2015
اطالعیه مطبوعاتی
موسسه هایدلبرگ برای تحقیقات تعارضات بین المللی )(HIIK
هایدلبرگ ۲۳/۰۲/۲۰۱۶ ،موسسه هایدلبرگ برای تحقیقات تعارضات بین المللی )" (HIIKفشار سنج درگیری های
 "۲۰۱۵را ارائه میکند .این انتشارنامه شامل اطالعات جدید این انستیتو است که همراه با تجزیه و تحلیل درگیری هایی
است که در سال  ۲۰۱۵اتفاق افتاده .با روش شمارش و تجزیه و تحلیل خود  HIIKدر مجموع ۴۰۹ ،درگیری راثبت
کرده که  ۲۲۳تا از آنان به خشونت انجامیده است .تعداد جنگها در سال گذشته مانند سال قبل  ۱۹تا بوده ،یعنی بدون تغییر
باقی مانده است ،در حالی که تعداد جنگهای محدود منطقه ای به  ۲۴کاهش یافت.
انستیتو هایدلبرگ در مقایسه با سال گذشته سه جنگ جدید را ثبت کرد .با تشدید درگیری های خشونت آمیز بین دولت
ترکیه و حزب کارگران کردستان(  ، ) PKKآتش بس دو سال گذشته خاتمه یافت .در فیلیپین بین ارتش و مبارزان BIFF
حمالت با خشونتهای سنگینی همراه بود .در جنوب سودان تعدادی از گروه های اقلیتی تصمیم گرفتند که اختالفاتی که
درمورد تقسیم زمین و احشام داشتند را با خشونت حل کنند .همچنین  ۱۶جنگهای دیگر سالهای گذشته در سال ۲۰۱۵
ادامه یافت.
نزدیک به یک چهارم تنش های سیاسی در دنیا درکشورهای جنوب صحرای آفریقا بود .بوکو حرام حمله های خود را با
استفاده از استراتژی جدید و لشگرکشی به کشورهای هم مرز مثل نیجریه تشدید کرد .در جمع تعداد  ۱۲،۰۰۰نفر در این
درگیریها جان خود را از دست دادند و  ۲٫۴میلیون نفر خانه و زندگیشان را از دست داده از محل زندگیشان بزور اخراج
شدند یا فرار کردند .پنج جنگ دیگری نیز در دو قسمت سودان مشاهده شد .بین جمهوری آفریقای مرکزی و سومالی نیز
مبارزات نظامی شدیدی واقع شد .از کنیا خصوصا گزارشهای حمالت گروه نظامی اسالمگرای الشباب به طور قابل
توجه بیشتری ثبت شد.
در کل خاور میانه و شمال آفریقا بعالوه سوریه و عراق درافقانستان ،ترکیه ،یمن و لیبی درگیری های مسلحانه تحت
مشاهده انستیتو هایدلبرگ قرارگرفت .ائتالف بین المللی در مبارزه با گروه ستیزه جوی جهادگرای داعش در اروپا بنام
)(Islamic State) )ISبه پشتیبانی دولتهای سوریه ،عراق وچند کشورهای دیگر این منطقه آمدند .ولی داعش توانست
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با تعدادی حمله های غافلگیرکننده در افقانستان فرانسه و بنگالدش و بدست آوردن منطقه هایی در کشورهای مغرب
قدرتش را توسعه بدهد.
در آسیا و اقیانوسیه  ۹۰درصد تنش ها ،بدون درگیری مسلحانه حل و فصل شد .ولی در مجموع شش درگیری بسیار
خشونت آمیز در میانمار ،فیلیپین و پاکستان مشاهده شد .عالوه بر این وضعیت امنیتی در شبه جزیره کره پس ازاینکه در
جنوب منطقه حائل چند مین منفجر شدند و دو سرباز شدیدأ زخمی شدند ،به شدت وخیم شد.
عالوه بر جنگ مواد مخدر در مکزیک ،وضعیت درگیری در سال  ۲۰۱۵در آمریکا به خصوص توسط درگیری های
خشونت آمیز میان دولت و گروه های بومی از یک سو و گروه های مخالف از طرف دیگر مشخص شد.
اگر چه در اروپا تعداد درگیری ها افزایش پیدا کرد ،اکثر درگیریها در این منطقه کال بدون خشونت حل و فصل شدند .تنها
درگیری بسیار خشونت آمیز ،در اوکراین بود .این جنگ به دلیل کنترل منطقه دونباس است و بین جدایی طلبان و دولت
میباشد و تا بحال باعث مرگ  ۴۰۰۰نفر شده.
در مجموع در سال  ۲۰۱۵هفت درگیری های جدید ثبت شده از جمله دو جنگ خشونت آمیز شورشیان علیه جمهوری
کنگو و در صربستان ،به عالوه درگیری بین دولت نیکاراگوئه و بخشی از گروههای اقلیت بومی.
برای سال  HIIK ، ۲۰۱۵در مجموع  ۷۵منازعه بین دولتها ۲۸۰ ،درگیری داخلی در کشور و  ۵۵درگیری اقلیتهای
ملی را تشخیص داد  .بیشتر درگیریهای بین دولتها بدون خشونت کنار گذاشته شد .کشورهایی که درسال  ۲۰۱۵در
اکثردرگیری های خصومت آمیز بین المللی دخالت داشتند ایاالت متحده آمریکا ( ،)۱۲روسیه ( )۸ترکیه ( ،)۶ایران (،)۵
ژاپن ( )۵و جمهوری خلق چین (.(۵
موسسه هایدلبرگ برای تحقیقات تعارضات بین المللی ) (HIIKدر سراسر جهان از سال  ۱۹۹۰به ثبت ،پژوهش اسناد و
مدارک و تجزیه و تحلیل ،درگیری های سیاسی بین دولتها تنشهای داخلی در کشورها اختصاص دارد .انتشار ساالنه
"فشار سنج تعارض" یک نمای کلی از توسعه وتکوین درگیری های معاصر چه خشونت آمیز و چه غیر خشونت آمیز
فراهم می کند .این انتشارنامه را می توانید از ساعت ۱۲ظهر ۲۶فوریه  ۲۰۱۶درسایت  www.hiik.deرایگان دریافت
کنید.
تماس با :سارا انگلبرگ تلفن :ـ ۵۴۳۱۹۸-۰۶۲۲۱-ایمیل:

engelberg@hiik.de

لطفا توجه داشته باشید :این پیام تا ساعت  ۱۲ظهر روز جمعه۲۶ ،فوریه  ۲۰۱۶عمومی نیست.
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