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  بین الملل  

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه اجالس جهانی 
داووس اع��الم کرد که گروه داعش تا پایان س��ال 2016 دچار تنزل 
بس��یاری خواهد شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز این اظهارات 
پس از آن مطرح ش��د که فرانس��ه اعالم ک��رد در حمالت هوایی به 
رهبری آمریکا حدود 22 هزار ش��به نظامی کشته شده اند. وزیر خارجه 
آمریکا در این باره گفت: تصور می کنم تا پایان سال 2016 به هدف 
خود از شکس��ت داعش در عراق و س��وریه و تالش ب��رای تاثیر بر 
موصل و رقه دست خواهیم یافت. وی در ادامه گفت: ما در مسیر قرار 
داریم ، ما امروز درحال وارد آوردن خساراتی جدی به داعش هستیم. 
اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا نیز در پاریس اعالم کرد که نیروهای 
ویژه آمریکایی درحال حاضر مس��تقیما در شناسایی اهداف و اجرای 
حمالت علیه داعش در س��وریه و عراق ش��رکت دارند. وزیر خارجه 
آمریکا همچنین اعالم کرد مذاکرات صلح سوریه که به احتمال زیاد 
در 25 ژانویه )5 بهمن( برگزار می ش��ود، به صورت مس��تقیم و رو در 
رو نخواهد بود. به گفته کری آغاز گفت وگوهای صلح درباره س��وریه 
که قرار اس��ت دوش��نبه آینده در ژنو آغاز شود احتماال یک یا دو روز 

به تاخیر خواهد افتاد.

مجله نش��نال اینترس��ت نوش��ت،  با چالش های جغرافیای جمعیتی،  
اجتماعی و اقتصادی که عربستان در چند سال اخیر با آن مواجه بوده،  
این کش��ور به محلی برای تجمع احتمالی نس��ل های آتی داعش که 
اکنون در سوریه در حال شکست است،  تبدیل خواهد شد. این مجلۀ 
آمریکایی در ادامه تحلیلی در این باره می نویسد: مهاجران حدود یک 
سوم کل نیروی کار جمعیت 30 میلیونی عربستان را تشکیل می دهند 
و درصد بسیار باالیی از جمعیت این کشور زیر 30 سال سن دارند که 
نرخ بیکاری در این گروه حدود 30 درصد اس��ت. شهروندان سعودی 
و غیر س��عودی تحت عنوان ش��ریعت اسالمی حکم خاندان حاکم را 
تحمل می کند،  اما مهاجران با این مساله مقابله می کنند. این روزنامه 
در ادامه نوشت، تمامی این مسایل عربستان را به خطر می اندازد زیرا 
در این کش��ور تعداد زیادی جوان بیکار وجود دارد و عضویت آنها در 
داعش بسیار آس��ان خواهد بود و این درحالیست که نارضایتی از آل 
سعود به دلیل کاهش بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت رو به افزایش 
است. نشنال اینترست تاکید کرد،  با وجود اینکه منابع درآمدی داعش 
رو به اتمام اس��ت و این گروه تروریستی با فشار جامعه جهانی مواجه 
شده اما اعضای آن به آسانی و در یک آن ناپدید نخواهند شد،  بیشتر 
اعضای داع��ش را مزدوران خارجی تش��کیل می دهند که متعلق به 
کش��ور مش��خصی نبوده و به راحتی می توانند به کشورهای مختلف 
بروند و البته در بیشتر موارد مقصد بعدی آنها می تواند عربستان باشد.

در بحبوحه افزایش حضور داعش در جنوب ش��رق افغانستان، وزارت 
دفاع آمریکا مج��وز عملیات نظامی علیه این گروه را صادر کرد. این 
نخس��تین بار اس��ت که آمریکا از مجوز حمله ب��ه داعش در خارج از 
عراق و س��وریه خبر می دهد. پایگاه خبری آنتی وار روز گذشته اعالم 
کرد پیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان به انجام حمالت محدود 
علیه داعش می پرداختند و تنها زمانی دس��ت ب��ه حمله می زدند که 
مواضع خودش��ان هدف حمالت این گروه تروریستی قرار می گرفت. 
اگرچه حکم جدید پنتاگون علنی نشده اما گفته می شود که نیروهای 
آمریکای��ی اجازه دارند از این پس دس��ت به حمالت گس��ترده علیه 
هرگونه گروه تروریس��نی چون داعش در افغانس��تان بزنند. بسیاری 
از اعضای کنگره آمریکا بر این باور بودند که دولت واش��نگتن اقدام 
مناس��بی برای مقابله با داعش و نفوذ این گروه در افغانس��تان انجام 

نداده است.
اخی��را نیز پنتاگون گ��زارش داده که تالش ه��ای نیروهای امنیتی و 
س��ربازان افغانستان و آمریکا باعث شده تا این گروه تروریستی دیگر 
همانند س��ابق در افغانستان عمل نکند و ضعیف تر شده است. داعش 
هن��وز هم منطقه ای کوچک در افغانس��تان را از آن خود دارد و علیه 
طالب��ان می جنگند تا مناطق بیش��تری را از آن خ��ود کند. این گروه 
تروریس��تی از مناطق مختلف افغانس��تان نیرو جذب می کند. مجوز 
عملیات نظامی در افغانس��تان در حالی صادر می ش��ود که کاخ سفید 
پایان عملیات نظامی خود در افغانستان را در سال 201۴ رسما اعالم 
کرده بود. در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درگزارشی 
از صدور این حکم توس��ط باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا طی 
دو هفته گذشته خبر داده و آن را دلیلی بر نگرانی کاخ سفید از قدرت 
گرفتن گروه های “جهادی” در مناطقی از افغانستان ارزیابی کرد. چند 
هفته پیش هم در خبرها آمد که ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای 
آمریکایی و ناتو در افغانس��تان گفت از باراک اوباما خواهد خواست تا 
بیشترین شمار نیروهای آمریکایی موجود در افغانستان را تا زمانی که 
ممکن است، در این کشور نگهدارد. کمبل در اواخر ماه دسامبر گفته 
بود ادامه حضور ۹۸00 س��رباز آمریکایی در افغانس��تان برای حمایت 
از نیروهای امنیتی این کش��ور حیاتی است و چارچوب زمانی رساندن 
ش��مار نیروهای آمریکایی حاضر در افغانس��تان به 5500 نفر تا اول 

ژانویه 201۷ باید تا زمان ممکن به تاخیر انداخته شود.
همزم��ان عبداهلل عب��داهلل، رئیس اجرایی دولت افغانس��تان در اظهار 
نظری مدعی ش��ده اس��ت گروه های جهادی چون داعش “پایگاهی 
در میان مردم” افغانستان ندارند و نمی توانند از “تفرقه مذهبی” سود 

ببرند.
عب��داهلل، روز پنجش��نبه گفت: آنها )داعش( در اینج��ا هرگز به مانند 
طالب��ان قدرت نگرفته اند. آنها اینجا از حمایتی برخوردار نیس��تند. در 
کش��ورهای دیگر )این گروه ها( از اختالفات مذهبی س��ود برده اند اما 
در افغانستان مردم با جدیت در برابر گروه های تروریستی متحدند.«

وی همچنین گفته اس��ت که او حمالت “س��خت” یکس��ال گذشته 
و تلف��ات آن را به یاد دارد و نمی خواهد اهمی��ت این وقایع را نادیده 
بگیرد اما از نظر او نس��ل جوان افغانس��تان اکنون مخالف “طالبان و 

افراطی گری” شده است.
در یکسال گذشته گزارش هایی از قدرت گرفتن داعش در بخش های 
ش��رقی افغانس��تان منتشر ش��ده اس��ت؛ مناطقی چون ننگرهار که 
گزارش ها از نبرد ش��دید میان گروه موسوم به داعش با شبه نظامیان 

طالبان حکایت داشته است.

کیوسک

جنگ فرسایشی با داعش

یکی از محورهای اصلی تمام مقاالت، سخنرانی ها و اهداف نامزدهای انتخابات ریاست 
ثمانه اکوان

 گروه بین الملل 
جمه�وری س�ال 2016 آمریکا چگونگی از بی�ن بردن داعش در منطق�ه و جلوگیری از 
گسترش تروریسم در سراسر دنیا است. با این وجود به دلیل اینکه بحث های انتخاباتی 
در آمری�کا از عم�ق زیادی برخوردار نیس�تند، در بیش�تر این مناظره ه�ا تنها چند روش 
محدود و از پیش تعیین شده برای مبارزه با تروریسم توسط نامزدهای انتخاباتی بیان می شود. »پیتر ون بورن«، 
یکی از کارشناسان بنیاد تام دیسپچ، که بنیادی برای تحلیل اخبار و رویدادهای روز بین المللی است، در یادداشتی 

در وب س�ایت ای�ن بنیاد، به بررس�ی راه ه�ای حقیقی مب�ارزه با تروریس�م در خاورمیانه پرداخته اس�ت. یکی از 
شعارهای بنیاد تام دیسپچ، مبارزه با موج رسانه ای است که در برهه هایی از زمان تمام رسانه های آمریکا را در بر 
گرفته و نش�ان دادن حقیقت را با مش�کالت زیادی رو به رو می س�ازد. مقاله پیتر ون بورن که پوشش رسانه های 
خوبی هم در سایر رسانه های آمریکا داشته، نشان می دهد اولین مسئله ای که باید به نامزدهای انتخاباتی آمریکا 
گوشزد شود، حقیقت و ریشه های واقعی بروز بحران تروریسم در منطقه است. در ادامه بخش های مهم این مقاله 

را می خوانید:

تصور کنید یک روز صبح به س��رعت از خواب بیدار شده و به سمت 
جلسه یکی از نامزدهای انتخاباتی ای می روید که قرار است به او رأی 
دهید. شاید نتوانید تصور کنید اما او اصرار دارد که شما مشاورش باشید 
و تنها یک درخواست مطرح می کند: نقشه ای به من بده که بتوانم با 
آن داعش را از بین ببرم. اگر در این موقعیت قرار بگیرید چه می کنید؟

تنها کاری که باید در وهله اول انجام شود این است که تمام برنامه ها 
و اقداماتی که تاکنون به نتیجه نرسیده اند را بررسی کنید. برای این کار 
باید پیشینه 1۴ سال مبارزه آمریکا با تروریسم را بررسی کرد. اقدامات 
آمریکا علیه تروریسم – که مبارزه با داعش یکی از آخرین تالش ها 
در این زمینه بوده اس��ت – در مقیاس قابل توجهی با شکست مواجه 
ش��ده اس��ت. اما با این حال برای تعداد زیادی از نامزدهای انتخاباتی 
هنوز ه��م جذابیت دارد. )البته به جز برنی س��ندرز که این اقدامات را 
قبول ندارد و در عین حال خواهان تشکیل شدن ائتالف دیگری برای 

مبارزه با داعش است(.
چرا هنوز گزینه های شکس��ت خورده جذابیت دارند؟ بخش��ی از این 
ماج��را مربوط به این اس��ت که اگر تنها از طری��ق هوایی و از طریق 
هواپیماهای بدون سرنشین و بمب افکن های جت های نیروی هوایی 
این کار به پیش برود، تعداد کمتری از آمریکایی ها در این جنگ صدمه 
می بینند و البته آن طور که تصور می ش��ود ممکن است موجب کشته 
شدن تعداد کمتری از انسان های بی گناه شود. )که البته این مورد هم 
تاکنون ثابت نشده است(. در هر صورت واشنگتن بر این باور است که 
تا زمانی که می توان از نیروی هوایی اس��تفاده کرد باید افراد دیگری 
از ملیت های دیگر پا بر روی زمین گذاشته و در عرصه جنگ زمینی 
وارد میدان شوند و به همین دلیل آموزش نیروهای بومی برای حمله 
زمینی در دستور کار پنتاگون قرار گرفته است. البته ارسال تعداد کمی 
از نیروه��ای ویژه که بر روی زمین با همکاری ارتش این کش��ورها 
بتوانند عملیات های خاص را رهبری کنند هم می تواند مفید واقع شود. 
واشنگتن با سیاست چماق و هویج در مجموع ائتالفی را تشکیل داده 
است که گاهی اثر و ردپایی از آن دیده می شود و گاهی هم اصواًل در 
زمین جنگ نامرئی اس��ت و دیده نمی شود! این رویکرد هم می تواند 
بخشی از راه حل باشد از این طریق می توان متحدان را برای نبرد در 
کن��ار هم جمع کرد و در آخر پی��روزی را با نام خود تمام کرد اما این 

فرمول تاکنون با پاسخ مورد نیاز آمریکا همراه نشده است.

  »ائتالف نامرئی«
از ماه ژوئن س��ال 201۴ و آغاز »عملیات راهکار اصلی« علیه داعش 
در س��وریه و عراق، ائتالف آمریکایی ۹ هزار و ۴1 پرواز عملیاتی علیه 
داعش داشته که 5 هزار و ۹5۹ عملیات در عراق و 3 هزار و ۸2 عملیات 
نیز در سوریه انجام شده است. تاکنون آمریکا ادعا کرده است که رقمی 

در حدود 10 تا 25 هزار نفر از مبارزان داعش را کش��ته اس��ت که اگر 
این آمار دقیق باشد – که دقیق نبوده و محل سؤال و ابهام زیادی هم 
هس��ت – نشان می دهد در هر عملیات تعداد کمی از این افراد کشته 
شده اند. این نشان می دهد که عملیات های به کار رفته چندان هم اثر 
بخش نبوده اند و دولت اوباما هم به این مس��ئله اشاره کرده است که 
این جنگ، »جنگی طوالنی« خواهد بود. سازمان سیا تخمین زده بود 
که داعش در س��ال 201۴ بین 20 تا 30 هزار نیروی مبارز داشت. اگر 
به این عملیات ها نگاه کنیم، می توانستیم اعالم کنیم که تاکنون باید 
یک سوم و یا همه آن ها در این جنگ از بین رفته باشند. بدیهی است 
که این چنین نبوده است چرا که برآوردهای اخیر از تعداد شبه نظامیان 
داعش در ابتدای سال 2016 میالدی نشان می دهد همچنان بین 20 

تا 30 هزار نفر از این افراد در عراق و سوریه وجود دارند!
گزینه گرفتن ش��هرها چطور؟ خوب، تاکنون آمریکا و متحدانش ادعا 
کرده اند که در آزادسازی چندین شهر با ارتش عراق همکاری داشته اند. 
ارتش آمریکا در س��ال 2003 شهر الرمادی را گرفت. در سال 2015 
ارتشی از نیروهای عراقی که تحت نظارت آمریکا آموزش دیده بودند، 
این ش��هر را به داعش واگذار کردند و در سال 2016 آن شهر دوباره 
به دس��ت ارتش عراق افتاد؛ ش��هری که دیگر نمی توان نام شهر بر 
روی آن گذاش��ت. شهری کاماًل ویران ش��ده. همان طور که یکی از 
کارشناسان جنگی پیش از این اعالم کرده است، این میزان ویرانی و 
هزینه بازسازی این شهر، پیروزی در الرمادی را به پیروزی ای همراه با 
هزینه های بسیار تبدیل کرده است. اما بعد زا این هنوز رجزخوانی های 
آمریکا و عراق برای باز پس گرفتن موصل هم ادامه دارد. موفقیت های 
مش��ابه این پیروزی ه��ا را می توان به وفور در تاریخ جنگ 1۴ س��اله 
آمریکا با تروریس��ت مشاهده کرد. آمریکا با شعار رهایی دنیا از دست 
شیطان های ظالم – کسانی مثل صدام حسین و معمر قذافی در عراق 
و لیبی – به این کش��ورها حمله کرده و پیروزی ای با باالترین هزینه 
به دست آورد. آمریکا می خواست طراحان حمالت تروریستی ای مثل 
اس��امه بن الدن و انوار االوالکی را به عنوان تروریست های بزرگ و 
احتمااًل جان جهادی را به عنوان تروریست کوچک و کم اهمیت تر، از 
بین ببرد اما فقط شاهد گسترش یافتن و پخش شدن تروریسم در کل 
دنیا بود. مجموع تمام این فعالیت ها در گسترش کشورهای شکست 

خورده و بدون دولت مستحکم بود.

 نامزد انتخاباتی تان را با دنیای حقیقی آشنا سازید
اگر بخواهید به عنوان یک مشاور، نامزد انتخاباتی تان را به مبارزه علیه 
داعش تشویق کنید، باید او را با شرایط فعلی دنیا و آمریکا آشنا سازید. 
باید به او یادآوری کنید که اس��تراتژی مبارزه واش��نگتن با تروریسم، 
تاکنون 1.6 هزار میلیارد دالر برای آمریکا هزینه در برداشته، هزاران 

نفر از سربازان آمریکایی را در کشورهای مختلف به کشتن داده و صدها 
هزاران نفر و شاید بتوان گفت میلیون ها مسلمان را نیز در کشورهای 
مختلف منطقه کش��ته اس��ت. در طول این راه البته آمریکایی ها نیز 
بس��یاری از آزادی های مدنی خود را در راه مبارزه با تروریسم از دست 
داده اند. پس بهترین راه این است که نامزد انتخاباتی تان را آگاه سازید 
که پاس��خ مناس��ب به داعش باید متناسب با تهدیداتش باشد. در هر 
صورت این مثال را نیز نباید از یاد برد که در هر شهر آتش نشانی های 
زیادی وجود دارد اما از ترس آتش، آن ها به صورت 2۴ ساعته و ۷ روز 

هفته به سمت خانه ها آب نمی پاشند!

 مبارزه را از ترکیه آغاز کنید 
حاال که فرضیات اصلی در امر مبارزه با تروریسم را دیدیم باید اقدامی 
در این زمینه انجام دهیم و پیش��نهاد مناسبی به نامزد انتخاباتی مان 
بدهیم. شاید بهتر باشد نقطه شروع این باشد که به او پیشنهاد دهیم 
نگاه جدی و دقیق تری به جامعه خودمان داشته باشد. به رسانه هایمان 
نگاه کند، به سیاس��ت ها و رهبران جامعه آمریکایی نگاه کند و آن ها 
را از ب��اد زدن هر آتش��ی که می بینند، بر ح��ذر دارد. اگر می خواهیم 
تروریس��م در داخل جامعه خودمان رش��د و نمو پیدا نکند باید از بی 
عدالتی و رفتار تبعیض آمیز نس��بت به مس��لمانان آمریکایی دس��ت 
بکش��یم. در هر صورت تعداد کمی از این افراد تندرو هس��تند و میل 
دارند به گروه های تندرو بپیوندند و این به منزله دشمن انگاشتن همه 
آن ها نیس��ت. دومین مرحله این اس��ت که نامزد انتخاباتی مورد نظر 
بداند داعش بدون حمایت مالی، »هیچ« است. خوب پس نامزدهای 
انتخاباتی باید بدانند که زمان آن فرا رسیده که به دنبال ریشه ها باشند. 
دنبال افرادی که با حمایت های مالی خود این افراد را به زمین مبارزه 

با انسانیت کشانده اند.
در ای��ن صورت اگر همچن��ان نامزد انتخاباتی م��ورد نظر همچنان 
به جذابیت های حمله هوایی به مواضع داعش می اندیشد و سعی دارد 
از این طریق رأی مردم را کس��ب کند، چاره دیگری نیست. می توان 
به او پیش��نهاد داد که تصمیمش را عملیاتی کند اما قرار نیست حتمًا 
جان انسان های بی گناه هدف گرفته شود. بهتر است منبع اصلی مالی 
این گروه یعنی چاه های نفت تحت اختیارش مورد هدف قرار گیرد و 
همچنین کانتینرهایی که برای این گروه نفت حمل می کند. تانکرهای 
نفتی را هدف قرار دهید و منفجر کنید. سرچاه های نفتی را در مناطق 
تحت کنترل داعش هدف قرار دهید. پیدا کردن این اهداف چندان هم 
س��خت نیست. این کاری است که نیروهای روس به خوبی از عهده 
انجام آن برآمده اند. ارتش روسیه در همان روزهای ابتدایی حمالتش 
به تروریست ها در سوریه عکس هایی را به نمایش گذاشت که نشان 
می داد کامیون های حامل نفت در مرز ترکیه مورد هدف قرار گرفته اند. 

ای��ن تانکرها تا نزدیکی مرز ترکیه از زمین و هوا حمایت می ش��دند. 
چه کسانی از این کار حمایت می کنند و هدف واقعی شان چیست؟ ابتدا 
تانکرها را هدف قرار دهید تا ببینید صدای چه کسانی از کدام کشورها 

در می آید و ضجه می کشند!

 داعش و حامیان مالی اش در عربستان 
با این حال همیش��ه این نکته مهم را به نام��زد انتخاباتی تان گوش 
کنید که حمله هوایی راهکار نهایی و همیشگی برای مبارزه با داعش 
نیست. اول باید با کمک این حمالت سرشاخه های تولید و حمل و نقل 
نف��ت از بین برود اما بع��د از این، دیگر حمله هوایی نمی تواند راهکار 
مناسب باشد. بعد از این باید از تمام توان دیپلماتیک و فشار اقتصادی 
در توان استفاده کرد تا برای هر کسی که از داعش در ترکیه حمایت 
می کند روشن شود که نتیجه حمایت از خروج نفت عراق و سوریه از 
این کش��ور و فرستادن آن به بازار سیاه چه خواهد بود. بعد از این باید 
به خریداران نیز فشار اقتصادی و دیپلماتیک وارد شود تا از خرید نفت 
داعش خودداری کنند. برخی از گزارش ها می گویند اسراییل که از تمام 
نفت جهان عرب جدا ش��ده است، به یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
خریداران نفت داعش تبدیل ش��ده اس��ت. خوب شاید بهتر باشد به 
متحدانمان نیز در منطقه فشار بیشتری بیاوریم. در هر صورت کسی 
در این میان هست که با خیانت به اهداف آمریکایی در منطقه در حال 
خرید بزرگ ترین محموله های نفت داعش اس��ت. این مس��ئله دیگر 
اتح��ادی بر جا نمی گذارد. همین فش��ارها باید بر رفتار ترکیه در قبال 
داعش نیز به وجود بیاید. از یک س��و باید جل��وی ترکیه را گرفت تا 
از کش��تن کردهایی که فعاالنه با داعش در جنگند، خودداری کند و 
از س��وی دیگر باید راه ورود تروریس��ت ها به سوریه را بگیرد. ترکیه 
مهم ترین محور برای عبور سالح های بزرگ و پیشرفته برای اعضای 
داعش اس��ت. در این راه از دیگ��ر اعضای ناتو که با ترکیه همکاری 
می کنند اس��تفاده کنید و اج��ازه دهید در ای��ن راه کمکی هم از این 
کشورها گرفته شود. در هر صورت همه ما نفعی در این جنگ داریم. 
باید هزینه هایش هم به صورت مس��تر پرداخت شود. بعد از این باید 
به سراغ اعراب و کشورهای سنی منطقه رفت و آن ها را نیز از احوال 
دیگر متحدانمان در منطقه باخبر کرد. آن ها باید بدانند که دیگر راهی 
برای حمایت مالی از تروریس��ت ها در سوریه و عراق نخواهند داشت. 
بله، ممکن است گفته شود این شرکت های خصوصی و افراد حقیقی 
هستند که به تروریست ها کمک مالی می کنند و دولت عربستان در این 
میان بی تقصیر است اما دولت این کشور و دیگر کشورهای عرب حوزه 
خلیج ف��ارس نیز باید بدانند ک��ه در صورتی متحد اصلی ما در منطقه 
باقی می مانند که دریچه های خروج منابع مالی کشورش��ان به سمت 

تروریست ها گرفته می شود. 

جنگی فرسایش�ی بدون هیچ گونه نش�انه ای از نزدیک 
منصور براتی 
 گروه بین الملل 

ش�دن به پایان در جریان اس�ت، از یک سو تحلیل های 
ناامیدکننده و هش�دارهای هراس آفرین رهبران نظامی 
به گ�وش می رس�د و از س�وی دیگر فری�اد وعده های 
جمهوری خواه�ان و دموکرات ه�ا که برای نابودی داعش خط ونش�ان می کش�ند؛ 

روایت هایی متناقض که هیچ گونه مناسبت منطقی باهم ندارند.

سیاستمداران با آب وتاب از شکست داعش سخن می گویند، اما اصاًل حرفی از هزینه های این امر 
به میان نمی آورند. اما نظامیان کارکشته ای که بیش از 15 سال از عمر خود را در جنگ گذرانده اند، 
بهتر می دانند، که چنین موفقیتی ارزان به دس��ت نخواهد آمد. شکست قطعی داعش بیش درگرو 
عزم جدی کشورهایی نظیر آمریکاست نه لفاظی های سیاستمدارانی که در کارزار تبلیغاتی پیش از 

انتخابات هر وعده ای می دهند.
در خالل کنفرانس��ی که توس��ط س��ازمان نظامی تحقیقات دریایی برگزار کرده بود، هفته گذشته 
بازدیدی از مرکز فرماندهی مرکزی ایاالت متحده کردم، مرکزی که مسئول همه عملیات نظامی 
برون مرزی آمریکا در خاورمیانه نیز هست. به دالیل امنیتی از بردن نام نظامیانی که با آن ها گفت وگو 
داش��تم، خ��ودداری می کنم اما، به طور خالصه می توانم بگویم ک��ه هیچ چیز آن طور که باید پیش 
نمی رود و چشم انداز اطمینان بخشی در پیش رو نداریم. رهبران نظامی به خوبی می دانند که در حال 
مبارزه با دش��منی بی رحم هستند، دشمنی که هر آن تاکتیکی های نظامی خود را به نسبت اوضاع 
جدید مورد جرح وتعدیل قرار داده و آمریکا و ش��رکایش را بیش از 1۸ ماه است مشغول خودساخته 
اس��ت. درست است که تروریس��ت های داعش در آغاز س��ال 2016، 25 درصد از قلمروی که در 
نیمه های س��ال 201۴ تصرف کرده بود را از کف داده اند، اما در مقابل بیش ازپیش گرگ باران دیده 
شده و روش های جدیدی را برای مقابله فراگرفته اند که این ضعف آن ها را تا حدودی جبران می کند.

برای نمونه می توان به تاکتیک هایی همچون اس��تفاده از تونل ها و دیگر ش��یوه های اختفایی که 
امکان حمالت ناگهانی پس از فرار از هجوم دشمن را فراهم می کند، ابتکار خودروهایی عظیم الجثه 
بمب گذاری شده و نیز کار گذاشتن مواد منفجر در بولدوزرها و دیگر ادوات سنگین و فرستادن آن ها 
به نزدیکی اهداف اشاره کرد. از سوی دیگر داعشی ها اخیراً به هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی 
نیز مجهز شده اند و چه بسا در آینده نزدیک از هواپیماهای بدون سرنشین مسلح خود هم رونمایی 

کنند. آن ها همچنین در جریان حمالت خود از تسلیحات شیمیایی همچون، گاز کلر و خردل استفاده 
کرده اند و ازاین رو دور از انتظار نخواهد بود که از تسلیحات غیرمتعارف بیش ازپیش استفاده کنند.

برای فرماندهان آمریکایی اکنون مسلم شده که به راحتی نمی توانند سنی ها را به رویارویی مؤثر با 
داعش فرابخوانند و یا قلمروهایی که از کنترل داعش خارج می ش��ود را به آن ها واگذار کنند، زیرا 
قبایل سنی نیز متقاباًل به آمریکا بی اعتمادند. استراتژی عدم توسل به نیروهای زمینی آمریکایی ها 
که برای جلوگیری از تلفات سنگین احتمالی در پیش گرفته شده این ذهنیت را شدیداً غالب ساخته 

که این کشور نه در اندیشه پیروزی بر داعش، که صرفاً در پی مهار آن است.
شکس��ت پروژه »آم��وزش و تجهیز« 500 میلیون دالری پنتاگون، که باهدف ایجاد تش��کیالتی 
منسجم برای معارضان سوری در پیش گرفته شد، از دردناک ترین تجربیاتی است که آمریکا در خالل 
بحران سوریه و نبرد با داعش از سر گذراند. این نیروها که قرار بود هم بتوانند با داعش مقابله کنند 
و هم سرزمین هایی را به اشغال خود درآورند، هیچ گاه آن گونه که باید وارد میدان نشدند و تعدادی 
هم که به عملیات نظامی پرداختند به زودی از میان رفتند. آمریکا از این شکس��ت آموخت که باید 
به دنبال ایجاد نیروهایی کارآزموده باشد و میدان نبرد در سوریه را به طور مرتب تغییر دهد. ضلع دیگر 
این ناکامی تحرکات شرکای منطقه ای آمریکا – ازجمله ترکیه – بود، که هر یک به دنبال اهداف 
و منافع خود بودند! مهم تر از همه آن ها، نیز این اس��ت که تربیت نیروی کارآمدی که واقعاً متعهد 
به ارزش های غربی باش��د، مانند تربیت یک »نسل جدید« است و در یک ماه و دو ماه امکان پذیر 
نخواهد بود. تالش های آمریکا برای نتیجه گیری سریع، در عمل نتیجه ای جز شکست و ناامیدی 
به همراه نداشت. واقعیت تأمل برانگیز برای سیاستمداران و نیز افکار عمومی آمریکا، این است که 
شکست دادن این گروه، سازمان، حکومت، جنبش یا ... تروریستی نیازمند یک دهه تالش همه جانبه 
است. همچنین استراتژی آمریکا در حفاظت از نیروهای منسوب به خود نیز باعث برتری تروریست ها 
شده است. از یک سو متحدان آمریکا انفعال نیروهای آمریکایی را می بینند و ناامیدتر می شوند و از 
سوی دیگر دشمنان آمریکا با طیب خاطر به عملیات خود ادامه می دهند؛ گویا آمریکایی ها تمایل 
چندانی برای حضور در میدان ها ندارند. اگرچه آمریکا مدعی است که در کنار متحدان خود می جنگد، 
اما در عمل ش��رایط متفاوت اس��ت. آمریکا اکنون با این خیال که حضور دائم در عراق و سوریه و 
حمالتی غیر مرتب به تروریست ها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بخش و وافی به مقصود 
نباشد، اما در فردای نابودی تروریست ها دست این کشور را برای شکل دادن به هندسه جدید قدرت 

در عراق و سوریه بازخواهد گذاشت.

برخالف نظامیانی که در عراق و افغانستان حضورداشته اند اما، مقامات سیاسی همچنان خوش بینی 
خود را در قبال این معضل حفظ کرده اند. اوباما قول داده بود که »حفاظت از مردم آمریکا و نابودی 
شبکه های تروریستی در صدر اولویت های دولت قرار دارد« وی همچنین گفته بود که شبکه های 
تروریستی »موجودیت آمریکا را تهدید نخواهد کرد«، پیامی که از این گفته ها برداشت می شد، همان 
استراتژی نظامی محافظه کارانه فعلی است. »هیالری کلینتون« نیز در سخنرانی های خود همین 
خط را دنبال می کند. در س��وی دیگر میدان اما، وضع جمهوری خواهان از این نیز بدتر اس��ت، گویا 
اص��اًل نمی توانند ارتباط وثیقی با واقعیت برقرار کنن��د. آن ها قول پیروزی کامل را به مردم داده اند، 
آن هم بدون درگیری و دادن هزینه های طبیعی این امر. از یک سو ترامپ فریاد می زند: »جهنم آن ها 
را بمباران می کنیم« و از س��وی دیگر مارکو روبی��و می خواهد »نیرومندترین ارتش جهان را برای 
یک پیروزی قاطع به میدان گسیل دارد«. به هر رو، رئیس جمهور آینده آمریکا میراث دار جنگی در 
حال گسترش در برابر یک تروریست جهانی است و می توان گفت که بحث وجدل بر سر نحوه درست 

مبارزه با آن هنوز حتی آغاز هم نشده است.
   دیوید ایگناتیوس – روزنامه واشنگتن پست

واقعیات امروز جهان که هر نامزد انتخاباتی در آمریکا باید بداند

راه های حقیقی مبارزه با داعش 


