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  بین الملل  

 
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام تیم کوچکی از کماندوهای 
آمریکایی به سوریه به عنوان بخشی از جنگ گسترده تر علیه داعش 
س��واالت جدیدی را علیه اس��تراتژی نظامی، مبن��ای حقوقی آن و 
منافع آن ب��رای مردم آمریکا مطرح کرده اس��ت. روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارشی نوشت: با گذشت سال ها از زمانی که باراک اوباما، 
رئیس جمه��وری آمریکا اعزام »نیروی زمینی« را رد کرده بود، حال 
استقرار 50 نیروی عملیاتی ویژه به شمال سوریه را می توان تعهدی 
میان��ه رو تلقی ک��رد. اما با توجه به اینک��ه 3500 نیرو هم در عراق، 
واقع در همس��ایگی سوریه مستقر است، این اقدام نشان دهنده ادامه 
جنگی اس��ت که اوباما را آلوده کرده و محدودیت های منافع آمریکا 
در منطق��ه را به بوته آزمایش می گ��ذارد. دولت اوباما این تصمیم را 
پس از رها کردن تالش های ناکام پنتاگون برای آموزش شورشیان 
میان��ه رو برای غلبه بر داعش در س��وریه اتخاذ کرد و این امر، تغییر 
به س��مت اعتماد به متحدان کرد را که اثرگذارترین نیروهای همکار 
آمریکا محسوب می ش��وند، به همراه داشت. در واقع این اقدام یک 
تجربه اس��ت: آیا گروهی کوچک از پرس��نل نظامی آمریکا می تواند 
در هدایت ش��به نظامیان محلی تفاوتی ایجاد کند؟ اگر چنین باش��د، 
مقام ها به وضوح گفته اند که اعزام آمریکایی های بیش��تر را بررسی 
می کنن��د. )برنام��ه آموزش و تجهی��ز مخفیانه س��یا همچنان فعال 
اس��ت( اولین آزمون در منطقه رقة اس��ت که پای��گاه اصلی داعش 
در سوریه محسوب می ش��ود. مقام های آمریکایی امیدوارند که این 
کماندوها بتوانند به کردها و متحدان عرب س��وری برای تحت فشار 
ق��رار دادن داعش کمک کنند و مس��یرهای تردد آن ها را قطع کرده 
و رهب��ران آن ها را هدف قرار دهند. نهایتا آن ها این ش��هر را یکجا 
پس می گیرند. اش��تون کارتر،  وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران 
همراهش در س��فر به آسیا گفت: سرانجام رقه بازپس گرفته شده و 
به غیرنظامیان بازگردانده می شود تا به زندگی اشان ادامه دهند. آن ها 

هم اکنون تحت قوانین وحشیانه داعش زندگی راحتی ندارند.
اما منتقدانی در دو س��ر طی��ف ایدئولوژیک��ی می گویند که تصمیم 
ب��اراک اوباما بیانگ��ر »تغییر تاکتیکی« اس��ت تا یک »اس��تراتژی 
جام��ع«. جمهوری خواه��ان با تحقیر از آن به عن��وان حرکت ناچیز 
یاد می کنند که تغییر میدانی مملوسی ایجاد نمی کند؛ خصوصا اینکه 
روس��یه هم اکنون به صورت فعال وارد جنگ ش��ده است. در همین 
ح��ال دموکرات ها با اب��راز نگرانی گفته اند که اوباما هر چه بیش��تر 
ایاالت متحده را به »درگیری برادرکش��ی« می کشاند. سناتور جان 
مک کی��ن، جمهوری خواه جنگ طل��ب ایالت آریزونا ک��ه همواره بر 
اقدام قاطعانه تر در خاورمیانه تاکید دارد، استقرار کماندوها را ناکافی 
می دان��د. وی گفت: »در مواجهه با چنین حجم از چالش��ی که با آن 
روبرو هستیم، چنین اقدامات تدریجی کامال ناکافی است.« پل رایان 
جمهوری خواه از ایالت ویسکانس��ین که ب��ه تازگی به عنوان رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا تعیین ش��ده، این اقدام را پاسخی تدریجی 
دانس��ت و گفت: »این تعه��د نیروهای آمریکایی باید با اس��تراتژی 
جامعی برای شکس��ت داعش همراه شود. در غیر اینصورت ما شاهد 

تکرار نتایج مشابه در منطقه خواهیم بود.«

 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال اخیرا در گزارش��ی ب��ه نقل از مقامات 
آمریکایی نوش��ت، هواپیماهای ارتش روس��یه مواض��ع گروه های 
تروریستی تحت حمایت س��ازمان جاسوسی آمریکا )سیا( را بمباران 
کرده اند. یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی به حمایت واشنگتن از 
گروه های تروریس��تی در س��وریه وعراق اذعان کرده است. سایت 
گلوبال ریس��رچ نیز در این باره اعالم کرد، اقدام س��یا در حمایت از 
گروه های مرتبط با ش��بکه القاعده در سوریه مانند جبهه النصره که 
از س��ال 2013 باهدف مقابله با دولت س��وریه و ایجاد تغییر در این 
کش��ور تحت آموزش قرار گرفته اند، موضوعی اس��ت که در گزارش 
وال اس��تریت ژورنال مس��کوت مانده اس��ت. اخیراً نیز وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( با اعالم صریح از حمایت خود از گروه های مرتبط 
با شبکه القاعده مانند جبهه النصره، درباره حمله هواپیماهای روسی 
به مواضع این تروریست ها که از سوی آمریکا حمایت می شوند، ابراز 

تاسف کرده بود.

کیوسک

دستاورد اجالس وین چه بود ؟ 

احتمال رویارویی نظامی روسیه و آمریکا در سوریه 

تازه ترین  نقض عهد اوباما

  باراک اوباما رییس جمهور آمریکا روز جمعه به وزارت دفاع این کش�ور دس�تور 
ثمانه اکوان

 گروه بین الملل 
داد ک�ه تع�دادی از نیروهای ویژه این کش�ور را برای انجام عملی�ات زمینی به 
س�وریه بفرس�تد. این اقدام به رس�انه های آمریکایی ش�وک عجیب�ی وارد کرد 
چراکه اوباما در این روز دقیقاً اقدامی را انجام داد که در طول مدت چهار س�ال 
گذشته به شدت از انجام آن اجتناب می کرد. گرچه نیروی زمینی که به سوریه فرستاده خواهد شد بسیار کوچک و 

کم تعداد اس�ت اما از این نظر دارای اهمیت اس�ت که نش�ان می دهد اوباما به اقدامات و گفته های پیشین خود در 
مورد نفرس�تادن نیروی زمینی به س�وریه پایبند نمانده است. کاخ سفید اعالم کرده است که این نیروها قرار است 
ب�ه نیروه�ای محلی س�وریه برای جن�گ با داعش مش�اوره بدهند و قرار نیس�ت در هیچ عملیاتی ش�رکت کرده و 
به صورت مستقیم به جنگ با داعش بروند اما درهرصورت امکان فرستاده شدن تعداد بیشتری از نیروها نیز به این 

کشور وجود دارد.

 دولت اوباما روز جمعه خبر از اعزام نیروهای ویژه آمریکایی به 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

س�وریه داد، این در حالیس�ت که وی همواره ش�عارهای ضد 
جنگ سر می داد و با سوار شدن بر همین موج توانست بخشی 
از اف�کار عمومی را در موس�م کارزار انتخاباتی به خود 
جل�ب کن�د. این آخری�ن نقض عهدی اس�ت که 
سیاست خارجی اوباما اقدام به انجام آن می کند 

و با توجه به اینکه دولت او در ایس�تگاه پایانی قرار دارد، این سیاس�ت هم برای آمریکا خطرناک 
اس�ت و هم برای رئیس جمهوری که در س�ال 2016 میراث دار اوباما خواهد شد. قرار است این 
نیروها مأموریت »مشاوره و همکاری« با ارتش آزاد - که در شمال سوریه مهم ترین کانون مبارزه 
با داعش است - را بر عهده بگیرند و مستقیماً در مبارزات وارد نخواهند شد. از سوی دیگر نخست 
وزیر ترکیه نیز جمعه گذشته برای نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا که در شمال سوریه مستقرند 

خط و نشان کشید و آن ها را دشمنان قسم خورده دولت ترکیه خواند.

این تصمیم تنها چند هفته بعدازآن گرفته ش��د که روس��یه اعالم 
کرد نیروهای ویژه خود را برای انجام عملیات وارد س��وریه خواهد 
کرد و از س��وی دیگر حمالت هوایی خود به معارضان و نیروهای 
تروریس��تی در س��وریه را نیز آغاز کرد. گرچه این اقدام کاخ سفید 
به عنوان اقدام��ی تالفی جویانه در برابر تحرکات اخیر روس��یه در 
سوریه مطرح نش��د، اما این مسئله به پیچیدگی اوضاع این کشور 
ک��ه محلی برای حض��ور نیروهای نظامی ب��ه ملیت های مختلف 

تبدیل شده است، کمک می کند.
این حرکت در راس��تای کم��ک به تالش ه��ای دیپلماتیک جان 
کری در نشس��ت وین بود که از روز جمعه باهدف رسیدن به صلح 
پایدار در سراس��ر سوریه برگزار شد. این اجالس در پی آن بود که 
راهکاری بین المللی برای اصالح سیس��تم و قانون اساسی سوریه 
پیداکرده و درعین حال زمین��ه الزم برای برگزاری انتخابات جدید 
در این کش��ور را نیز فراهم س��ازد. اجالس وین برای اولین بار با 
دستاوردی جدید در چهار سال گذشته روبه رو بود: تمام طرف های 
درگیر در مس��ئله س��وریه با آغاز روند جدید سیاسی در این کشور 
موافقت کردند که درنهایت بتوان��د باعث پایان درگیری ها در این 

کشور شده و جنگ چهارساله را درنهایت به اتمام برساند.
بااین حال این اجالس نتوانست به هدف اصلی خود یعنی برقراری 
آتش بس در این کش��ور برسد و صلح درنهایت دست نیافتنی باقی 
ماند. حرکت نظامی اوبام��ا در این زمینه آخرین گام برای افزایش 
درگیری ها در س��وریه و به تبع آن عراق در همس��ایگی این کشور 
خواهد ب��ود. از زمانی که اوباما تصمیم گرفت حمالت هوایی خود 
به داعش در عراق را آغاز کند، مجبور ش��د بعدازآن 3500 نیروی 
نظامی را نیز برای مشاوره به نیروهای عراقی وارد این کشور کند. 
هفته گذشته این نیروها اولین تلفات خود در عراق را اعالم کردند 
و پنتاگون اعالم کرد اولین سرباز آمریکایی در طول مدت زمانی که 
آمریکا به جنگ با داعش در عراق رفته اس��ت، به دس��ت تکاوران 

این گروه کشته شد.
تعداد افرادی که قرار اس��ت به س��وریه بروند، زیر 50 نفر است اما 
پنتاگون معتقد است همین تعداد نیز برای ایجاد هماهنگی الزم در 
بین نیروهای کرد در زمان فعلی، کافی اس��ت. جمهوری خواهان 
براین عقیده اند که این تعداد نیرو بس��یار کم بوده و همچنین باید 
گف��ت این نیروها بس��یار دیر به منطقه اعزام ش��ده اند و نمی توانند 
تفاوت چندانی در معادله موجود در سوریه ایجاد کنند. این در حالی 
اس��ت که دموکرات ها معتقدند باید اف��رادی به مراتب کمتر به این 
جنگ که امیدی برای پیروزی در آن نیس��ت، فرستاده شوند. کاخ 
س��فید بااین حال معتقد اس��ت که این اقدام، به معنای ایجاد شدن 
تغییر در سیاس��ت نظامی آمریکا در س��وریه نیس��ت و این نیروها 
آن طور که »جاش ارنست« سخنگوی کاخ سفید بیان کرده است، 
»مأموریت جنگی« ندارند. وی در این زمینه گفت: »مسئولیتی که 
این نیروها دارند این نیست که به عنوان مثال برای گرفتن یک تپه 
به نیروهای محلی س��وریه کمک کنند، بلکه باید به آن ها آموزش 
دهند و بهترین راه برای گرفتن این محل را به آن ها نشان دهند.«

بااین حال تعریف »مبارزه جنگی« از س��ال گذش��ته که نیروهای 
مش��اور آمریکایی به عراق رفته اند، دچار تغییراتی ش��ده است. در 

م��اه می، کماندوهای دلتا فورس آمریکا با بالگردهای بلک هاوک 
و Ospreys 22-V وارد س��وریه شده و یکی از رهبران داعش 
و تعداد دیگری از مبارزان این گروه را کش��تند. س��ربازی هم که 
هفته گذشته کشته شد، بخش��ی از نیروهای کماندویی بود که به 
مبارزان کرد کمک کرده بود زندانیانی که در دست داعش بودند را 
آزاد کند. عالوه بر بکار گیری نیروهای ویژه، اوباما دستور استفاده 
از جنگنده های A10 و F15 را نیز برای پایگاه هوایی مس��تقر در 
ترکیه داده اس��ت. جنگنده های A10 قادر به پشتیبانی از نیروهای 
مس��تقر در زمین نیز هستند و جنگنده های F15 نیز قادر به انجام 
دادن طیف وس��یعی از مأموریت های مبارزه به صورت هوا به زمین 

هستند.
اوباما روز جمعه با حیدر العبادی نخست وزیر عراق به صورت تلفنی 

گفت وگو کرد و به بغداد مشاوره داد که باید یک نیروی کار عملیات 
ویژه برای هدف قرار دادن رهبران داعش در این کش��ور تش��کیل 
شود وی همچنین بیان کرد که دستور داده است کمک های نظامی 

بیشتری به اردن و لبنان شود.
به نظر می رس��د پنتاگون می خواهد درواقع دیوار آتشینی در پشت 
نیروه��ای متفق با آمریکا – یعنی نیروهای کرد و ائتالف عربی – 
سوری که توس��ط آمریکا پشتیبانی می شوند – درست کند که به 
آن ها اجازه دهد قلمروهایی را که می گیرند، همچنان در تسلط خود 
نگهدارن��د. یکی از راه های انجام دادن ای��ن اقدام، هم آن طور که 
یکی از مقامات وزارت دفاع بیان کرده است، این است که اطمینان 
حاصل ش��ود که تجهیزات و سالح های موردنیاز به سرعت به این 

نیروها منتقل خواهد شد.

در حال حاضر مقامات آمریکا بر این باورند که هیچ برنامه ای برای 
نیروهای آمریکایی در راس��تای کمک به گروه های اپوزیسیون در 
شمال سوریه وجود ندارد. آن ها قصد ندارند با این نیروها همکاری 
کرده و یا سفرهایی را برای دیدار و گفت وگو با آن ها داشته باشند. 
اما مقامات کاخ س��فید بر این عقیده اند درصورتی که وضعیت برای 
این گروه ها بد و خطرناک ش��ود، می توانند به س��رعت وارد میدان 
ش��ده و وضعی��ت را تغییر دهند. آن ها همچنین بی��ان کرده اند که 
هیچ برنامه ای برای فرس��تادن تعداد بیشتری از بالگردهای آپاچی 

به عراق وجود ندارد.
ای��ن اقدام می تواند پتانس��یل قرار گرفتن نیروه��ای آمریکایی در 
تیررس روس��یه را بیشتر کند چراکه نیروهای روسیه از ماه گذشته 
اقدام به بمباران مواضع اپوزیس��یون س��وریه در شمال این کشور 
نیز کرده اند. یکی از مقام��ات پنتاگون به نیویورک تایمز دراین باره 
گفت که آمریکا به روسیه اعالم نکرده است که نیروهای ویژه اش 
در کدام بخش از س��وریه قرار خواهند گرفت این مقام مسئول در 
پنتاگ��ون گفت: »مناطق��ی که نیروهای آمریکایی در آن مس��تقر 
می شوند، مناطقی نیستند که تاکنون مورد اصابت بمب های روسیه 
قرارگرفته باشد و یا اینکه اصاًل نیازی به جنگ در آن مکان ها باشد 

این مناطق، تحت کنترل داعش و یا نظام اسد در سوریه نیستند.
بااین حال وقتی به این نکته توجه شود که روسیه عالوه بر بمباران 
مواضع داعش، مواضع گروه های نظامی اپوزیسیون بشار اسد را نیز 
مورد هدف قرار داده اس��ت، می توان به این نتیجه رس��ید که هیچ 
تضمینی وجود ندارد که مسکو مکان هایی که نیروهای آمریکایی 
در آن مس��تقر هس��تند را نیز مورد هدف قرار ندهد. بااین حال این 
مقام وزارت دفاع آمریکا بر این عقیده است که درصورتی که برای 
امنیت جانی نیروهای آمریکایی الزم باش��د، واشنگتن با مسکو در 

این زمینه ارتباط برقرار می کند.
درحالی ک��ه درزمینه نظامی، امکان رویارویی آمریکا و روس��یه در 
سوریه به ش��دت باال رفته است، درزمینه دیپلماسی نیز هنوز نتایج 
موردنظر جامعه جهانی از گفت وگوهای وین حاصل نش��ده است. 
آن طور که خبرگزاری ها و خبرنگاران گزارش داده اند، آنچه در طول 
7 س��اعت بحث بین نمایندگان کش��ورهای شرکت کننده رخ داده، 
دعوای لفظی ش��دید وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی 
بوده اس��ت. در عین حال از یک س��و س��رگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روس��یه معتقد بوده اس��ت که این مردم سوریه هستند که 
باید ب��رای آینده خود تصمیم بگیرند و از س��وی دیگر نمایندگان 
کش��ورهای غربی ب��ر این عقیده بوده اند که اس��د دیگر جایی در 
آینده س��وریه نخواهد داش��ت . از س��وی دیگر جان کری و دیگر 
دیپلمات ها نیز نتوانس��ته اند برنامه ای زمانی برای آتش بس و ایجاد 
تغییر در قانون اساسی سوریه و همچنین برگزاری انتخابات جدید 
در این اجالس ترسیم کنند. بااین حال تنها دستاورد این اجالس به 
نظر می رسد این بوده است که قرار است تا دو هفته آینده، اجالس 
دیگری برگزارش��ده و بیانیه ای در مورد ضرورت حفظ انس��جام و 
یکپارچگی ارضی س��وریه و جلوگیری از تجزیه ش��دن آن در بین 

اعضای این گروه تصویب و نهایی شود. 
 نیویورک تایمز

در حالیکه دولت اوبام��ا می گوید نیروهای ویژه آمریکا را 
تنها برای »مش��اوره و همکاری« ب��ا معارضان بومی در 
س��وریه به آنجا گس��یل داش��ته، اما این آواز برای افکار 
عمومی جهان آشناست؛ پیش تر نیروهای ویژه آمریکایی 
ب��ا همین دس��تور به عراق اعزام ش��دند و بنا ب��ود نه در 
عملیات ها ش��رکت داش��ته باش��ند و نه در امور داخلی آن 
کش��ور تأثیری بگذارند، اما اکنون پنتاگون آشکارا به مشارکت 
نیروهای وی��ژه آمریکای��ی در عملیات های نظامی ع��راق اعتراف 
دارد. بیانیه کاخ س��فید به ش��رایط معارضان مورد حمایت سازمان سیا 
درس��وریه - که از یک سو با داعش و از س��وی دیگر با حکومت دمشق 
می جنگند – اش��اره ای نکرده و البته مشخص نیست که نیروهای مذکور در 
کجای معادله فعلی س��وریه می گنجد. دولت آمریکا برآنس��ت که اعزام نیروهای 
ویژه اقدامی راهگشاس��ت، اما برای افکار عمومی در این خصوص تردیدهایی جدی 

باقی مانده است.
در س��ال 2012، اوباما به صراحت اعالم کرده بود که سیاست خارجی او خاتمه دادن به 
جنگ افغانستان خواهد بود و میت رامنی را به خاطره وعده های جنگ طلبانه مورد سرزنش 
قرار داد. وی همچنین در س��ال 2014 نیز اعالم کرده بود که »چکمه های نظامیان آمریکایی 
هرگ��ز بر خاک س��وریه قدم نخواهند گذاش��ت«. وی همچنین گفته بود ک��ه تعداد نیروهای 
آمریکای��ی حاضر در عراق را افزایش نخواهد داد. اکنون اما اوباما همه این وعده ها را 
نقض کرده اس��ت. از آن بدتر، دولت اوباما رون��د دموکراتیک آمریکا را نیز در 

خصوص تصمیم گیری برای مشارکت در جنگ، به طور کامل مخدوش ساخته و بدون جلب نظر کنگره دستور 
به اعزام نیروی نظامی به سوریه داده است. ورود نیروی زمینی آمریکا به سوریه منوط به مجوز قانونی از کنگره 
اس��ت. وی اگرچه در س��ال 2012 در کارزار انتخاباتی اعالم کرده بود که به جنگ افغانستان خاتمه خواهد داد 
اما امروز در حالیکه دوره تصدی او روبه پایان اس��ت، از عملی س��اختن قول هایش ناتوان مانده. وی همچنین 
پیش ت��ر نیز بدون اخذ مجوز از کنگره و برخ��الف رأی این نهاد در قالب ائتالف نظامی مخالف قذافی به لیبی 
حمله کرده بود. نقض قانون اساسی که گویا برای اوباما به یک حربه متداول مبدل شده، بدعتی نامبارک برای 
آمریکاس��ت. ضدجنگ های دوران کارزار انتخاباتی اکنون با تکیه بر همان دعاوی مضحکی که محافظه کاران 
در س��ال 2001 علیه القاعده مطرح می کردند به گس��ترش عملیات نظامی اقدام در خاورمیانه روی آورده اند. در 
این میان تجربه ثابت کرده که انتظاری جز مبادرت به جنگ نامحدود نباید از آمریکا داش��ت و این امر خواه با 

حمالت هوایی آغاز شود و خواه با نیروهای زمینی، در نتیجه تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
امروز دیگر برای کسی تردیدی وجود ندارد که داعش گروهی تروریستی و شدیداً خشن است و از سوی دیگر 
بشار اسد نیز کارنامه چندان امیدوار کننده ای در برابر معارضان غرب گرا ندارد، اما این افکار عمومی آمریکاست 
که باید درباره لزوم مبادرت به جنگ اظهار نظر کند. دولت اوباما پس از دور زدن دموکراسی و نهادها، با افکار 
عمومی کش��ورش نیز از در مخالف��ت درآمده و به تنهایی تصمیم به اعالن جنگ گرفته اس��ت. کنگره و مردم 
به راحتی از تصمیم گیری کنار گذاش��ته ش��ده اند. بس��یاری از تحلیل گران می گویند میراث اوباما چیزی نیست 
جز جنگ هایی طوالنی و مس��ائلی الینحل. قطع نظر از اینکه، خلف باراک اوباما چه کسی باشد )دونالد ترامپ، 
س��یدنی کروز و یا جنگ طلب ترین کاندیدا یعنی هیالری کلینتون(، وقتی همانند اوباما مجبور به تصمیم گیری 
یک طرفه در زمینه جنگ شود و بدون جلب نظر و حمایت کنگره به استفاده از نیروهای نظامی اقدام کند نتایج 

زیان بار سیاست ها و مشی اوباما را خواهیم فهمید.
تریور تیم - گاردین


