
    شنبه
  14 آذر 1394
 شماره  3518

16

  بین الملل  

»سایمون جنکینز« تحلیلگر و روزنامه نگار انگلیسی با بیان اینکه دیوید 
کامرون همچون نخس��ت وزیران پیشین انگلیس جادوی حمله نظامی 
شده است، عنوان کرد: زمانی که انگلیس نمی تواند درست فکر کند کاری 

را انجام می دهد که همیشه انجام داده و آن بمباران است.
»س��ایمون جنکینز« در یادداشتی که روز پنجش��نبه در روزنامه گاردین 
منتشر شد، نوشت: استدالل دیوید کامرون در نشست مجلس عوام هیچ 
راهبرد جدید و جامعی را ش��امل نبود؛ همان طور که او اذعان داشت این 
تصمیم بر اس��اس منطق بمباران عراق بود و حت��ی وی در این جریان 
همچون تونی بلر به تاکتیک تعدی کردن به مخالفانش و ترساندن مردم 
روی آورد. وی با اش��اره به عدم عذرخواهی دیوید کامرون در اس��تفاده 
از واژه »همدردان با تروریس��ت« خطاب به مخالفنش، افزود: هیچ چیز 
نمی تواند جایگاه یک نخس��ت وزیر را این چنین تحت شعاع قرار دهد. 
این نش��ان دهنده شدت اضطراب وی اس��ت که به جز استدالل هایش 
نمی خواس��ت به چیز دیگری فکر کند؛ این کار همچنین سبب شد که 

مخالفانش نیز وی را احمق بدانند. 
جنکینز افزود: طرح کامرون برای بمباران س��وریه بر مبنای دو تصمیم 
ص��ورت گرفت. یکی حمل��ه ناموفق به عراق و فقدان اس��تقرار ثبات و 
دمکراس��ی در این کش��ور و دیگری تصمیم سال گذشته کامرون برای 

پیوستن به ائتالف نیم بندی که درصدد حمله به شمال عراق بود. 
وی ادامه داد: ادعای کامرون این بود که مجلس عوام س��ال گذش��ته از 
حمله به ش��مال عراق حمایت کرد و اکنون که داعش به س��وریه روی 

آورده، این منطقی نیست که از مرز عراق تجاوز نکنیم. 
این نویسنده انگلیسی افزود: وی همچنین مدعی بود که انگلیس اکنون 
پش��تیبانی های اطالعات��ی و هواپیماهای بدون سرنش��ین خود را برای 
بمباران س��وریه ارائه می دهد؛ از این رو به پ��رواز در آمدن چند جنگنده 

نیروی هوایی برای دلخوشی فرانسوی ها تأثیر آنچنانی ندارد. 
وی افزود: اما کامرون نپذیرفت که منطق آنچه ادعا می کند باید منجر به 
»شکس��ت داعش« شود. انگلیس قرار است داعش در سوریه را بمباران 
کند، اما گویا قرار نیس��ت از منطق آنچه این عملیات را موجه می س��ازد 

حمایت کند. 
جنکینز با س��اختگی خواندن اس��تدالل های کامرون اظهار کرد: کمیته 
مشترک اطالعاتی دولت ادعا می کند که 70 هزار معارض معتدل سوری 
بر اساس آنالیزهای صورت گرفته آماده همکاری هستند. در همین حال 
ژنرال مس��نجر، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس نیز این آمار 

تائید می کند که اقدامی کاماًل مشمئز کننده بود.
وی تصری��ح ک��رد: این خیال پ��ردازی ه��ای نظامی دوباره از س��وی 
همان هایی صورت می گیرد که پرونده ساختگی سالح های کشتار جمعی 
عراق را به راه انداختند. گویا ‘جان چیلکات’ )مسوول رسیدگی به پرونده 
تحقیقاتی جنگ عراق در انگلیس( بهتر است برای مدتی دست نگه دارد 

تا پرونده سوریه هم به آن اضافه شود. 
این تحلیلگر انگلیسی افزود: افراد زیادی روز گذشته در مجلس پرسیدند 
که چطور بمباران س��وریه می تواند خیابان ه��ای انگلیس را امن تر کند؛ 
بی تردید واقعیت خالف آن اس��ت؛ در دنیای امروز حمالت هوایی نقش 
قابل توجهی را در پیشبرد اهداف راهبردی ندارد بلکه سبب نابود کردن 
ساختمان ها، وسایل و مردم می شود. حمالت هوایی حتی نمی تواند زمینی 

را تصرف کرده و یا بازپس بگیرد و تضمین کننده پیروزی نیست. 
وی با بیان اینکه »حمالت هوایی زمانی موثر خواهد بود که نقش حمایت 
از نی��روی زمینی را ایفا کند« افزود: حم��الت هوایی اکنون می تواند از 
پیکارجویان کرد علیه داع��ش در عراق حمایت کند. همچنین می تواند 
از گسیل داعش به سرزمین های غیر سنی نشین در نزدیکی بغداد مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. در کل حمالت هوایی بدون پشتیبانی نیروی زمینی 
بی فایده اس��ت.  جنکینز تصریح کرد: کامرون هی��چ نیروی زمینی در 
س��وریه ندارد. او همچون نخس��ت وزیرهای پیشینش دلباخته و طلسم 
حمالت هوایی ش��ده اس��ت؛ لذا نیروی زمینی به یک مسئله در حاشیه 
بدل گش��ته است. این تحلیل گر انگلیسی افزود: واقعیت این است تنها 
نیروی زمینی در سوریه متعلق به بشار اسد است که کامرون می خواهد 
حکومتش را سرنگون سازد. از سویی ایران و روسیه حامیان اسد هستند 
که کامرون می خواهد از آن ها فاصله بگیرد؛ به عبارت دیگر کلیدی ترین 
عناصر راهبردی انگلیس در منطقه حکومت هایی هستند که به تعبیری 

نامطلوب شمرده می شوند. 
وی افزود: با این تفاس��یر این س��ؤال مطرح می ش��ود که کامرون برای 
شکست داعش برای برقراری امنیت در انگلیس چقدر جدی است؟ اکنون 
به نظر می رس��د که کامرون نه تنها خود همدرد تروریست ها است بلکه 

باید »دلجوی تروریست ها« خوانده شود. 
جنکینز با بیان اینکه »راهبرد دولت انگلیس نه منسجم و نه هماهنگ 
است« افزود: زمانی که انگلیس نمی تواند درست فکر کند کاری را انجام 

می دهد که همیشه انجام داده است و آن بمباران است. 

روزنام��ه دیلی تلگراف در گزارش��ی به قلم دیوید مارتین جونز نوش��ت: 
تحوالت اخیر نشان می دهد همچنان سه رویکرد عرف در نظام بین الملل 

وجود دارد و آن دیپلماسی، ائتالف ها و جنگ است.
آنتون��ی گیدن��ز از معروف ترین جامعه شناس��ان انگلیس ک��ه در زمان 
نخست وزیری تونی بلر، مش��اور او بود و گفته می شود همچنان مشاور 
نخس��ت وزیر اس��ت ارائه کننده نظریه »راه س��وم« بود. به باور خیلی از 
تحلیل گران، نظریه راه سوم گیدنز بود که جهت گیری سیاسی و اقتصادی 
تونی بلر و همچنین بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا را رقم زده 
اس��ت. او در این نظریه به دنبال راهی میانه بین اندیش��ه های اقتصادی 
چپ و راس��ت بوده اس��ت، راهی که شاید به نظر دست نیافتنی برسد اما 
راه گش��ای سیاس��ت های معاصر دو مورد از موثرترین دولت های جهان 

معاصر بوده است.
گیدن��ز س��ال 1998 اعالم ک��رد دوره جنگ بین دولت ه��ا پایان یافته 
اس��ت. پس از آن طرفداران نظریه راه سوم بلر، دموکرات های کلینتون 
و نئومحافظه کاران بوش همگی به این باور رس��یدند که برقراری نظم 
جهانی تنها از طریق اجرای اصول دموکراتیک، جهان ش��مول و عدالت 

برپایه حقوق بین الملل محقق خواهد شد.
با این حال پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 و تحوالت متعاقب آن 

هر روز بیشتر این آرمان پست مدرن و لیبرال را به چالش کشید.
ظهور چین به عنوان قدرتی بزرگ در ش��رق آس��یا، اظهارات والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روس��یه درمورد الحاق قفقاز به روسیه و همچنین 
ظهور داعش )گروه تکفیری صهیونیستی( در سراسر خاورمیانه نشان داد 

که تحقق چنین آرمانی امکان پذیر نخواهد بود.
الحاق شبه جزیره کریمه از اوکراین به روسیه، بحران در شرق اوکراین، 
مناقشه بر سر دریای چین جنوبی، جنگ داخلی سوریه، بحران آوارگان و 
سرازیر شدن آن ها به اروپا همگی باعث شد تا تحقق آرمان برقراری نظم 
جهانی از طریق اجرای اصول دموکراتیک، جهان شمول و عدالت برپایه 

حقوق بین الملل با بن بست روبرو شود.

کیوسک

اروپا  و آمریکا از هزینه های توسل به جنگ غافلند

تشکیلدوبارهائتالفشکستخورده

»جنگ عادالنه« و استانداردهای دوگانه غرب در سوریه! 

حم�ات تروریس�تی و وحش�یانه پاری�س ما را 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

ش�دیداً وحش�ت زده ک�رد، اما دس�ت کم هیچ 
ش�هروند فرانس�وی نباید با این وقایع غافلگیر 
ش�ود. رئیس جمهور اوالند در حالیکه صدایش 
از خش�م می لرزید اعام کرد: »فرانس�ه در جنگ اس�ت«. اما مگر این امر 
جدیدی است؟ بیش از یک سال از پیوستن فرانسه به نیروهای ضد داعش 
در عراق و سوریه می گذرد. چرا اوالند تنها پس از اینکه شهروندان فرانسه 
قربانی انتقام داعش ش�دند به وضعیتی جنگی فرانس�ه اشاره کرد؟ پاسخ 
روشن است، او می پنداشت درگیری دور از مرزهای فرانسه هرگز مردمش 

را به مخاطره نخواهد انداخت.

تروریسم به واقع هیوالست. هیچ عقل سلیمی از قربانی شدن شهروندان هیچ کشوری 
خوشحال نمی شود. اما این حمالت قابل پیش بینی بود، همواره بازیگران ضعیف تر برای 
جلوگیری از فش��ار فزاینده حریف خود واکنش هایی این چنین نش��ان داده اند. درس��ت 
صد سال قبل بود که یک تبعه صرب با یک حمله تروریستی باعث شروع جنگ جهانی 
اول ش��د. در س��ال های اخیر نیز بمب گذاری های انتحاری از س��ریالنکا گرفته تا دیگر 
مناطق بس��یار زیاد دیده ش��ده. در عراق نیز مخالفان س��نی، بر علیه اکثریت شیعه این 
کشور که در پی خلع دیکتاتور به قدرت رسیده است، مرتکب اعمال خشونت بار شده اند؛ 

و اکنون نسل جدید وحشی گری در قامت داعش ظهور و بروز یافته است.
ای��ن حمالت هیچ جنبه پنهانی ندارد و بر خالف تص��ورات »فردریک لوفور«، نماینده 
مجلس ش��ورای ملی فرانسه »تالش برای ارزش های مشترک جهان متمدن از فرانسه 
تا آمریکا« نیست. همان گونه که دومینیک مویسی استاد دانشگاه پاریس می گوید: »پیام 
داعش روشن است، شما به ما یورش می آورید، خب ما هم شما را می کشیم«. تا کنون 
دیگر باید هر دولتی از سرنوشت آمریکا در 11 سپتامبر 2001 درس های الزم را آموخته 
باش��د. اقدام به حمالت هوایی، یورش زمینی، اش��غال سرزمین ها، مداخله در مناقشات 
سیاسی، حمایت از حکومت های سرکوب گر و کشتار هزاران غیرنظامی چه نتیجه ای جز 
این حمالت می توانست داشته باشد؟ به هیچ روی نمی توان اقدامات این کشور را توجیه 
کرد. دقیقاً حمالت داعش نیز از همین منطق پیروی می کند، همچنانکه یک روز قبل از 
انفجارها و حمالت پاریس، حزب اهلل در بیروت مورد هدف قرار گرفت و اندکی پیش از 

آن هواپیمای مسافربری روس در مصر.
این نوع از تروریس��م، تنها یک جنگ افزار جدید اس��ت. تصور کنید داعش مثل دیگر 
ملت های جهان بود، در آن صورت هیچ جای تعجب نبود که جنگنده های آن با حمله به 
حدود 300 بمب افکن فرانسوی که هر روز قلمرو خالفت را درمی نوردند به نیروی هوایی 
فرانسه خسارات بیشتری وارد کند. یا اگر هواپیماهای داعش به پاریس حمله می کردند، 
باز هم امری معقول و گریز ناپذیر در ش��رایط جنگی تلقی می ش��د. با این حال فرانسه 
نهایت��اً حمالت خ��ود را به پایتخت خود خوانده داعش، یعنی رقه افزایش داد. آمریکا در 
دوره پس از جنگ جهانی دوم پایتخت عمده کشورهای ناهمسو با خود را بمب باران کرده 

است: رم، برلین، توکیو، پیونگ یانگ، هانوی، بلگراد، بغداد و طرابلس.
بی شک گروه تروریستی داعش ترجیح می دهد به طور مستقیم پاسخ حمالت علیه خود 
را بده��د، اما از آنجاکه این توانایی را ندارد به روش های تروریس��تی رو می آورد. رئیس 
جمهور اوالند قویاً منکر نقش خود در این تراژدی است، در حالیکه 130 قربانی حمالت 
در پاریس، هزینه مشارکت دولت او در جنگ را پرداخته اند. البته مقصود ما این نیست که 
کشته ش��دگان سزاوار قربانی شدن بوده اند، اما یکی از قاتالن اعالم کرده »مقصر مرگ 

پاریسی ها رئیس جمهور آن هاست که در سوریه و عراق دخالت می کند«.
کومار راماکریش��نا استاد دانشگاه علوم فنی نانیگ سنگاپور استدالل می کند که داعش 
یک مس��ئله اس��تراتژیک را طرح می کند: »من نمی توانم قوای متحد را در جنگ های 
کالسیک شکست دهم، اما می توانم هزینه مداخله دیپلماتیک و نظامی آن ها در سوریه 
و ع��راق را ب��رای آن ها افزایش دهم. می توانم مردم را در این کش��ورها ناراضی کنم«. 
همچون بمب گذاری تروریس��تی در مادرید سال 2004 که به شدت عمل دولت اسپانیا 
منجر شد، اکنون پاسخ خصمانه فرانسه و افزایش میدان عملیاتی این کشور در سوریه و 

عراق، احتمااًل داعش را وا می دارد تمدن غرب را به مبارزه بخواند.
دولت های غربی که سگ نظامی گری خود را در خاورمیانه رها کرده اند از همان آغاز باید 
این احتمال را می دادند که به زودی مردم خودشان نیز گزیده خواهند شد. صرف لیبرال 

دموکراس��ی بودن بمب باران و کشتار آنان را موجه نمی سازد. مقامات غربی باید بجای 
اینکه وانمود کنند مردمش��ان از وحش��ت گریزناپذیر جنگ در امانند، بهتر است اعتراف 
کنن��د که چندان به حال قربانیان دل نمی س��وزانند و فکر می کنند هزینه های وارده به 
سودی که از رهگذر مداخالت به دست آمده می ارزد. حتی اگر این مداخالت به قیمت 
حمالت تروریستی در خانه شان تمام شود، حتی آمریکا هم که پس از 11 سپتامبر 2001 

حمالت موفقیت آمیزی را ترتیب داد، نباید خود را ایمن از حمالت داعش بداند.
حاال سوال اینجاست که چرا قوای موتلف اروپایی – آمریکایی مداخله خود در خاورمیانه 
را ش��دت بخشیده اند؟ درست است که داعش یک جنبش شیطانی و تروریستی است و 
برای کشته شدگان طرفدار آن نمی توان ترحم کرد. اما سربازان دیگر دیکتاتورهای جهان 
نیز همین ش��رایط و خصال را دارا هستند، اما غربی ها با بسیاری از دیکتاتورهای جهان 
روابط حسنه داش��ته و دارند. خونریزی های داعش اگر چه یک تراژدی است، اما شدت 
فجایع در سودان، کنگو، لیبریا، رواندا، بروندی و بسیاری از سرزمین های دیگر از این نیز 
بیش��تر بوده. در واقع هم اکنون بوکو حرام رکورد جنایات کارترین گروه تروریس��تی را به 
خود اختصاص داده و خالفت بغدادی در رده دوم است. اما اروپا و آمریکا تروریست ها در 

آفریقا را محلی از اعراب نمی دانند.
از س��وی دیگر پر واضح اس��ت ک��ه داعش در نهایت می خواهد ب��ه آمریکا نیز ضربات 
تروریس��تی وارد کند، اما مش��خص نیست که بتواند با چه کیفیتی این کار را انجام دهد 
و مثاًل حمله ای ش��دید تر از حمالت القاعده در 11 س��پتامبر را ابتکار کند. افزون بر این 
مس��لماً آمریکا باید بجای افزایش مش��غولیت خود در حوزه های دیگر ابتدا غائله داعش 
در مناطقی که پیش تر مورد حمله قرار داده بود را ختم به خیر کند. این درس��ی اس��ت 
ک��ه تاریخ اکن��ون به ما می دهد. تالش آمریکا برای ش��کل دادن به نقش��ه خاورمیانه 
احمقانه ترین کاری اس��ت که می توان انتظار داشت. به هر حال داعش ویژگی های یک 
دول��ت با ثبات را ندارد و موقعیت فعلی آن از قدرتمند بودن خودش ناش��ی نمی ش��ود، 
بلکه ضعف دش��منان و مخالفان اس��ت که به این گروه تروریس��تی امکان عرض اندام 
می دهد. تروریس��ت های تفکیری داعش در یکی دو ماه گذشته تحت فشار بیشتری از 
سوی دشمنان مختلف خود سرزمین های زیادی را از دست داده اند و بدون شک شرایط 
کنونی این گروه بسیاری بحرانی است. شنیده ها حاکی از افزایش سخت گیری نسبت به 
اعضای سطح پایین تر برای مقاومت بیشتر است. اکنون اگر بازیگرانی همچون عربستان 

سعودی و ترکیه تهدید داعش را جدی تر بگیرند روزهای باقی مانده از حیات این گروه 
تروریستی به شماره خواهد افتاد.

آمریکا فهمیده که بیش فعالیش در خاورمیانه به انفعال دیگر طرف ها منجر شده. از نظر 
آمریکایی ها اروپایی ها و اعراب حاضر در ائتالف فاسد، ترسو و غیرقابل اعتمادند. آمریکا 
دیگ��ر نمی خواهد هزین��ه انفعال آنان را بدهد و دریافته تا وقت��ی که در خط مقدم قرار 
بگیرد، اروپایی ها پشت سر او پنهان می شوند و به لفاظی می پردازند. همین امر باعث شد 
وقتی موجودیت اروپا به مخاطره افتاد، فرانس��وی ها و سپس انگلیسی ها به تکاپو افتند. 
این درحالیست که اعراب بزدل ائتالف کم کم از هرگونه عملیاتی خودداری کنند. آن ها 
با روی آوردن به استراتژی »اولویت های دیگر« دیک چنی، از باتالق داعش فرار کنند.

از س��وی دیگ��ر ام��ا جمهوری خواهان آمریکایی گوی��ا در فضاهای عجی��ب و غریبی 
سیر می کنند، در حالیکه ایاالت متحده در معرض تهدید است کاندیداهای جمهوری خواه 
از حق آمریکا برای راه اندازی جنگ جهانی سوم و حتی چهارم در صورت لزوم صحبت 
می کنند. جب بوش هفته گذش��ته اعالم کرد: »تروریس��ت های اسالم گرای رادیکال به 
جهان غرب اعالن جنگ داده اند«. مارکو روبیو نیز که گویا ید طوالیی در ساده س��ازی 
همه مس��ائل به اندازه فهم خود دارد گفته: »تروریس��ت ها به خاطر ارزش های اخالقی 
ما از ما متنفرند«. هیچ یک اما اش��اره ای ب��ه 43 قربانی در حمالت انتحاری داعش در 
لبنان و یا 224 مسافر روس نمی کنند. فرانسه، روسیه و حزب اهلل دیدگاه ها و ارزش های 
شدیداً متفاوتی با یکدیگر دارند، اما هر 3 مورد حمله داعش قرار گرفتند. این امر نشان 
می دهد داعش دش��من تمدن غرب نیس��ت، بلکه داعش دشمن هر بازیگری است که 

به جنگ رو آورد.
در فاصل��ه یک س��ال به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا دیگر مش��خص ش��ده که 
تاکتیک دور نگه داش��تن تروریس��م کارایی خود را از دست داده، با این حال روی کار آمدن 
نومحافظه کاران وضع را بدتر می کند. ما از 11 سپتامبر 2001 درس های خوبی گرفته ایم. 
نبای��د اج��ازه دهیم گروه��ی از کج اندیش ترین افراد ممکن که ب��ه هزینه مردم ما جنگ 
راه می اندازن��د بتوانند قدرت را بدس��ت آورند و قدرت خرید م��ردم آمریکا را برای اهداف 
جنگ طلبان��ه خود که امنیت را نیز فراهم نمی آورد تنزل دهند. تا وقتی مقامات آمریکا به 

جنگ های غیر ضروری متوسل شوند، کشور در معرض خطرات تروریستی خواهد بود.
دوگ بندو، هافینگتن پست 

دکتری�ن »جن�گ عادالن�ه« هنوز ه�م به عن�وان یکی از 
قوی ترین مظاهر اندیش�ه مس�یحی در فلسفه سیاسی 
 – Jus ad bello غرب باقی مانده است. حتی کلمه التین
به معنای به راه انداختن جنگ برای »اهداف« عادالنه – و 
ی�ا واژه Jus in bello- ب�ه معنای ب�ه راه انداختن جنگ 
ب�ا »روش های« عادالنه – نیز هنوز در عرصه سیاس�ت و 
گفتگوهای علمی - سیاس�ی باقی مانده است. اما سؤالی 
که همچنان در این خصوص پابرجاس�ت، این اس�ت که 
چگون�ه می توان ای�ن اصول را در جنگ ه�ای نامنظم نیز 
به کار برد؛ جنگ هایی که مرز بین مبارزان و ش�هروندان 

غیر نظامی اصاً مشخص نیست. 

جنگ در س��وریه به ط��ور خاص و جنگ گس��ترده برای قدرت 
در خاورمیانه، دوباره این س��ؤاالت را به جوامع علمی بازگردانده 
اس��ت. با این حال بس��یاری از کارشناس��ان مس��ایل سیاسی و 
تاریخ��ی آمری��کا این روزها بر این باورند ک��ه دیگر نمی توان به 
دنب��ال مفهومی ب��ه نام جنگ عادالنه و یا جنگ به ش��یوه های 
عادالنه در دنیا بود و شاید بتوان با نگاهی ماکیاولیستی ادعا کرد 
که ش��اید بتوان از راه های نا عادالنه، به نتیجه مناسب در جنگ 
عادالنه رس��ید! توماس دانلی، یکی از کارشناسان سیاسی آمریکا 
در یادداش��تی در روزنامه واشنگتن پست به خوبی اهداف ایاالت 
متحده در جنگ با داعش در سوریه را ترسیم کرده و درعین حال 
توصیه هایی را مطرح کرده اس��ت که نشان دهنده همان نقشه راه 
ش��یطانی برای رس��یدن به هدفی اس��ت که آمریکایی ها بر این 
عقیده اند که عادالنه اس��ت! بر این اساس او اعتقاد دارد همکاری 
با بش��ار اس��د برای از بین بردن داعش اقدامی است که برخالف 
سیاس��ت های آمریکا و اصول اخالقی این کش��ور اس��ت اما در 
نهایت می تواند راهکار خوبی برای از بین بردن داعش باشد و در 
نهای��ت بعد از این می توان راجع به از بین بردن پایه های قدرت 

اسد در سوریه نیز برنامه ریزی هایی انجام داد! 
وی در مقاله خود با عنوان »جنگ در سوریه، جنگی معمولی نیست« 
نوش��ته است : جنگ عادالنه چیس��ت؟ چه روش هایی را با خود به 
همراه می آورد و چه نتایجی به همراه خواهد داشت آیا همیشه جنگ 

عادالنه به معنای رسیدن به نتیجه با استفاده از راهکارهای عادالنه 
نیز هس��ت؟ نه تنها در این میان مدعیان زی��ادی وجود دارند، بلکه 
دالیل زیادی نیز در این باره حداقل در بین کسانی که با انگیزه دینی 
به میدان آمده اند، وجود دارد که باعث می شود سؤال در مورد ماهیت 
جنگ عادالنه همچنان در دنیا وجود داشته باشد. در میان گروه های 
افراط��ی چون القاعده و داعش، که بس��یاری از اعتقادات آن ها، این 
گروه ها را به س��مت خشونت بیشتر می کش��د، در واقع این خشونت 
است که آن ها را به هم پیوند داده و حضورشان را معنا می دهد و نه 

همزیستی مسالمت آمیز. 
یک��ی دیگر از حقایق ناخوش��ایند در این می��ان، روش آن ها در 
رس��یدن به برخی موفقیت ه��ای جدی در میدان مبارزه اس��ت. 
داعش به صورت ویژه انتظارات در این زمینه را باال برده اس��ت. 
این افراد یک عده قاتل نیس��تند که با به کار بردن رس��انه های 
اجتماع��ی برای خود نامی به هم زده باش��ند؛ آن ها حتی به یک 
مکان نیز تعلق ندارند و در جایی مثل س��وریه و یا عراق محدود 
نشده اند. محدوده تحت کنترل آن ها در عراق و سوریه مدت های 
زیادی اس��ت که گس��ترش نیافته اس��ت اما خطر اصلی در این 

زمینه این است که تأثیرگذاری آن ها و تعداد پیروانشان در تمامی 
س��رزمین های اسالمی و غیر اسالمی در حال افزایش است و به 
همین ترتیب توانایی آن ها در انجام حمالت تروریستی هماهنگ 
و پیچیده نیز به فزاینده ای رو به رش��د است. این مسئله حداقل 
برای فرانسه و روسیه که حمالت داعش را با انجام عملیات های 
نظامی جداگانه در منطقه پاس��خ داده اند، باید قابل توجه باشد. در 
میان کارشناس��ان ژئوپلتیک هم واقع گرایانی چون مایکل مورل، 
معاون س��ابق س��یا بر این عقیده اند که زمان آن فرا رس��یده که 
ای��االت متحده رویکرد خ��ود در قبال س��وریه، را تغییر داده و با 
روس��یه و نظام بشار اسد برای از بین بردن داعش همکاری کند. 
او به صورت ش��فاف بیان کرده است که »اسد بخشی از مشکل 
بوده و به همین دلیل باید بخشی از راه حل نیز باقی بماند.« این 
استراتژی، استراتژی هوش��مندانه ای است. اما حتی در شرایطی 
که این مس��ئله را عاقالنه و هوش��مندانه بدانیم، این اس��تراتژی 
مش��کالتی را برای اصول جنگی آمریکا ک��ه ادعا دارد به دنبال 

جنگ عادالنه است، به وجود می آورد. 
برای ش��روع، س��خت است که بشار اس��د و والدیمیر پوتین را به 

عن��وان مردانی با اه��داف خالص در زمینه مبارزه با تروریس��م به 
حس��اب آورد. از نظر آمریکا این دو، اهداف مش��روعی برای جنگ 
علی��ه داعش ندارند و در نهایت در پایان راه، اهدافش��ان با ایاالت 
متحده هم خوانی ندارد. از نظر آمریکا اهداف پوتین و اسد در این راه 
شیطانی است و راه رسیدن به این اهداف نیز شیطانی است. ممکن 
است تعداد هواپیماهای روس��ی که در سوریه مشغول جنگ علیه 
داعش هستند، کم باشد اما بمباران آن ها بی وقفه و بی رویه است. 
این مس��ئله برای ایاالت متحده قابل قبول نیس��ت چرا که اعتقاد 
دارد گروه های دیگری نیز علیه بشار اسد فعالیت می کنند که نباید 
مورد هدف قرار بگیرند. در نهایت با نگاه به اهداف جداگانه ای که 
هر کشور در مبارزه با داعش دارد، باید عنوان کرد که از نظر آمریکا، 
نمی توان با روسیه و سوریه علیه داعش همکاری کرد و این مسئله 

راه به سمت »جنگ عادالنه« را می بندد. 
با این حال راه حل دیگری نیز در این میان وجود دارد. زمانی که ما 
در جس��ت و جوی شفافیت اخالقی هستیم، باید به مسئله ای چون 
»عقل استراتژیک« و یا »هوشمندی استراتژیک« نیز رجوع کنیم. به 
خصوص در زمانی که وضعیت واقعاً مبهم است، بهترین راه، انتخاب 
راه هوشمندانه است و نه اخالقی. فرانسه که زمانی از رویکرد آمریکا 
در خاورمیانه روی گردانی کرده بود، به نظر می رسد حاال حاضر است 
اعتراف کند که بنیادهای نظم لیبرالیستی بین المللی در حال از بین 
رفتن است. با این حال مسئوالن فرانسوی بر این عقیده اند که منطق 
عادالنه رفتار کردن تنها پس از این می تواند دنبال ش��ود که جنگ 
و ه��رج و مرج پایان یابد. اگر ما در پروس��ه جنگ قدرت در منطقه 
خاورمیانه وارد شده و اقداماتی را به نفع هر کدام از طرف های درگیر 
انجام دهیم، در واقع این مسئله به موضوعی امنیتی و در عین حال 
اخالقی تبدیل می شود؛ و اگر بخواهیم به همین ترتیب به کل ماجرا 
ن��گاه کنیم، دیگر نمی توان بیان کرد ک��ه حضور آمریکا و متحدان 
اروپای��ی اش در خاورمیانه در واقع جنگی عادالنه برای رس��یدن به 
هدفی عالی است. در هر صورت ما در این جنگ قدرت مجبوریم به 
یکی از طرف های درگیر کمک کنیم و این به معنای نادیده گرفتن 
اصول اخالقی مد نظر ایاالت متحده در جهان است. با این حال شاید 
بتوان با نتایج حاصل شده از این جنگ، نادیده گرفتن این اصول را 

تا حدی جبران کرد. 


