته ای و برنامه های دفاعی و نظامی ایران را احیاء کنند. همچنین این 
پیوند می تواند آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را برای فشار 

بیشتر بر ایران مجاب کند.

نتیجه: پیوند بین تحرکات آمریکایی ها و شبکه همکار داخلی به تشدید موج ضد 
ایرانی که توسط آمریکا ایجادشده و نیکی هیلی بانی آن است خواهد انجامید. پالس های 
ارسالی غرب گرایان از داخل به بیرون، آشکارا آمریکایی ها را در اقدامات خصمانه شان 
علیه ملت ایران مصمم تر می کند. قطعًا مسئولیت هرگونه ماجراجویی علیه ایران و 
فشار بین المللی ازجمله تحریم های جدید و بازرسی های فوق العاده تر بر عهده جریان 

غرب گرای داخلی است.
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ح سؤال از آژانس در مورد برنامه هسته ای ایران و هدف نهایی آمریکا 5- طر

در دیدار اخیر »نیکی هیلی«، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد با »یوکیا 
آمانو«، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تمرکز اصلی رایزنی سفیر آمریکا بر موضوع 
پرونده هسته ای ایران و برجام قرار داشت. در این دیدار هیلی خواستار راستی آزمایی 
آژانس در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران شد. چند روز بعد سفیر 
امریکا در سازمان ملل طی یک نشست خبری اعالم کرد که باید بازرسان آژانس بین المللی 

انرژی اتمی به پایگاه ها و تأسیسات نظامی ایران دستیابی پیدا کنند.

کز نظامی و دفاعی ایران، سؤاالتی را پیرامون اهداف و نیات  طرح مجدد بازرسی از مرا
آمریکایی ها ایجاد می کند، ازجمله اینکه چرا در این برهه مسئله بازرسی ها مطرح شده و 

هدف نهایی دولت ایاالت متحده چیست؟

تحلیل و ارزیابی

گفته می شود ۲7تیرماه گذشته در جلسه ای که ترامپ برای بررسی پایبندی ایران به 
توافق هسته ای در کاخ سفید برگزار کرده بود، بعد از بحث وجدل نسبتًا طوالنی با مشاوران 
کنگره  گزارش دوره ای به  و وزرای مربوطه حاضر می شود پایبندی ایران به برجام را در 
کند. بالفاصله بعد از اعالم پایبندی ایران، ترامپ تیمی را برای بررسی اقدامات  اعالم 

ایران تشکیل داد تا در گزارش دوره ای بعدی عدم پایبندی ایران به برجام را اعالم کند.

 واضح است که هدف ترامپ اعالم عدم پایبندی ایران به برجام به هر قیمت و به 
هر روشی است. به عبارتی دقیق تر آنچه ترامپ و تیم او جستجو می کنند، بهانه ای برای 
اعالم عدم پایبندی ایران به برجام است و نه حقیقت پایبندی ایران. اقدامات و تحرکات 

نیکی هیلی را نیز باید در این راستا تجزیه وتحلیل کرد.
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کرات منتهی به  کز نظامی و دفاعی ایران از زمان شکل گیری مذا  بحث بازرسی از مرا
برجام، حتی در سطحی باالتر )طرح سؤال و تحقیق ۲3 دانشمند و متخصص هسته ای 
و نظامی( مطرح شده بود، که با مخالفت قاطع رهبر معظم انقالب اسالمی )حفظه اهلل( 

مسکوت گذاشته شد.

گذشت نزدیک به دو سال از اجرای برجام به اعتراف مقامات داخلی و   بعد از 
خارجی، آمریکا در موارد متعددی روح و جسم توافق برجام را زیر پا گذاشته است که تمدید 
تحریم های معروف به ایسا و طرح مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران از نمونه های 
برجسته این نقض است. امروز ایاالت متحده خود را در یک انزوای خودساخته در اثر 
نقض فاحش برجام می بیند که موجب شده است حتی نزدیک ترین متحدان امریکا نیز 

کمترین میزان همسویی را با این کشور در مورد نقض برجام نشان دهند.

لذا آمریکایی ها به شدت به دنبال دستاویزی هستند تا بتوانند جایگاه سابق خود 
در اجماع سازی علیه جمهوری اسالمی ایران را بازیافته و بار دیگر متحدانشان را با خود 
هم نظر سازند. برای این منظور به نظر می رسد تیم منصوب ترامپ، نقطه ای بهتر از تمرکز 
کز نظامی و دفاعی ایران نیافته است. چراکه مطمئن هستند مانند گذشته  بر بازرسی از مرا
با مخالفت قاطع روبرو خواهد شد. به عبارت بهتر آمریکایی ها امید دارند تا مخالفت ایران 
کز نظامی اش را دلیل و شاهدی برای عدم پایبندی ایران به برجام  برای بازرسی از مرا

نشان دهند.
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6- الزامات دیپلماسی انقالبی
رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای )حفظه اهلل( در دیدار اخیر 
خود با هیئت دولت، نکات مهمی را در مورد سیاست خارجی و برقراری روابط دیپلماتیک 
با جهان خارج بیان فرمودند که می توان چهارچوب کلی سیاست خارجی و دیپلماسی 
و همچنین الزامات روابط خارجی را از آن ها استخراج کرد. ایشان »حفظ جهت گیری و 
روحیه انقالبی و دینی در دیپلماسی« که نمود عملی آن »پایبندی به مواضع و هنجارهای 
کردند. همچنین  انقالبی« است را به عنوان یکی از الزامات #دیپلماسی_انقالبی بیان 
برقراری #روابط_متوازن_و_همه جانبه با جهان از دیگر نکات مهمی است که در بیانات 

ایشان برجسته شده است.

تحلیل و ارزیابی

دیپلماسی انقالبی، نوع جدیدی از دیپلماسی در کنار انواع دیگر آن مانند »دیپلماسی 
اقتصادی«، »فرهنگی« و... نیست، بلکه منظور از این مفهوم، بیان »روحیه انقالبی« 
که آن را واجد ویژگی هایی مانند؛ »ایستادگی در مقابل  کار دیپلماتیک است  حاکم بر 

استکبار«، »ظلم ستیزی« و »مخالفت با نظام سلطه«، می کند.

اقدام در چارچوب دیپلماسی انقالبی نه تنها منافی »نرمش ها« و »پیچش ها« و 
»طنازی های هنر دیپلماسی« نیست، بلکه می توان با به کارگیری ظرافت های مختص 
به عبارتی دیگر  افزود.  انقالبی  دیپلماسی  بهره وری  و  اثربخشی  به  دیپلماتیک،  کار 
دیپلماسی انقالبی، جهت دهی به کار دیپلماتیک در راستای تحقق اهداف و ارزش های 

انقالبی است، که با سایر ابزارهای دیپلماتیک می توان به تحقق آن ها کمک کرد.
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جوهره و ذات دیپلماسی انقالبی، مبارزه و ایستادگی در برابر استکبار است. بدون 
برخورداری از این ویژگی، دیپلماسی انقالبی شکل نمی گیرد. به این اعتبار دیپلماسی 
انقالبی با تعامل و سازش با هر کشور و موجودیتی که در جبهه استکبار باشد قابل جمع 

نیست.

از  روابط خارجی،  توان دیپلماتیک و #عدم_بخشی_نگری در  گسترش متوازن 
دیگر الزامات دیپلماسی انقالبی است. بخشی نگری در روابط خارجی، با ایجاد رابطه 
کشور  این همانی بین »جهان« و »غرب«، رابطه با جهان را محدود به رابطه با چند 
اروپایی و غربی می داند. حال آنکه در چارچوب دیپلماسی انقالبی تعامل و برقراری روابط 

همه جانبه با تمامی کشورها، منهای کشورهای استکباری و سلطه طلب موردنظر است.

نهایتًا حفظ انسجام و چابکی از مهم ترین مؤلفه های دیپلماسی انقالبی است، که 
دستگاه سیاست خارجی را از »انفعال« در برابر تحوالت بعضًا سرنوشت ساز بین المللی 
مصون می کند. دلیل اهمیت این مؤلفه نیز، ضرورت اقدام سریع و متناسب در برابر وقایع 

و اتفاقات بین المللی است.

نتیجه: دیپلماسی انقالبی به موازات انواع دیگر دیپلماسی نیست، بلکه روح حاکم 
بر دیپلماسی و کار دیپلماتیک است. جوهره و ذات دیپلماسی انقالبی ایستادگی و مبارزه 
همیشگی و همه جانبه در برابر سلطه طلبی ها و زورگویی های مستکبرین جهانی است 
و از الزامات مهم آن عدم بخشی نگری به روابط خارجی و حفظ انسجام و چابکی در 

دیپلماسی است.
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7- کشتار غیرنظامیان؛ یکی از نتایج حضور نظامی آمریکا در افغانستان

غرب  در  »شیندند«  شهرستان  بمباران  با  آمریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
افغانستان، حدود 40 غیرنظامی افغان را به کام مرگ فرستادند که تعداد قابل توجهی از 

آنان را زنان و کودکان خردسال تشکیل می دهد.

اخیرًا حمالتی از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در دیگر بخش های 
کشته و  که در نتیجه ی آن ها تعداد باالیی افراد غیرنظامی  افغانستان نیز انجام شده 

زخمی شده اند.

مسئولیت حمالت هوایی در افغانستان، بر عهده ی فرماندهی مرکزی نیروی هوایی 
)AFCENT( و بخش هوایی فرماندهی مرکزی ایاالت متحده )CENTCOM( است.

تحلیل و ارزیابی:

ایاالت متحده از سال ۲001 به بمباران مناطق مختلف افغانستان مشغول است که 
ادعا می شود جهت هدف قرار دادن نظامیان بوده و به گونه ای انجام می شود که کمترین 
تلفات غیرنظامی را به دنبال داشته باشد، اما گذر زمان و تعداد باالی کشتار غیرنظامیان، 

خالف آن را ثابت کرده است.

تعداد تلفات باالی غیرنظامیان در حمالت هوایی ایاالت متحده، نشان دهنده ی 
این است که این هواپیماها تفکیکی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نمی شوند و 

در واقع بیان کننده ی عدم کارایی آن ها در افغانستان است.

باید توجه داشت که اماکن و مقرهای طالبان، به دلیل راهبرد جنگ نامنظم این 
گروه، به راحتی قابل تفکیک و شناسایی نیست و نیروی هوایی ایاالت متحده با علم به 
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این موضوع، اقدام به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان و بمباران 
مناطقی می کند که تعداد باالی ساکنان آن مناطق، منجر به تلفات غیرنظامی بیسیار زیاد 

می شود.

بنا بر حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه، شهروندان 
به  مهاجم  کشور  به عنوان  ایاالت متحده  و  باشند  مصون  حمالت  از  باید  غیرنظامی 
که سابقه ی بمباران های انجام شده  افغانستان، موظف به رعایت این قوانین است 

توسط این کشور، خالف آن را ثابت می کند.

متأسفانه ایاالت متحده حاضر است به قیمت جان مردم عادی، به اهداف نظامی 
خود دست یابد و علی رغم ناکارآمدی و تعداد باالی تلفات غیرنظامیان در حمالت هوایی، 

افزایش این حمالت یکی از مؤلفه های راهبرد جدید آمریکا در افغانستان است.
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