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جنگ های داخلی بودند؛ جنگ هایی شــامل درگیری های رخ داده 
در سوریه، عراق، لیبی، یمن، سومالی و اوکراین.

امــروز دخالــت خارجــی در جنگ هــای داخلــی، چــه به طــور 
مســتقیم از طریــق اســتقرار نیروها یا اســتفاده از نیــروی هوایی، یا 
به طــور غیرمســتقیم از طریــق ارائه کمک های مــادی به گروه های 
محلــی )به منظــور به راه انداختن جنگ نیابتــی( در همه جا وجود 
دارد. در ســال 201۹ دولت های خارجی با نیروهای نظامی خود در 
22 جنگ از 52 جنگ و درگیری داخلی در سراســر جهان مداخله 
کرده انــد که این میــزان به باالترین رقم مداخله مســتقیم از زمان 
جنــگ جهانــی دوم رســیده  اســت. درهمیــن  حــال حمایت هــای 
غیرمســتقیم از گروه های حاضر در جنگ های داخلی، مانند تهیه 
تجهیزات نظامی، بیشــتر نیز شــده  اســت. در طول 2 قرن گذشــته 
احتمــال این کــه یک گروه شورشــی از کمک های خارجی اســتفاده 
کنــد از حــدود 20 درصد به نزدیــک ۸0 درصد افزایــش پیدا کرده  
بین کشــوری  و  افزایــش هزینــه جنگ هــای درون کشــوری  اســت. 
دولت هــا را تشــویق کــرده  تــا از ابزارهــای جایگزین دیگــری مانند 
حمایت از شورشیان یا مخالفان و گروه های اپوزیسیون یک دولت 

استفاده کنند.

ë باتالق امریکایی
دوران جنگ هــای داخلــی بین المللــی شــده که از ســال 1۹45 آغاز 
شــده بــود، درعین حال عصر شکســت نظامــی امریکا نیز بوده  اســت. 
اگر پیروزی را بر اســاس دســتیابی به اهداف اصلی سیاســی با نســبت 
مطلــوب بــه هزینه ها و منافــع تعریف کنیــم، ایاالت متحــده تقریباً در 
تمــام جنگ هــای بزرگ قبل  از ســال 1۹45 پیروز شــد. اما پس  از ســال 
1۹45 تنهــا بــه یک موفقیــت واضح و دقیق دســت یافــت و آن جنگ 
خلیج فــارس در ســال 1۹۹1 بــود. بــرای نمایــش ایــن تجربــه ســخت، 
می توانیم بر ۳ مداخله عمده واشــنگتن با نیروهای زمینی یا هوایی از 
زمان حمات 11 سپتامبر تمرکز کنیم؛ جنگ افغانستان، عراق و لیبی.
در ســال 2001 ایــاالت متحده بــا به کارگیری ترکیبــی از نیروهای 
هوایی و تعداد کمی از نیروهای ویژه و به همراه همکاری متحدان 
محلــی، قاطعانــه در جنگ داخلــی جاری در افغانســتان مداخله 
کــرد تــا طالبــان را در نهایــت از جنــوب بــه ســمت مــرز پاکســتان 
فــراری دهد. طالبــان اما در پناهگاه های پاکســتان بــه احیای خود 
دســت زدند و درگیری در نهایت به بن بســت رسید. در سال 201۹ 
واشنگتن پســت اســنادی را با نام »اسناد افغانســتان« منتشر کرد. 
براســاس این اسناد، بررســی داخلی دولت ایاالت متحده در مورد 
این جنگ، آن را کارزار نظامی ای توصیف کرد که با ســوءمدیریت، 
فســاد، جاه طلبی بیش ازحد و تغییر گاه  و بیگاه اهداف خدشــه دار 
شــده بود. در روزهای ابتدایی ســال 2021 میادی بایدن اعام کرد 
که نیروهای امریکایی قبل  از 11 ســپتامبر ســال 2021 از افغانســتان 
خارج خواهند شــد. در ماه اوت اما طالبان پیشــروی برق آســایی را 
آغــاز کرد و سراســر افغانســتان را درنوردید و درنهایــت کابل را به 
تصــرف خــود درآورد. پس از 2 دهــه جنگ، بیــش ا ز 2۳00 تلفات 
نیروهای نظامی امریکایی و همچنین کشته شدن ده ها هزار سرباز 
و غیرنظامی افغانســتانی و درعین  حــال بیش  از ۹00 میلیارد دالر 
هزینــه بــرای جنگ، جنگ افغانســتان یک شکســت بــزرگ برای 
امریــکا شــد. جنــگ عراق بــا کشــته شــدن 4500 ســرباز امریکایی 
و هزینــه ای بیــن یــک تــا 2 تریلیــون دالر بــرای امریــکا، پرهزینه تر 
نیز بود. اســتراتژی »موج خروشــان« در ســال 200۷ کــه با افزایش 
تعداد و سطح نیروهای نظامی امریکا برای دستیابی به شورشیان 
ســنی، قــرار بود ایجــاد درگیری و جنــگ در عراق را کاهــش داده و 
تاش ها برای جنگ داخلی را ســرکوب کند، تا 4 ســال بیشتر دوام 
نیــاورد و بــا عقب نشــینی نیروهای رزمــی ایاالت متحــده در اواخر 
ســال 2011، وضعیت عراق به شــدت شــکننده شــد. ۳ ســال بعد، 
شورشــیان داعش به شــمال عراق حمله کرده و دولت را به آسانی 
شکســت دادند و واشنگتن ۳ هزار سرباز امریکایی را دوباره به این 
کشــور بازگرداند. اخیــراً تاریخچه دوجلدی جنگ عراق که توســط 
دانشــکده جنــگ ارتش تهیه  شــده اســت، این جنگ را »شکســت 
ایاالت متحده در دســتیابی بــه اهداف اســتراتژیک خود« توصیف 
کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هزینه هــای مــادی و انســانی این 

درگیری به شدت سرسام آور بود.

در پــی بهار عربی در ســال 2011، شــورش مســلحانه علیه رژیم 
معمــر قذافی در لیبی آغاز شــد. واشــنگتن به منظــور جلوگیری از 
بحــران انســانی فزاینــده، یک ائتافــی بین المللی تشــکیل داد که 
هدفش افزایش ســرعت برای ســرنگونی قذافی بود. پس  از تغییر 
رژیــم، لیبــی در هرج  و مرج فرو رفته و سیســتم سیاســی آن از هم 
فروپاشید؛ زیرا شبه نظامیان رقیب برای کسب قدرت با هم رقابت 
می کردند. براســاس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی 
لیبی از ســال 2012 تا 2016 حدود دوســوم کاهش یافــت. اوباما در 
همیــن خصوص گفــت: »شکســت در برنامه ریزی بــرای آینده در 

لیبی«، »بدترین اشتباه« دوران ریاست جمهوری اش بوده  است.

ë موفقیت روسیه و ایران
درهمین  حال در طول 2 دهه گذشته روسیه و ایران در مداخله 
در جنگ های داخلی کشورهای خارجی، از موفقیت بسیار بیشتری 
برخوردار بوده اند. مسکو به  دنبال برقراری مجدد حوزه نفوذ خود 
در منطقه پیرامونی اش و همچنین مخالفت با نظم جهانی تحت 

رهبری غرب، مقاومت در برابر »انقاب های رنگی« مانند انقاب 
گرجستان در سال 200۳، اوکراین در سال 2004 و رد کردن نظرات 
اوباما که ادعا می کرد روســیه صرفاً یک »قدرت منطقه ای«  اســت 
کــه »از روی ضعــف« عمــل می کنــد، را در دســتور کار قــرار داد. از 
11 ســپتامبر، روســیه ۳ مداخله عمــده در درگیری هــای داخلی در 
کشــورهای خارجی انجام داده  اســت. در ســال 200۸، مسکو برای 
جلوگیــری از اعمــال کنتــرل مجــدد گرجســتان بــر جمهوری های 
جدایی طلــب اوســتیای جنوبــی و آبخازیا در یک درگیــری نظامی 
پنج  روزه شــرکت کرد. روســیه در این درگیری ها اتفاقاً به موفقیتی 
ســریع در میدان نبرد دست یافت و نفوذ خود را در جمهوری های 
مــورد مناقشــه )که مســکو آنهــا را به عنوان کشــورهای مســتقل به 
رســمیت شــناخت( تقویت کرد و عمــًا به چشــم انداز کوتاه مدت 
گرجســتان برای پیوســتن به ناتو پایان داد. در این  میان هزینه های 
بین المللی کمی نیز برای روســیه وجود داشــت و سال بعد، اوباما 
بــا وجود تمــام این مســائل، خواســتار پیگیــری سیاســت »تنظیم 

مجدد]1[« برای روابط با روسیه شد.
در ســال 2014 در پــی اعتراضــات گســترده، ویکتــور یانوکوویچ، 
رئیس جمهور طرفدار روســیه در اوکراین از قدرت ســاقط  شده و از 
کشــور گریخت. مسکو با ارســال نیرو و حمایت مادی به شورشیان 
جدایی طلب در شرق اوکراین و الحاق کریمه به خاک خود به این 
اعتراضات پاســخ داد. تراز سود و زیان ناشــی از مداخله روسیه در 
اوکراین چندان ساده نیست و پیامدهای سیاسی آن هنوز مشخص 

نشده  است. اما به راحتی می توان مشاهده کرد که اقدامات پوتین 
باعث تشدید احساسات ضد روسی در اوکراین شد و ایاالت متحده 
و اتحادیــه اروپــا تحریم هایی را علیه روســیه اعمــال کردند. با این  
حــال روســیه منطقه اســتراتژیک کریمه را به تصــرف خود درآورد 
و پایگاه دریایی خود در دریای ســیاه در »سواســتوپل« را با حداقل 
هزینه مادی ایمن کرد. نفوذ روسیه بر نیروهای جدایی طلب شرق 
اوکراین نیز به اهرم قابل توجهی در دست مسکو برای اثرگذاری بر 

آینده اوکراین تبدیل شد.
ســال بعد، در تابستان سال 2015 نظام بشــار اسد در سوریه در 
برابر شورشــی چهارساله درحال فروپاشــی بود. پوتین برای نجات 
متحــد خــود و تنها پایــگاه نظامی اش در خــارج از اتحــاد جماهیر 
شــوروی ســابق -یعنــی پایگاهــش در بنــدر طرطــوس- نیروهای 
هوایی و زمینی خود را در ســوریه مســتقر کرد و ده ها حمله هوایی 
روزانه را علیه داعش و درعین  حال سایر گروه های شورشی سوری 

انجام داد.
واگــذاری  و  قــوا در جنــگ  تــوازن  تغییــر  بــه  روســیه  مداخلــه 
ابتــکار عمــل نظامی به اســد کمک کــرد. در ســال 2016، عملیات 
ایاالت متحــده علیــه داعــش روزانه به صورت متوســط بیــش  از 11 
میلیون دالر هزینه داشــت؛ درحالی  که عملیات هوایی روســیه در 

سوریه یک سوم از این مبلغ را هزینه می کرد.
ایــران نیــز از مداخله در جنگ هــای داخلی کشــورهای خارجی 
ســود بسیار بیشتری نسبت  به ایاالت متحده به دست آورد. اهداف 
ایاالت متحــده،  تهدیــدات  از  بازدارندگــی  شــامل  تهــران  اصلــی 
اســرائیل و رقبایی مانند عربســتان ســعودی بود. ایــران همچنین 
تــاش داشــت از مداخله خارجــی در داخل ایــران ممانعت کرده 
و اجــازه ندهد خاطره دخالت امریکا در ســرنگونی محمد مصدق 
ایــران  شــود.  تکــرار  دوبــاره   ،1۹5۳ ســال  در  ایــران  نخســت وزیر 
همچنین تاش داشــت نفوذ سیاســی خود را از طریق حفاظت از 
کریدور غربی خود به سمت عراق، سوریه و لبنان و نفوذ اقتصادی 
به ســمت شــرق از طریق آســیای مرکزی توســعه دهد. مهم ترین 
مداخــات ایــران پس  از 11 ســپتامبر در عراق و ســوریه بود و هر دو 
منجــر بــه موفقیت های اســتراتژیک بــرای تهران شــده اند. پس  از 
آنکه نیروهای ایاالت متحده در ســال 200۳ به عراق حمله کردند، 
ایران به تأثیرگذارترین بازیگر خارجی در عراق تبدیل شــد. تهران 
شــبه نظامیان عراقی را که با گروه هــای رقیب و همچنین نیروهای 
امریکایــی می جنگیدنــد، آموزش و تأمین می کرد. در ســال 2014، 
تهــران نیروهــای ویژه و نیروی هوایی را مســتقر کرد و درعین  حال 
با تأســیس گروه شــبه نظامی شــیعه موســوم به »نیروهای بســیج 
مردمــی« یا حشــد الشــعبی توانســت جلــوی پیشــروی داعش به 
ســمت شــمال عــراق را بگیــرد. تهــران در عیــن حــال بــا داشــتن 
انتخــاب  بــر  وتــوی مؤثــری  عــراق، حــق  پارلمــان  در  متحدانــی 
نخســت وزیر این کشور به دست آورد. به  طور کلی می توان گفت با 
حمله ایاالت متحده به عراق، بغداد از دشــمن ایران به متحدش 
تبدیــل شــد و همان طــور که یکــی از وزرای دارایی ســابق عراق در 

سال 201۷ بیان کرد، »نفوذ ایران در عراق غالب شد.«
زمانــی  که ســوریه در ســال 2011 وارد جنگ داخلی شــد، تهران 
بیــن  تنهــا متحــد دیرینــه خــود در  بــه  را  کمک هــای محــدودی 
دولت هــای عــرب ارائه کرد کــه شــامل تجهیزات کنترل شــورش، 
کمک های مالی و مشاوره نظامی بود. با گذشت زمان در شرایطی 
کــه شورشــیان دســت برتــر را بــه دســت آورده بودنــد، ایــران نیــز 
حمایت هــای خــود را افزایــش داد و به همــراه مبــارزان حزب اهلل، 
داوطلبــان شــیعه )از مناطــق دوردســت تا افغانســتان( و ارســال 
نیروهای مستشــاری و منظم -بخصوص نیروهای ســپاه پاسداران 
انقــاب اســامی- به حمایــت از متحد خود در منطقــه پرداخت. 
هزینــه }سیاســی{ مداخله ایــران در ســوریه البته به  دلیــل تنش با 
ایاالت متحده، اســرائیل و عربســتان ســعودی باال بود؛ با این  حال 
بــازده آن نیــز قابل  توجــه بود: حفظ اســد در قــدرت و حفاظت از 

سنگ بنای پل زمینی ایران به دریای مدیترانه.
گزارش سال 201۹ مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک به 
این نتیجه رســید که ایران از جنگ های عراق و سوریه در موقعیت 
بهتری نســبت  به هر کشور دیگری ظاهر شده  و احتمااًل تنها دراین  

میان روسیه مستثنی است.

دوران جنگ های داخلی بین المللی شده که از سال 
۱945 آغاز شده بود، درعین حال عصر شکست 

نظامی امریکا نیز بوده  است. اگر پیروزی را بر اساس 
دستیابی به اهداف اصلی سیاسی با نسبت مطلوب 

به هزینه ها و منافع تعریف کنیم، ایاالت متحده تقریباً 
در تمام جنگ های بزرگ قبل  از سال ۱945 پیروز شد. 

اما پس  از سال ۱945 تنها به یک موفقیت واضح و 
دقیق دست یافت و آن جنگ خلیج فارس در سال 

۱99۱ بود. برای نمایش این تجربه سخت، می توانیم 
بر 3 مداخله عمده واشنگتن با نیروهای زمینی یا 

هوایی از زمان حمالت ۱۱ سپتامبر تمرکز کنیم؛ جنگ 
افغانستان، عراق و لیبی


