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   جینتا یابیارز
  اوباما يکایآمر اي منطقه ینظام ياستراتژ

  کامران طارمی 
  

  
  

  30/11/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/10/1395تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
تواند مبناي مناسبی بـراي مقایسـه    د نظامی ایاالت متحده در دوران اوباما میبررسی راهبر

هاي دیگر بوده و به ترسیم یک الگوي کـالن رفتـاري    استراتژي نظامی این کشور در زمان
در عرصه نظامی کمک کند. در این مقاله مطلوب اصـلی، بررسـی الگـوي رفتـار نظـامی      

وباما بوده است. رفتار نظامی آمریکا در دوران اوباما آمریکا در حوزه خاورمیانه در دوران ا
مشـابه نبـوده و بـه نسـبت هـر کشـور        زده حوزه خاورمیانـه کـامالً   در کشورهاي جنگ

موریـت  أهایی در آن مشاهده می شود. در عراق راهبرد کلی آمریکا واگذار کردن م تفاوت
زش و پشتیبانی هـوایی  سرکوب داعش به برخی نیروهاي محلی و تقویت آنها از طریق آمو

بوده است. این رویکرد در مورد سوریه نیز با توجه بـه حضـور مشـترك داعـش در ایـن      
به صورت مشابه تکرار شده است. ولی در لیبی هرچنـد در ابتـدا بـا حملـه      کشور تقریباً

مستقیم نظامی، دولت ساقط شد ولی با توجه به خروج سریع نیروهـاي نظـامی خـارجی،    
ب این کشور را فرا گرفت و منجر شد دوباره آمریکـا بـا تاکتیـک تقویـت     دورانی از آشو

نیروهاي محلی و پشتیبانی هوایی به جبران شکست خود اقدام کند. در حوزه یمن دخالت 
هـاي   ثر از مالحظات سیاسی و روابط با عربستان معطوف به حمایت از عملیاتأآمریکا مت

هاي این کشور داشت. در مجمـوع   وي از سیاستر شد و به نوعی دنباله هوایی عربستان می
می توان گفت هرچند استراتژي نظامی آمریکا منجر به کاهش حـوزه جغرافیـایی حضـور    

هاي بنیـادگرایی را نـابود نکـرد و در حـوزه سیاسـی و       داعش شد ولی به هیچ وجه ریشه
اي جنـگ  اقتصادي نیز نتوانست منجر به تشکیل دولت کامل و اقتدار متمرکز در کشـوره 

هاي افزایش اختالفات در حوزه مسایل سیاسـی را   زده شود و حتی در مورد کردها، زمینه
  موجب شده است.

  
  کلمات کلیدي 

  ژي نظامی آمریکا، جنگ عراق، جنگ سوریه، جنگ یمن، جنگ لیبی استرات
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  مقدمه 
تـک کشـورهاي    از آنجایی کـه بررسـی اسـتراتژي نظـامی آمریکـا در قبـال تـک       

گنجد، این گفتار تنها به بررسی راهبرد نظامی  در حوصله یک مقاله نمی خاورمیانه
پردازد که دولت اوبامـا در آنهـا عمـالً وارد جنـگ      آمریکا در برابر کشورهایی می

هاي اوبامـا در   شده است (عراق، سوریه، لیبی، و یمن). در این خصوص، دیدگاه
ابزارهـاي کشـورداري مـورد     عنوان یکـی از  کارگیري قوه قهریه به مورد مسئله به

کـارگیري ارتـش آمریکـا در     گیرد. در گام بعد، درباره نحـوه بـه   کندوکاو قرار می
شـود و در پایـان، راهکارهـایی بـراي      صحنه جنگ در چهار کشور باال بحث مـی 

  گردد. مقابله با راهبرد نظامی آمریکا ارائه می
  

  مفهوم استراتژي نظامی
م است ابتدا سطوح جنگ را درك کنیم. جنـگ در  براي درك استراتژي نظامی الز
و تاکتیـک یـا    2استراتژي نظامی، استراتژي عملیاتی 1چهار سطح استراتژي بزرگ،

اي    گیـرد. هـر سـطحی بـا مجموعـه      مورد بررسی قرار می 3استراتژي میدان جنگ
هـا و مالحظـاتی    اي متفاوت از انواع عملکرد دولـت  مختلف از موضوعات، دامنه

براي  موفقیت سروکار دارد. کارآزمودگی و مهارت در یک سطح، لزوماً به متمایز 
معناي تبحر در سطوح دیگر نیست و براي رسیدن به پیروزي یا افتادن در ورطـه  

  . (Biddle: 2007, 461)کدام از این سطوح بر دیگري رجحان ندارد  شکست، هیچ
سـی آن را  استراتژي بزرگ، سطحی از جنگ است که متخصصـین علـوم سیا  

شناسند. این استراتژي، مبین اهداف امنیتی نهـایی و   بیش از همه سطوح دیگر می
ها و لوازم رسیدن بـه ایـن اهـداف را مشـخص و معـین       هاست و راه غایی دولت

هـاي   رود و همه مؤلفـه  کارگیري زور فراتر می کند. این لوازم از قوه قهریه و به می
گیـرد. بـراي مثـال،     و تبلیغـات را در بـر مـی   قدرت ملی مانند اقتصاد، دیپلماسی 

                                                                                                                                         
1. Grand Strategy 
2. Operational Strategy 
3. Tactics or Battlefield Strategy 
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استراتژي اعظم ایاالت متحده در قبال اتحاد شوروي یک استراتژي دفاعی بود که 
 .(Biddle: 2007, 461)خواندند  می 1آن را استراتژي مهار

 
  کارگیري قدرت نظامی در خاورمیانه در دولت اوباما مطلوبیت به

می سازمان ملـل متحـد در سـپتامبر سـال     اوباما در سخنرانی خود در مجمع عمو
  ، اهداف استراتژي بزرگ آمریکا در خاورمیانه را به شرح زیر برشمرد:2013

- 1991طور که در جنگ خلیج فارس [حمله آمریکـا بـه عـراق در سـال      ـ همان
نشـین   ] نشان دادیم ما از متحدین و شرکایمان [اسرائیل، اردن، کشورهاي شـیخ 1990
قابـل تجـاوز   منشـانده در خاورمیانـه] در    هـاي دسـت   سایر دولتجزیره عرب و  شبه

  کنیم؛   خارجی دفاع می
  کنیم؛ ما جریان آزاد انرژي از منطقه به جهان را تضمین میـ 
  پاشیم؛ یدکننده مردممان را از هم می هاي تروریستی تهد ما شبکهـ 
  کنیم. هاي کشتار جمعی را تحمل نمی کارگیري سالح ما تولید یا بهـ 

سازي از منافع و اهـداف آمریکـا در خاورمیانـه از زمـان      توان گفت چنین مفهوم می
جنگ جهانی دوم تغییري نکرده است. هفتاد سال قبل هم دو هـدف ایجـابی ـ نفـت و     

در آن زمـان، تهدیـدهاي اصـلی،     اه و منزلـت امـروز خـود را داشـتند.    متحدین ـ جایگ 
شدند، بلکه این جایگـاه متعلـق بـه     یهاي کشتار جمعی محسوب نم تروریسم و سالح

 .   (Jeffrey and Eisenstadt: 2016, 8, 9)اي بود  اتحاد شوروي و بازیگران منطقه

- پیش از ورود به بحث استراتژي نظامی آمریکا در خاورمیانه، اشاره به یک ویژ

معتقـد اسـت در   گی ممیزه این اسـتراتژي در دوران اوبامـا ضـرورت دارد. اوبامـا     
آیـد و  انه کاري از دست آمریکا بـراي رفـع مشـکالت ایـن منطقـه برنمـی      خاورمی

تواند وضع موجود در خاورمیانه را اصالح کند، زیرا نیروهـاي   گوید آمریکا نمی می
قدر قوي هستند که هر تالشـی از   گرایی در خاورمیانه آن بنیادگرایی اسالمی و قبیله

                                                                                                                                         
1. Strategy of Containment 
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انند. در این رابطـه، او لیبـی را   کش سوي آمریکا براي اصالح امور را به شکست می
هـاي الزم را   ریـزي  گوید: گرچه آمریکا و متحدینش تمـام برنامـه   زند و می مثال می

براي دوران بعد از قذافی انجام دادند، ولی باز هم این کشور به منجالبی براي رشد 
گوید تجربه لیبی به من آموخت که ما بایـد از درگیـري    داعش تبدیل شد. اوباما می

  .  (Goldberg: 2016)سیاسی و نظامی در خاورمیانه تا حد ممکن اجتناب کنیم 
تـر از  تـر و کـارا  کـه دیپلماسـی، نافـذ    بودعنوان یک اصل کلی معتقد  اوباما به

کنـد کـه در    قدرت نظامی براي حل مشکالت دنیاي امـروز اسـت. او اظهـار مـی    
گوید  جود دارد که میدستگاه سیاست خارجی آمریکا، عمالً یک کتابچه راهنما و

بزنـد. او   Yزد، آمریکا باید متقابالً دست بـه اقـدام    Xاگر کشوري دست به اقدام 
صورت پاسخ نظامی تعریف شده و ایـن   گوید بیشتر اقدامات متقابل آمریکا به می

گري آمریکا در دنیاسـت. لـذا معتقـد اسـت ایـن کتابچـه را دور       به معناي نظامی
گري است که سبب شـد پـس از ورود بـه کـاخ     از نظامیانداخته و همین  پرهیز 

سفید، خارج کردن نیروهاي آمریکایی در عراق و افغانستان را سرلوحه سیاسـت  
اي خود قرار دهد. همچنین موجب شد هنگامی که اعضاي دولت اوباما خاورمیانه

او را بـه دخالـت نظـامی در سـوریه تشـویق      » جان کـري «و » سامانتا پاور«مانند 
ند، از آنها بپرسد: آیا بهتر نیست پیش از آنکه وارد یـک مـاجراجویی نظـامی    کرد

دیگر شویم، اول خود را از ورطه افغانستان و عراق خالص کنیم؟ او معتقد است 
مراتب مؤثرتر از توسـل   المللی بههاي بین که اقدامات دیپلماتیک براي حل بحران

بـدون جنـگ و خـونریزي، نگرانـی     اي با ایران که  به زور است و به توافق هسته
 . (Goldberg: 2016)غرب را از برنامه اتمی ایران برطرف کرد، اعتقاد دارد 

گوید نادرسـت اسـت کـه     است و می» سواري مجانی«شدت مخالف  اوباما به
المللـی رخ  سایر کشورها از آمریکا انتظار داشته باشند که هرگاه یک بحـران بـین  

قدم شود و تمام بار مالی و جانی مربوط  این بحران پیشنماید، آمریکا در رفع  می
کردند که کشورهایی که به آمریکا اصرار می تنهایی تحمل کند؛ در حالی به آن را به
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اند و صرفاً تماشاچی هستند.  براي رفع خطر دست به اقدام بزند، خود کنار نشسته
خواهند بـا اسـتفاده از    کند که میویژه کشورهاي عرب خاورمیانه را متهم می او به

اي از این کشور سـواري مجـانی   هاي منطقه قدرت نظامی آمریکا براي رفع بحران
المللـی در مقابـل تهدیـداتی ماننـد     گوید اگر باید از نظام لیبرال بین بگیرند. او می

ها دفـاع کـرد بایـد    هاي چینیگویی ها و زورتروریسم جهادي، ماجراجویی روس
هیم باشـند و بخشـی از بـار را بـر دوش بگیرنـد. اوبامـا       همه کشورها در آن سـ 

عمد اصرار داشت سایر کشورها نقش  گوید براي همین است که دولت لیبی به می
ــذافی را برعهــده    ــراي ســرنگون کــردن حکومــت ق رهبــري عملیــات نظــامی ب

 .   (Goldberg: 2016)بگیرند

  
  استراتژي نظامی دولت اوباما در خاورمیانه

سري اصول کلی پیـروي   ي نظامی دولت اوباما در خاورمیانه از یکگرچه استراتژ
کند، ولی ماهیت آن از کشوري به کشوري دیگر بسته به شرایط داخلی، نـوع،  می

ماهیت و دامنه تهدیدات متفاوت است. از این رو در این بخش، استراتژي نظامی 
ضمن بـراي   دهیم. در آمریکا را به صورت کشوري مورد بحث و بررسی قرار می

پردازیم  که بتوان موضوع را در قالب یک مقاله گنجاند، فقط به کشورهایی می این
  صورت مستقیم وارد جنگ شده است.  که آمریکا در آنها به

  
  عراق و سوریه

و   2014با حمله نیروهاي داعش از خاك سوریه بـه عـراق در مـاه ژویـن سـال      
ان، بغـداد کـه خـود را    تصرف بخش وسیعی از خـاك عـراق توسـط ایـن سـازم     

دید، ناچار از واشنگتن درخواست کمک  تنهایی قادر به مقابله با این تهدید نمی به
نظامی کرد. به این شکل، نیروهاي آمریکایی که خاك عـراق را در دسـامبر سـال    

  ترك کرده بودند، بار دیگر براي سرکوب داعش به این کشور بازگشتند.  2011
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آن اشاره شد، دکترین اوباما تأکید داشت که آمریکـا از   طور که در باال به همان
دخالت نظامی گسترده  و درازمدت در عرصه مبارزه با تروریسم خودداري کنـد.  
در ارتباط با سرکوب داعش، مقامات سیاسی و نظامی آمریکا اذعـان داشـتند کـه    

اق ترین راه شکست این جنبش، اعزام واحدهاي زمینی ارتش آمریکا به عـر  آسان
کردند که این چنین پیروزي، یک پیروزي زودگـذر   و سوریه است؛ ولی اشاره می
هـاي   واسطه عدم کفایت سیاسـی و نظـامی دولـت    است؛ زیرا پس از چند سال به

هـاي مخـرب    آورد و فعالیـت  این جنبش سر از خاك برمی مجدداسوریه و عراق 
سـئله اشـاره کردنـد کـه     خود را از سر خواهد گرفت. در این رابطه، آنها به این م

ارتش آمریکا قبل از خروجش از عراق، گروهـاي تکفیـري و جهـادي را منهـدم     
ها نضج گرفتند و حیات دولت عراق  این سازمان دوبارهکرده بود؛ ولی مدتی بعد 

  را به خطر انداختند. 
کردند نفس وجود شمار زیادي از نیروهاي آمریکـایی  عالوه بر این، آنها اظهار می

هـا و وخامـت    ین دو کشور یا هر جاي دیگر در منطقـه سـبب تشـدید درگیـري    در ا
اوضاع خواهد شد. دولت آمریکا به واسـطه دخالـت مسـتقیم در افغانسـتان و عـراق      

خواسـت دسـت یابـد.    چـه مـی   که بـه آن  هزینه سنگینی را متقبل شده بود، بدون این
تریلیـارد دالر   5بـیش از   2014حضور آمریکا در افغانستان و عراق تا پیش از سـال   

ها  تن از سربازان آمریکایی و جراحت ده 282هزینه داشت و باعث مرگ پنج هزار و 
. طبیعـی اسـت   (Shane: 2016; Goldberg: 2014, 2)هزار نفر دیگر از آنها شـده بـود   

تـر از همـه آنکـه مقامـات      دولت اوباما نخواهد این تجربه تلـخ را تکـرار کنـد. مهـم    
هـاي عـراق و    گفتند وظیفه اصلی مقابله با داعش را باید مردم و دولـت آمریکایی می

ها، زیرا این وطن آنهاست که اشغال شده نه خـاك   سوریه بر دوش بگیرند نه خارجی
ولیت اصلی سرکوبی داعـش را  ئآمریکا، انگلیس یا فرانسه. لذا راهبرد کلی آمریکا، مس

  .  (Mills: 2016, 13)گذاشت بر دوش نیروهاي محلی می
که بخش عمده نیروهاي داعش در خاك کشور همسـایه یعنـی    با توجه به این
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سوریه مستقر بودند و از این کشور قواي خـود را در عـراق پشـتیبانی و هـدایت     
توانست فقط به خاك عراق محدود شود؛ بلکـه   کردند، جنگ علیه داعش نمی می

مصـاف بـا نیروهـاي    زمـان در هـر دوکشـور بـه      الزم بود نیروهاي آمریکایی هم
خالفت بروند. لذا براي شکست و نابودي داعش، دولت آمریکا اقدام به عملیات 
نظامی در هر دو کشور کرد. الزمه موفقیت استراتژي نظـامی آمریکـا در ایـن دو    
کشور، تکیه بر نیروهاي محلی و حمایت از عملیات نظامی آنها در زمین از طریق 

براین ارتش آمریکـا نیروهـاي مستشـاري را بـراي     پشتیبانی هوایی بوده است. بنا
ریزي عملیاتی در اختیار بغداد و اربیل قرار  آموزش نظامی و کمک در زمینه برنامه

  داد و اسلحه و تجهیزات در اختیار این دو کشور گذاشت. 
، نیروهـاي  2014از زمان شروع عملیات نظـامی در عـراق در مـاه اوت سـال     

بار قواي داعـش را مـورد حملـه قـرار دادنـد. بـه        700 هوایی ائتالف، ده هزار و
ادعاي آنها، این حمالت سبب هالکت چندهزار نفر از نیروهـاي پیـاده داعـش از    

تن از رهبران و فرماندهان آنها شـده اسـت. ایـن حمـالت همچنـین       160جمله 
هـاي   هـاي سـنگین، اردوگـاه    ها هزار دسـتگاه خـودرو، تانـک، سـالح     نابودي ده
 پوها و مراکز فرماندهی و کنترل و تأسیسات تولید نفـت شـده اسـت.   آموزشی، د

بعد از گذشت دو سال و شش مـاه از جنـگ، نیروهـاي داعـش از بخـش اعظـم       
هایی  متصرف شده بودند، عقب رانده شدند و تنها بخش 2014اراضی که در سال 

آن از مناطق صحرایی در مرز عراق و سوریه را در دست دارند. تصور عمومی بر 
است که طی چند ماه آینده، تمامی خاك عراق از اشـغال داعـش خـارج شـود و     

 قواي خالفت به آن سوي مرزها در سوریه به عقب رانده شوند.

نـام   هـاي مشـابهی در اختیـار سـازمانی بـه      در سوریه نیز ارتش آمریکا کمـک 
نیروهاي دموکراتیک سوریه قـرار داده اسـت. ایـن سـازمان از کردهـاي سـوریه،       

هاي سـاکن ایـن کشـور تشـکیل شـده       ها و برخی مسیحی یروهاي سنی، ترکمنن
 .(Lund: December 2015)دهنـد   است؛ ولی کردها هسته اصلی آن را تشکیل می
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این نیروها فشار زیادي بر داعش وارد کردند و بـه سـمت پایتخـت خودخوانـده     
، 2015ال . از اوایل سکردندخالفت در شهر رقه در شمال غرب سوریه پیشروي 

هاي زیادي از اراضی سوریه را از اشـغال نیروهـاي داعـش     اند بخش آنها توانسته
  خارج و بخشی از خطوط مواصالتی آن را قطع کنند. 

هاي نسبی استراتژي نظامی آمریکا در عـراق و سـوریه، راهبـرد     رغم موفقیت به
عضـو   آمریکا نقاط ضعفی نیز داشت. در عراق گرچه دولـت آمریکـا و کشـورهاي   

اي بـراي بازسـازي و نوسـازي ارتـش عـراق بـه عمـل         هاي گسترده ائتالف تالش
کان بر جاي مانـد. در  ترین نقیصه ارتش عراق تا حد زیادي کما آوردند، ولی بزرگ

نظران اشاره داشتند که سـه چهـارم قـدرت هـر ارتـش       تشریح این نقیصه، صاحب
تنهـا یـک چهـارم آن متکـی بـه      طلبی پرسنل آن و  وابسته به روحیه ایثار و شهادت

چـه سـبب شکسـت     گفتنـد آن  قدرت فیزیکی (آموزش و تجهیزات) است. آنها می
ارتش عراق در برابر داعش شد، نداشتن آموزش و تجهیزات نبود؛ بلکه این بود که 
پرسنل ارتش عراق عموماً فاقـد روحیـه ایمـان و اعتقـاد بـه کشورشـان و رهبـران        

  به همین دلیل در برابر حمالت داعش تاب نیاوردند. سیاسی و نظامی خود بودند و
روحیه قوي و اعتقاد راسخ به تعداد قلیلی از نظامیان داعش این توانایی را داد 

گفتند به جاي رفـع ایـن    که بر جمع کثیري از سپاهیان عراقی فائق شوند. آنها می
ز است. ما هاي ما بر آموزش و تجهیز نیروهاي عراقی متمرک اشکال اساسی، تالش

آموزیم؛  هاي نظامی در میدان جنگ را به آنها می هاي رزمی و آرایش یگان تاکتیک
کنیم چرا باید براي کشورشان بجنگند و در این راه از ایثار  ولی به آنها تفهیم نمی

هاي غربی بر صـادرات تکنولـوژي و    گفتند تأکید ارتشجان دریغ نکنند. آنها می
ریزي شده بدون توجه به فاکتور روحیـه، همـان    قالبساختارهاي نظامی از پیش 

تر سبب شده بود ارتش نـوین عـراق کـه سـاخته و پرداختـه       عاملی بود که پیش
  .(Quentin: 2015, 24)آمریکا بود، نتواند در مقابل قواي داعش ایستادگی کند 

رغم گذشت بیش از دو سـال و نـیم از آغـاز دخالـت نظـامی       در کنار اینها، به
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هـاي اقلـیم کردسـتان از نظـر      ا در عراق، هنوز نیروهاي عراق و پیشـمرگه آمریک
لجستیک، تأمین اطالعات نظامی و آتش پشتیبانی زمینی و هوایی تـا حـد بسـیار    

 همـین  . بـه دلیـل  بودنـد زیادي متکی به آمریکا و سایر کشورهاي عضو ائـتالف  
ش الزم اسـت  فرماندهان ارتش آمریکا معتقدند حتی بعد از سـقوط داعـ   ،نقایص

آنها بخشی از نیروهاي فعلی خود را براي کمـک بـه ارتـش عـراق در خـاك آن      
کشور باقی بگذارند تا در صورت ظهور مجدد داعش، نیروهاي عراقی بتوانند آنها 

  .(Shane: 2017)را سرکوب کنند
نقطه ضعف دیگر استراتژي نظامی آمریکا در عراق، عدم استفاده از توان کامل 

تـرین نمونـه ایـن کاسـتی را      کـه مهـم   بـود اقی براي مبارزه با داعش نیروهاي عر
الشعبی و به حاشیه راندن آن  توان در تالش مستمر آمریکا براي تضعیف حشد می

در نبرد علیه داعش مشاهده کرد. علت اصلی این امر آن است که دولت اوباما بـه  
مثابـه   تقویـت آن را بـه  نگرد و  عنوان عامل نفوذ ایران در عراق می الشعبی به حشد

داند. لذا واشنگتن به دولت العبادي پیوسته فشـار   تقویت نفوذ تهران در عراق می
االمکان از نیروهاي حشـد در جنـگ بـا داعـش اسـتفاده       وارد کرده است که حتی

انـد کـه    اند. زمانی گفتـه  هاي مختلفی را مطرح کرده نکند. براي این کار، آنها بهانه
انـد،   نشـینی کـه در آن عملیـات انجـام داده     بی در مناطق سنیالشع نیروهاي حشد

اند.  هاي کرد وارد جنگ شده اند یا با پیشمرگه دست به کشتار غیرنظامیان سنی زده
نشـین عـراق    کارگیري نیروهاي شیعه در منـاطق سـنی   اند به گاهی هم مدعی شده
سـلفی و   هـاي  ها شده و آنها را به دامن داعش و سـایر گـروه   سبب وحشت سنی
د. ایـن در صـورتی اسـت کـه بخـش مهمـی از نیروهـاي        نـ ران جهادي سنی مـی 

ها خود در سوریه از  که آمریکایی دهند. دیگر آن ها تشکیل می الشعبی را سنی حشد
انـد.   نشین تحت سلطه داعش استفاده کرده نیروهاي کرد براي تسخیر مناطق سنی

اسـتراتژي نظـامی آمریکـا بـراي     در واقع، این کردها هستند که نقش اصلی را در 
  کنند.  تصرف رقه پایتخت خالفت بازي می
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نکته دیگري که در استراتژي نظامی آمریکا در خور توجه است، نقش مهمـی  
است که به کردهاي عراق و سوریه براي سـرکوب داعـش  داده شـده اسـت. در     

شکسـت  سوریه، کردها نوك پیکان حمله را در استراتژي عملیاتی آمریکـا بـراي   
هاي مـالی و نظـامی آمریکـا،     . در سایه کمک(Lund: 2015)داعش برعهده دارند 

اند با بیرون راندن داعش از شمال سوریه، نوار مـرزي بـا    کردهاي سوریه توانسته
ترکیه را که از مرزهاي عراق شروع شده و تا سواحل غربی رودخانه فرات ادامـه  

کننـده منـاطق    واقع همین گسترش خیـره کند، به کنترل خود درآورند. در  پیدا می
تحت سیطره کردها در حاشیه مرز ترکیه بود که سبب شد دولت اردوغـان بـراي   

نیروهاي کرد از شرق سوریه به مناطق کردنشین غرب سـوریه   نممانعت از رسید
و کنترل کامل مرزهاي سوریه با ترکیه دست به عملیات نظامی در خـاك سـوریه   

ها نقش اول را در آزادي مناطق کردنشین و حتـی نـواحی   بزند. در عراق هم کرد
ها در عراق هم کردهـا   اند. آمریکایی نشین مثل کرکوك برعهده داشته عمدتاً عرب

دانستند. بـراي تقویـت    پیمان خود در شمال عراق علیه داعش می ترین هم را مهم
هــاي عضــو ائــتالف ســه تیــپ از  نظــامی کردهــا، دولــت اوبامــا و ســایر دولــت

 :Hagel) هاي اقلیم کردستان عراق را آموزش نظامی داده و تسلیح کردند یشمرگهپ

November 13, 2014, 34)ها و نیز بـه علـت ضـعف ارتـش      . در سایه این کمک
اند قلمرو اقلیم کردستان عراق  عراق در زمان حمله داعش، کردهاي عراق توانسته

  ش دهند.درصد نسبت به زمان قبل از تهاجم داعش گستر 60را 
نظران مسایل خاورمیانـه قـرار دارد، ایـن     سؤالی که اکنون پیش روي صاحب 

است که تقویت نظامی کردها چه پیامدهایی براي یکپارچگی عراق و سـوریه در  
دوره پساداعش خواهـد داشـت؛ حتـی اگـر کردهـاي سـوریه و عـراق از داعیـه         

شـود کـه چگونـه     طلبی خود دست بردارند، باز این موضوع مطـرح مـی   استقالل
انـد، بـدون    توان مناطقی مانند کرکـوك را کـه سـکنه آن عمـدتاً عـرب بـوده       می

ریزي از تسلط کردها خارج کرد. دولت بـارزانی در اقلـیم کردسـتان اعـالم      خون
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ها متصرف شـده اسـت،    کرده که به هیچ وجه اراضی را که با بذل خون پیشمرگه
  به دولت عراق باز پس نخواهد داد.

چارچوب مبارزه با داعش در سوریه و عراق، اوباما تحت فشـارهاي   خارج از
رو در  هاي بـه اصـطالح میانـه    به حمایت از گروه 2011داخلی و خارجی از سال 

، اوباما به سازمان سیا 2012میان مخالفان دولت بشار اسد پرداخته است. در سال 
زعـم   مان دهد تا بـه ها ساز مأموریت داد یک برنامه محدود براي تسلیح این گروه

خود به حل دموکراتیک مشکل سـوریه کمـک کنـد. در ایـن چـارچوب، دولـت       
هـاي   انـداز و موشـک   م م، خمپـاره  106آمریکا اسلحه و مهمات از جمله تفنـگ  

رو قـرار داد؛ امـا در عمـل     شونده ضد تانک تاو در اختیار اپوزیسیون میانه هدایت
جاد دردسـرهاي تـازه بـراي دولـت     ها به جاي رفع مشکالت، سبب ای این تالش

هـا فاقـد انظبـاط بودنـد و اجـازه       آمریکا و مردم سوریه شد. بسیاري از این گروه
دادند که در مناطق تحت کنترلشان آشوب راه بیفتد یا عناصر تبهکار و فاسـد بـه   
صفوفشان راه پیدا کنند که آنها هم به نوبه خود، اقدام به استثمار مردم سـاکن در  

هـاي   ها هـم قربـانی سـازمان    ت نفوذ خود کردند. بسیاري از این گروهمناطق تح
تـر از خـود شـدند. آنـان بخشـی از تسـلیحاتی را کـه         سلفی و تکفیـري بـزرگ  

گرفتند یـا بـه انبارهـاي     عنوان باج می دادند، به ها در اختیار آنها قرار می آمریکایی
بردند. بسیاري  غارت می خواستند به زدند و آنچه را می تسلیحاتی آنها دستبرد می

هـاي تکفیـري و    رو نیز دست به اتحادهاي تاکتیکی با گروه هاي میانه از این گروه
اي بـراي   زدند و خواسته و ناخواسته تبدیل به مهـره  جهادي مثل جبهه النصره می

شدند. به ایـن ترتیـب، دخالـت آمریکـا در جنـگ داخلـی        پیشبرد اهداف آنها می
هاي تروریستی شد و راه را براي هرج و مرج بیشتر در  سوریه سبب تقویت گروه
  تر مردم این کشور باز کرد.  سوریه و رنج و درد افزون

هایی که متحدان این کشـور یعنـی ترکیـه،     دولت آمریکا هیچ نظارتی بر کمک
گذاشتند، اعمـال نکـرد و    قطر، عربستان و اردن در اختیار مخالفین دولت اسد می
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هاي تروریستی تندرو نظیـر جبهـه    دام به تسلیح و تجهیز گروهلذا این کشورها اق
هایی از این قبیل کردند که بـه گسـترش آشـوب در     الشام و گروه النصره و احرار

هاي تروریستی در سـوریه و عـراق دامـن زد. از سـوي      بسط نفوذ گروه و سوریه
مـانع ورود  دیگر، دولت اوباما هیچ فشاري به ترکیه وارد نکرد تا دولت اردوغـان  

ها هزار تروریست خارجی از خاك ترکیه به سوریه و عراق شود. بدین شـکل   ده
هاي سلفی و جهادي در درون این دو کشور توانستند  هم داعش و هم سایر گروه

نظامی قدرتمندي ایجاد کنند و تبدیل به معضل بزرگی براي امنیـت   نیروهاي شبه
  اش شوند.  این دو کشور و آمریکا و متحدان اروپایی

 
  لیبی
امواج ایـن   2011دنبال شروع سونامی بیداري اسالمی در تونس، در فوریه سال  به

اي علیه رژیم معمـر   بیداري، لیبی را در برگرفت و کشور شاهد تظاهرات گسترده
هـاي مردمـی، نیروهـاي امنیتـی لیبـی اقـدام بـه         قذافی شد. در پاسخ به اعتـراض 

هـا و قیـام    این امر منجر بـه تشـدید درگیـري    رحمانه مردم کردند که سرکوب بی
مسلحانه مردم در نیمه شرقی و بعضی از شهرهاي غرب کشور شـد. در واکـنش،   

هایی از قلمرو کشـور را کـه    قذافی ارتش لیبی را وارد صحنه کارزار کرد تا بخش
  از کنترل حکومت خارج شده بودند، بار دیگر تحت سیطره خود درآورد.

رژیم قـذافی   ،ها، دولت اوباما و متحدین اصلی اروپایی آن با گسترش ناآرامی
هـا   گیري را محکوم و تحریم کردند و خواستار سرنگونی آن شدند؛ اما این موضع

هاي آزاد شده و پیشروي قواي دولتی به سمت بنغازي،  گیري سرزمین مانع بازپس
توسـط   ریـزي گسـترده   مرکز سیاسی مخالفین قذافی نشد. نگرانی نسبت به خون

ارتش لیبی سبب شد که ائتالفی متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر 
در شوراي امنیت سازمان ملـل،   1973نامه  از اعضاي سازمان ناتو با گذراندن قطع

مجوز دخالت در بحران لیبی علیه رژیم قذافی را در ماه مارس کسب کننـد. ایـن   
ممنوعـه پـروازي و انجـام اقـدامات الزم      نامه، خواستار برپا شدن یک منطقه قطع
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نامه، دخالت نظـامی توسـط    براي حمایت از غیرنظامیان لیبی شد. با تصویب قطع
صـورت گرفـت و در    2011مـارس سـال    19سازمان ناتو به رهبري آمریکـا در  

نهایت، بعد از هفت ماه جنگ در اکتبر همان سال منجـر بـه سـاقط شـدن رژیـم      
  . (Bell and Witter: 2011, 13; Durani: 2016)قذافی شد

سرعت نیروهاي خود را از لیبـی خـارج کـرد؛ در     بعد از سقوط قذافی، ناتو به
حالی که لیبی نه ارتشی داشت نه نهادهاي سیاسی کـه بتواننـد کشـور را پـس از     

، انتخابـاتی بـراي تشـکیل    2012د. در جـوالي سـال   نسقوط رژیم سابق اداره کن
اندازي مجلس مؤسسان بـود و   اش، راه زار شد که وظیفهبرگ» کنگره ملی عمومی«

کرد. در دسامبر همـان سـال، علـی زیـدان      باید قانون اساسی کشور را تدوین می
و حـین درگیـري بـین     2014وزیـر سـوگند یـاد کـرد. در سـال       عنوان نخست به

، 2014اوت  4نظامی مختلف، کنگره زیدان را از کار برکنار کرد. در  هاي شبه گروه
کنگره جاي خود را به یک مجلس مؤسسان داد؛ اما تقریباً بیست روز بعد، بعضی 

اي تشکیل دادند و اعالم کردند که عمرالحاسـی   از اعضاي کنگره بار دیگر جلسه
اند. به همین ترتیب، دو دولت در لیبی تشـکیل شـد    وزیري برگزیده را به نخست

در تبـروك در شـرق کشـور    که یکی مورد شناسایی جامعه جهانی قرار داشت و 
  گرا بود.  نظامیان اسالم مستقر بود و دیگري در پایتخت تریپولی که متحد با شبه

داعش در درنا ـ شـهري مـذهبی واقـع در      2014براي اولین بار در اکتبر سال 
شرق لیبی ـ اعالم موجودیت کرد. دالیل متعددي نیز براي تصمیم داعـش بـراي    

نخست آنکه هرج و مرج و آشوبی که بـه دنبـال    حضور در لیبی ذکر شده است.
گیر لیبی شده بود محیط بسیار مساعدي را براي رشد ایده خالفـت   انقالب، دامن

توانست بدون نگرانی از مقابلـه بـا ارتـش و     ساخت. دولت اسالمی می فراهم می
سایر نیروهاي امنیتی دولت مرکزي در این کشور، خـود را تثبیـت کنـد و سـپس      

که تعـدادي از نیروهـاي اهـل لیبـی در      . دوم این(March 3, 2016)هد گسترش د
گذاري خالفـت   توانستند پایه جنگیدند؛ لذا می صفوف داعش در شمال سوریه می
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. ثالثـاً در برخـی   (Fitzgerald and Toaldo: 2016)در کشورشان را تسـهیل کننـد   
ـ     ه دولـت قـذافی   مناطق لیبی مانند شهر سیرت، زادگاه قذافی برخـی قبایـل کـه ب

نزدیک بودند بعد از انقالب، موقعیت ممتاز گذشته خود را از دسـت دادنـد و در   
نتیجه از تحوالت سیاسی در کشور ناخرسند بودند کـه داعـش توانسـت از ایـن     

  . Wehrey: (August 10, 2016)نارضایتی براي بسط قلمرو خالفت استفاده کند 
ارهاي اسلحه ارتش قذافی به دست مردم، که به علت افتادن انب  مسئله دیگر این

داعش مشکلی براي دستیابی به تسلیحات و مسلح کردن نیروهاي خـود نداشـت   
(Telegraph, February 17, 2015) خیـز بـود و اگـر     . همچنین لیبی کشوري نفـت

توانست نقش بسیار  افتاد، این امر می بخشی از منابع نفتی لیبی به دست داعش می
دولت خالفت و انتشار آن در سرا سر خاورمیانه داشته باشد. به  مهمی در تقویت

توانست ماننـد   عالوه، لیبی از نظر جغرافیایی موقعیتی استراتژیک داشت، زیرا می
جا دولت اسـالمی در مصـر، چـاد، نیجـر، تـونس و       سکوي پرشی باشد که از آن
کیلـومتر فاصـله    200تر آنکه لیبی با سواحل اروپا تنهـا   الجزایر هم نفوذ کند. مهم

مثابه پلی براي ارسال نیروهاي داعـش بـه ایـن منطقـه      توانست به داشت و لذا می
جـو از لیبـی بـه اروپـا از طریـق       ها هزار پناه عمل کند. با توجه به عبور ساالنه ده
توانست نیروهاي خود را تحت عنوان پناهنـده   دریاي مدیترانه، دولت خالفت می

 مواقع الزم دست بـه عملیـات نظـامی در ایـن قـاره بزننـد       راهی اروپا کند تا در 
)Telegraph, February 17, 2015 .(  

سرعت در بنغازي، طرابلس و شـهر سـاحلی    عالوه بر درنا، نیروهاي داعش به
سبراتا در غرب لیبی هم مستقر شدند؛ ولی مرکز اصلی آنها شهر بنـدري سـیرت   

کیلـومتر از   200سیرت آنهـا، حـدود   خیز بود. در  واقع در به اصطالح هالل نفت
کردند. ابوبکر البغدادي، خلیفـه خودخوانـده داعـش در     خط ساحلی را کنترل می

حضور داعش در لیبی را رسـماً اعـالم کـرد و گفـت کـه ایـن        2014اواخر سال 
سازمان، سه والیت در لیبی را تحت کنترل دارد: برقه (در شرق لیبی) به مرکزیت 
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  .(Fitzgerald: 2016)کزیت سـیرت و فـزان در جنـوب لیبـی     درنا، طرابلس به مر
هاي اولیه داعش در لیبی، دولت خالفت تعـدادي از کادرهـاي    براي تشکیل هسته

مجرب خود را راهی این کشور کرد و از گروهی از داوطلبان ورود به سازمان نیز 
تـر   نخواست که مقصد خود را از سوریه و عراق به لیبی که دسترسی به آن آسـا 

شـود کـه در مـوج اول، حـدود پانصـد نفـر از        بود، تغییر دهند. تخمین زده مـی 
نیروهاي داعش از سوریه و عراق که شامل کادر رهبري و نیروهاي پیاده داعـش  

هـا،   هـا، یمنـی   راهی لیبی شدند. کادرهـاي اصـلی داعـش در لیبـی را عراقـی     بودند، 
یـاده آنهـا نیـز از تـونس، مصـر،      دادنـد. نیروهـاي پ   ها تشکیل می ها و سعودي سوري

. تخمـین  (Wehrey: August 10, 2016)آمدنـد   مـی  1الجزایر، سودان و منطقه  سـاحل 
، شمار نیروهاي داعش در لیبـی بـه پـنج هـزار نفـر      2015شود تا اواخر سال  زده می

 :Malka)ترین پایگاه داعش بعـد از سـوریه و عـراق تبـدیل شـد      رسید و لیبی به مهم

2015, 3)   .  
که دولت اوباما، داعش را تهدیدي جـدي علیـه منـافع آمریکـا      با توجه به این

دانست، طبیعی بود که در صدد برآید مانع گسترش آن به لیبی شـود و قبـل از    می
کن کند. استراتژي نظامی آمریکا در لیبـی بـراي    تثبیت سازمان بکوشد آن را ریشه

روهاي محلـی بـود کـه بایـد از     ساقط کردن داعش مبتنی بر پشتیبانی هوایی از نی
شدند. در ایـن راسـتا، دولـت آمریکـا از      زمین وارد جنگ علیه دولت اسالمی می

  مند بود.  حمایت فرانسه، انگلیس، ایتالیا و تا حدي اردن نیز بهره
وزارت دفاع که مسئولیت حفاظت از منافع  2مشکل نخست فرماندهی آفریقاي
اشت ایـن بـود کـه اطالعـات کـافی در مـورد       آمریکا در قاره آفریقا را برعهده د

هاي استقرار نیروهاي داعش که براي عملیات هوایی مورد احتیـاج بـود، در    محل

                                                                                                                                         
هـایی از شـمال    شود که از غرب بـه شـرق شـامل بخـش     منطقه ساحل به بخشی از آفریقا اطالق می 1.

مرکز چاد،  الیه جنوبی الجزایر، نیجر، سنگال، جنوب موریتانی، مرکز مالی، شمال بورکینو فاسو، منتهی
  شود. مرکز و جنوب سودان، شمال سودان شمالی، اریتره، کامرون و آفریقاي مرکزي می

2. The Africa Command (AFRICOM) 
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. لذا در گام نخست الزم بود پروازهاي شناسـایی  (Schmitt: 2016)دست نداشت 
آغاز شد و به مـوازات آن   2014بر فراز لیبی صورت گیرد. این کار از اواخر سال 

سازي  توانستند در پاك نظامی لیبایی را که می  هاي شبه ارتش آمریکا گروه الزم بود
رو، همزمان  لیبی از داعش کمک کنند، شناسایی و با آنها ارتباط برقرار کند. از این

هایی از نیروهاي کماندویی ارتش آمریکا تحـت   تیم ،با شروع پروازهاي شناسایی
در دو پایگاه در این کشور استقرار یافتند. امر فرماندهی آفریقا راهی لیبی شدند و 

در ضمن این نیروها وظیفه داشتند حمالت هوایی آمریکـا را بـا عملیـات زمینـی     
نیروهاي لیبیایی هماهنگ کننـد و اطالعـات نظـامی و سـایر امکانـات الزم را در      
اختیار آنها قرار دهند. در این راستا، آنها از حمایت و همراهـی نیروهـاي تکـاور    

هـاي مسـلح در لیبـی     تش فرانسه، ایتالیا، انگلستان و اردن که آنها هم بـا گـروه  ار
. به عالوه (Aljazeera, August 2, 2016)مند بودند  ارتباط برقرار کرده بودند، بهره

هـاي   آوري کننـد، توانـایی   آنها وظیفه داشتند درباره وضعیت لیبی اطالعات جمع
بسنجند، نیازهـاي نظـامی آنهـا را معـین و      نظامی در لیبی را هاي شبه رزمی گروه

توانایی آنها را براي همکـاري بـا نظامیـان آمریکـایی و واحـدهاي ارتـش سـایر        
 . (New York Times, January 18, 2016)کشورهاي متحد با آمریکا برآورد کنند 

شـروع شـد. در همـین سـال،      2015حمالت اولیه علیه داعش در اواخر سال 
شد، به مقرهاي  نظامی که شامل شوراي مجاهدین نیز می هاي شبه ائتالفی از گروه

داعش در درنا حمله کردند و آنهـا را از ایـن شـهر و نـواحی اطـراف آن بیـرون       
تحت کنترل داعش در بنغازي در   نظامی دیگر هم به مناطق هاي شبه راندند. گروه

امـا  )؛ The New Yorker, Wehrey, 2016( شـرق لیبـی و سـبراتا حملـه کردنـد     
آغاز شـد. در ایـن    2016هاي خالفت در ماه می سال  عملیات گسترده علیه هسته

با حمایت آمریکا و سایر کشورهاي غربـی داراي نیـروي    1»دولت وحدت«سال، 
نام بنیان مرصوص را علیه قواي داعش در شهر سـیرت   نظامی در لیبی عملیاتی به

                                                                                                                                         
1. The Unity Government 
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رسید که بـه صـدها گـروه مختلـف      آغاز کرد. تعداد این نیروها به هزاران نفر می
وابسته بودند و مقر اصلی بیشترشان، شهر میسراتا در نزدیکی سـیرت اسـت. تـا    

سـورتی پـرواز در حمایـت از     450پیش از پایان سـال، نیـروي هـوایی آمریکـا     
  .  (J.M. Wire, Nov. 3, 2016)ها علیه داعش انجام داده بود  عملیات این گروه

اش صدها تن از نیروهاي داعش به  و متحدان لیبایی در عملیات ارتش آمریکا
کن شدن داعش از لیبی نبود. بسیاري از  هالکت رسیدند؛ ولی این به معناي ریشه

هـاي   در بردند با تشکیل سـلول  ها جان سالم به نیروهاي داعش که از این درگیري
دن هاي زیرزمینی زدند تا بتوانند در صورت مسـاعد شـ   مقاومت دست به فعالیت

. گروهـی  (J. M. Wire, Nov. 3, 2016)اوضاع در آینده، دوباره عرض اندام کننـد  
جواري مانند مصر، تونس، الجزایر و  دیگر نیز راهی مرزهاي لیبی با کشورهاي هم

اند که ممکن است در آینده، این کشورها را  و این نگرانی را ایجاد کرده  چاد شده
  .)Al-khori: 2017, 8( ثبات کنند بی

الزم است استراتژي نظامی آمریکا در لیبی را در دو بخش ارزیابی کرد: بخش 
پیمانش در ناتو کـه   شود به عملیات نظامی آمریکا و کشورهاي هم اول مربوط می

منجر به سرنگونی دیکتاتوري قذافی در لیبی شد. در این بخـش، ایـن اسـتراتژي    
گون کرد، ولی در بخـش دوم  موفق بود؛ زیرا یک رژیم فاسد و ضد مردمی را واژ

شود، آمریکا و ائتالف ضد قذافی شکسـت فاحشـی    سازي می که مربوط به دولت
ریزي نکرده بودند. لذا  خوردند. علت این بود که آنها براي دوران پساقذافی برنامه

به محض پیروزي، خود را از لیبی کنار کشیدند. رها کردن لیبـی و عـدم توانـایی    
دیریت کشور به بروز هرج و مرج و در نهایت، پدیدار شدن مخالفین قذافی در م

  نظامی رقیب و چند دولت متعارض منجر شد.  صدها گروه شبه
در واقع باید گفت ضعف دیپلماسی غرب سبب شد دسـتاوردهاي حاصـل از   

توانسـت در صـورت حمایـت غـرب بـه       پیروزي نظامی بر باد رود و لیبی که می
خورده تبدیل شد. به ایـن   به یک کشور شکستتونس دوم بدل گردد، در عوض 
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تکفیري مانند داعش باز شد. پیدایش و -هاي جهادي صورت راه براي رشد گروه
ثباتی در لیبی را تشدید کرد، بلکه این کشـور را بـه    تنها بی رشد داعش در لیبی نه

  کانون انتشار ناامنی در خاورمیانه تبدیل ساخت. 
هاي دوست ایران در شمال آفریقـا محسـوب    سقوط دولت قذافی که از رژیم

ولی بایـد در   شد، ایران را از یک متحد ارزشمند در شمال آفریقا محروم کرد؛  می
نظر داشت که این واقعه یعنی سقوط دیکتاتوري قذافی در هر صورت دیر یا زود 

توان امید داشت که در بلندمـدت، تشـکیل یـک حکومـت      گرفت. می صورت می
به نفع ایران و کشورهاي عضو محـور مقاومـت تبـدیل شـود. از     مردمی در لیبی 

هاي منطقـه بـا ایـن مشـکل      سوي دیگر، دولت ایران مانند بسیاري از سایر دولت
ثباتی در لیبی ممکن است بار دیگر باعث تجدید حیات داعـش   روبروست که بی

 هـاي جهـادي و تکفیـري گـردد. لـذا      شود یا زمینه مناسبی براي رشد سایر گروه
ویـژه متحـدین    تهران باید تصمیم بگیرد چه اقداماتی همراه با جامعـه جهـانی بـه   

تواند انجام دهد که به تشـکیل حکـومتی مسـتقل و مردمـی بـا       اي خود می منطقه
تواند شبیه تصمیماتی باشـد کـه    توانایی تسلط بر کشور بیانجامد. این اقدامات می

  رد.جامعه جهانی در افغانستان پساطالبان اتخاذ ک
  

  یمن
، 2011بعد از شروع اعتراضات مربـوط بـه بیـداري اسـالمی در یمـن در سـال        

کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در مـورد انتقـال قـدرت از علـی     
جمهوري تکیه زده بود، با معـاون   بر مسند ریاست 1978عبداهللا صالح که از سال 

یر در دولت منجر به تغییـر در  هادي به توافق رسیدند. این تغی او، عبد ربه منصور 
حکمرانی نشد و بسیاري از مشکالت سیاسی و اقتصادي کماکان به قـوت خـود   

هادي، یک انقالب سیاسی در یمن نبود؛ بلکه انتقال  باقی ماندند. گذر از صالح به 
قدرت از دست گروهی از نخبگان سیاسی به گروهی دیگر از همان جـنس بـود.   
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ش انصاراهللا با حمایت نیروهاي وفادار بـه علـی عبـداهللا    ، جنب2014در پاییز سال 
به سوي عدن  2015صالح، پایتخت صنعا را به تصرف درآوردند و سپس در سال 

هادي که پایگاهی در میان مردم نداشت به ناچار  در جنوب یمن پیشروي کردند. 
  از کشور فرار کرد و به عربستان پناهنده شد. 

هادي، عربسـتان ائتالفـی تشـکیل داد (امـارات      در پاسخ به درخواست کمک 
متحده عربی، اردن، قطر، مصر، بحرین، کویت، سودان و مراکش) تـا بـا دخالـت    
نظامی در یمن مانع پیشروي مخالفان شـود و در نهایـت، قـدرت را بـه  منصـور      

، عربسـتان ایـن ائـتالف نظـامی را در     2015مارس سـال   26هادي اعاده کنند. از  
  صاراهللا و متحدانشان رهبري کرده است. جنگ علیه ان

هـا معتقـد بودنـد کـه عربسـتان و کشـورهاي متحـد         در ابتداي امر، سـعودي 
ائتالف انصـاراهللا بـا علـی عبـداهللا صـالح و        کارگیري نیروي هوایی توانند با به می

هاي مداوم هـوایی،   قبایل حامی آنها را شکست دهند؛ ولی بعد از چند ماه بمباران
لذا عربستان  .(Zayed and Smith: 2016, 16)ن این تصور به اثبات رسید غلط بود

سعودي و متحدینش ناچار شدند نیروهـاي زمینـی خـود را وارد عرصـه کـارزار      
 2015خاکی نیروهاي مخصـوص ارتـش امـارات در ژوییـه      -کنند. عملیات آبی
ورود نیروهاي ترین بندر یمن شد. به دنبال آن با  گرفتن عدن، مهم منجر به بازپس

زرهی ارتش امارات، نیروهاي زمینی سعودي، بحرینی، قطري، سـودانی و برخـی   
هادي، بخشی از منـاطقی کـه انصـاراهللا و نیروهـاي ارتـش       قبایل متحد با منصور 

وفادار به صالح در جنوب و شرق یمن تصرف کرده بودند از کنترل آنهـا خـارج   
از جمله پایتخت یعنی شـهر صـنعا   اي از یمن شمالی سابق  شد؛ ولی بخش عمده

کماکان در دست ائتالف انصاراهللا و صـالح بـاقی مانـد. بـه ایـن ترتیـب، جنـگ        
طرفه هوایی به یک نبرد زمینی فرسایشی تبدیل شد که به علت تعـادل قـواي    یک

نظران مسائل منطقه به این  بست رسید؛ به این علت بعضی از صاحب طرفین به بن
پیمانانشـان تبـدیل شـده     ها و هم من به باتالقی براي سعودياند که ی نتیجه رسیده
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ــراي ممانعــت از رســیدن  :December 2015, 1) (Ottawayاســت  . در ضــمن ب
هاي نظامی از خارج به انصاراهللا، دولـت سـعودي و متحدانشـان اقـدام بـه       کمک

  اند.  محاصره دریایی بنادر و بستن حریم هوایی یمن نموده
ق اهداف کلی عربستان در یمن بـود. بـه عبـارت دیگـر،     دولت اوباما هم مواف

زیـرا او را   ؛هادي بـه رأس قـدرت اسـت     واشنگتن هم خواهان بازگشت منصور
داند. باید به خاطر داشت که دولـت اوبامـا، نقـش     جمهور قانونی کشور می رئیس

هادي بر اریکه قدرت داشت. دولت  اصلی را در خلع ید از صالح و نصب منصور
هـادي مثـل علـی     خواهان آن نیست که انصاراهللا یا سـایر عناصـر مخـالف     اوباما

عبداهللا صالح به قـدرت برسـند؛ امـا دولـت اوبامـا معتقـد بـود کـه بـراي اعـاده           
کارگیري قـوه   هادي باید از طریق مجاري دیپلماتیک وارد عمل شد نه با به منصور

گردد و همـین امـر،    می ثباتی در یمن قهریه؛ زیرا مداخله نظامی باعث افزایش بی
کنـد   هاي تروریستی در یمن بـاز مـی   هاي گروه راه را براي رشد و توسعه فعالیت

(Sharp: 2015, 5) .هاي متحـد آمریکـا در    این امر به نوبه خود امنیت آمریکا و دولت
کند. در عمل هـم همـین    جزیره عربستان را نیز بیش از پیش با مخاطره روبرو می شبه

ه است؛ یعنی بروز جنگ داخلی در یمن سبب گسـترش قابـل مالحظـه    اتفاق رخ داد
   (Sharp: 2015, 4).جزیره عربستان سعودي شده است  هاي القاعده در شبه فعالیت

اي جز همکـاري بـا دولـت     در هر صورت به دالیل عدیده، دولت اوباما چاره
در یمـن   عربستان در حمله به یمن نداشت. در وهله اول، عملیات نظامی آمریکـا 

، (Sharp: 2015, 5) علیه القاعده و داعش نیازمند همکاري عربستان سعودي است
شـدت تیـره شـده بـود.      که روابط ریاض با واشنگتن در دوران اوبامـا بـه   ثانیاً این
ها دولت اوباما را به دلیـل اسـتقبالش از بهـار عربـی و عـدم حمایـت از        سعودي

قابـل تظـاهرات مـردم مصـر سـرزنش      حسنی مبارك، دیکتاتور مخلوع مصر در م
کردند. آنها معتقد بودند دولت آمریکا نباید از دولت مالکی در عراق حمایـت   می

کند. از سوي دیگر، ریاض اعتقاد داشت دولت اوباما به اندازه کـافی از مخـالفین   
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خوشـی از توافـق دولـت     دولت بشار اسد پشتیبانی نکرده است. آنها همچنین دل
طور کلـی از دیـدگاه ریـاض، دولـت      ن بر سر برنامه اتمی نداشتند. بهاوباما با ایرا

اش در منطقه به وقت نیاز پشتیبانی نکرده و بـا دشـمنان    اوباما از متحدین قدیمی
هـا   . لـذا آمریکـایی  (Weisgerber: 2017)آمریکا در خاورمیانه مماشات کرده بـود  

زعـم آنهـا، کمـک بـه      ند. بـه گشت اي براي بهبود روابط با ریاض می دنبال وسیله به
تـرین   ها، کم هزینـه  عملیات نظامی ائتالف ضد حوثی و صالح به رهبري سعودي

    .(Rugh: 2015)رسید  راه براي این کار به نظر می
ها و دیگـر کشـورهاي عضـو ائـتالف،      در راستاي پیشبرد عملیات هوایی سعودي

در پایگاه هوایی العدیـد در   ریزي عملیات هوایی مستقر دولت آمریکا یک مرکز برنامه
ریزي عملیات هـوایی بـه ایـن مرکـز      قطر تشکیل داد و تیمی را براي کمک به برنامه

ارسال کرد. همچنین با تکیه بر اطالعات حاصل از پروازهاي شناسایی بر فـراز یمـن،   
دولت آمریکا لیستی از اهدافی را که باید مورد حمله هـوایی قـرار گیرنـد در اختیـار     

رسـانی هـوایی بـه     داد. آنها همچنین وظیفه سـوخت  ها و متحدینشان قرار می سعودي
و با مسـتقر کـردن رزم ناوهـاي     شتههواپیماهاي کشورهاي عضو ائتالف را برعهده دا

. هـدف اصـلی از ایـن    ردندک خود در سواحل یمن به محاصره دریایی یمن کمک می
کـه   بـود ریق بنادري مانند الحدیده رسانی ایران به انصاراهللا از ط امر، ممانعت از کمک

. ( Ottaway: June, 2015, 1, 2) داشـتند ها در کرانه شرقی دریاي سـرخ در اختیـار    آن
عالوه بر این، وظیفه نجات خلبانانی که هواپیمایشـان حـین انجـام عملیـات سـقوط      

. بـه مـوازات    (Zenko: 2015)بـود د نیز برعهده نیروي دریایی آمریکا در منطقه رک می
این اقدامات، دولت آمریکا میلیاردها دالر مهمات و قطعات یدکی در اختیـار نیـروي   

شـده در   شده و قطعـات فرسـوده   هوایی سعودي قرار داد تا جایگزین مهمات مصرف
  .(Zaub: 2016)اثناي جنگ شود 
هاي رادار ساحلی ارتش یمن در منطقه  ، با حمله به سایت2016در اکتبر سال 
هـاي سـاحل بـه دریـا بـه سـمت        اهللا به بهانه شـلیک موشـک  تحت کنترل انصار
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هـا در   هاي آمریکایی در دریاي سرخ، دولت آمریکا بیش ازپیش با سعودي کشتی
دولت اوباما سعی کرد خود و  .(Rozeberg and Mazzetti: 2016)یمن شریک شد 

ها را از باتالق یمن نجات دهد و به دنبـال طـوالنی شـدن جنـگ نیـز از       سعودي
ایت سرسختانه از دولت سعودي و کشـورهاي عضـو ائـتالف دسـت کشـید.      حم

را منـوط بـه پـذیرش     عالوه بر این، دولت آمریکا دیگر شـروع مـذاکرات صـلح   
هادي از سوي انصـاراهللا و طرفـداران صـالح ندانسـت و      جمهوري منصور ریاست

نیل بـه  خواستار توافقی شد که طرفین درگیر خود، آن را قبول داشته باشند. براي 
صلح، واشنگتن ابتدا اقدام به مذاکرات پنهانی با انصاراهللا در عمان نمود و سـپس  
از مذاکرات صلح که بانی آن سـازمان ملـل بـود، حمایـت کـرد. دولـت آمریکـا        

اي  بس در یمن برقرار سازد تـا مقدمـه   خواست از طریق سازمان ملل یک آتش می
 شد. براي حل و فصل جامع اختالفات بین طرفین با

در یمن، ایران و آمریکا در زمینه مبارزه با القاعده و داعش اشـتراك نظـر داشـتند،    
ولی در مورد تشکیل حکومتی فراگیر که سهمی از قدرت را به انصاراهللا بدهـد داراي  

رو عربسـتان   اختالف نظر هستند. از آنجایی که آمریکا در جنگ اخیر در یمـن دنبالـه  
عنـوان حامیـان    ل مشکل یمن باید ایران و عربسـتان بـه  رسد براي ح است، به نظر می

نوعی مصالحه در مـورد مناقشـه یمـن دسـت      اصلی طرفین درگیر در جنگ بتوانند به
پیدا کنند؛ اما هر نوع توافق با عربسـتان در مـورد یمـن لزومـاً بایـد بخشـی از یـک        

رغـم   لـی بـه  تر در مورد همه موارد اختالف دو کشور با یکدیگر باشد. و مصالحه کلی
هاي دولت روحانی براي شروع مذاکرات با ریاض براي حـل اختالفـات    تمام تالش

میان آنان، دولت سعودي هنوز عزم راسـخی بـراي حـل و فصـل مناقشـات بـین دو       
حکام عربسـتان اراده سیاسـی الزمـی     کشور نشان نداده است. مسجل است که اکنون

تواند از  پندارد می است که ریاض هنوز می . این امر ناشی از آناندنداشتهبراي مذاکره 
هـادي را بـه اریکـه     نشـانده   طریق نظامی زمان را به عقب برگرداند و دولـت دسـت  

کـه عربسـتان بـه     قدرت بازگرداند. لذا کلید حل مشکل در ادامه جنگ است؛ تا زمانی
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ن حل نظامی نـدارد. تنهـا در چنـی    این نتیجه برسد که مشکل یمن، سیاسی است و راه
     حالتی، زمینه براي مذاکرات فراهم خواهد شد. 

 
  گیري نتیجه

بررسی حاضر در مورد استراتژي نظامی آمریکاي اوباما در خاورمیانه دربردارنـده  
که به استثناي یمن که مداخله نظامی آمریکا در آن سبب  چند نکته است: اول این

حضور ارتش آمریکا  رشد و گسترش نفوذ القاعده و داعش شده، در بقیه کشورها
هاي تکفیري و جهادي نسبتاً موثر واقع شـده اسـت. اگـر ایـن      در سرکوب گروه

توان انتظار داشت که خالفت اسـالمی کـه داعـش در     روند ادامه داشته باشد، می
سوریه، عراق و لیبی مدعی آن است حداقل از نظـر تصـرف جغرافیـا برانداختـه     

کن  هایش در ریشه پیمان وفقیت آمریکا و همشود؛ اما این به هیچ روي به معناي م
کردن تهدید بنیادگرایی تکفیري در میان اهل سنت نیست. علـت ایـن اسـت کـه     

هـاي انحرافـی، تنهـا سـرکوب نظـامی آنهـا کفایـت         براي نابود کردن این مسلک
کند؛ بلکه الزم است سـایر اجـزاي اسـتراتژي کلـی آمریکـا ماننـد ابزارهـاي         نمی

کار گرفته شوند. چنـین رویکـردي    و تبلیغاتی هم با موفقیت بهسیاسی، اقتصادي 
در واقع باید مورد نظر تمامی کشورهاي خـارجی شـریک در ایـن حـوزه باشـد؛      

هایی بر سر کار بیایند که بتوانند  یعنی ضروري است که در این کشورها، حکومت
یـت  ها را به رسمیت بشناسـند. همچنـین الزم اسـت بـا حما     وجود تمامی اقلیت

هاي ناشی از جنگ  اقتصادي از این کشورها به آنها این امکان داده شود که خرابی
را ترمیم کنند و یک اقتصاد سالم و پویا را بنیان بگذارند تا براي مـردم اشـتغال و   

ریزي تبلیغاتی مـؤثر، افـالس و    درآمد ایجاد کند. از سوي دیگر باید با یک برنامه
  تکفیري را به مردم نشان داد.  هاي ورشکستگی ایدئولوژي گروه

ها صـورت   اي در دست نیست که اقدام مؤثري در این زمینه تاکنون هیچ نشانه
هـاي کـاملی    گرفته باشد؛ یعنی نه در عراق، نه در سوریه و نه در لیبـی حکومـت  

شکل نگرفته است و معلوم نیست اراده سیاسی میان سـران ایـن کشـورها بـراي     
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داشته باشد. از طـرف دیگـر، همـه ایـن کشـورها بـا       حرکت در این مسیر وجود 
هاي جنگ و نزاع در سراشیب ورشکسـتگی و سـقوط    هایی که بر اثر سال اقتصاد

هـاي سیاسـی، اقتصـادي و     کـه آشـفتگی   تـر آن  اند، مواجه هستند. مهم قرار گرفته
هاي افراطـی هنـوز بـراي بعضـی از اقشـار       اجتماعی سبب شده است ایدئولوژي

هـا دسـت    تر در این زمینه ه باشند. اگر کشورهاي داراي منافع سریعجذابیت داشت
به کار نشوند، این خطـر جـدي وجـود دارد کـه بـا شکسـت دسـتگاه خالفـت،         

هاي تکفیري صرفاً مبارزه مسلحانه آشـکار و علنـی را کنـار بگذارنـد و بـا       گروه
امـه  هـاي منطقـه اد   دست زدن به جنگ چریکی به صورت پنهان به نبرد با دولت

طور آشکار دست بـه   که دوباره این قدرت را به دست بیاورند که به دهند تا زمانی
که این مسئله قبالً یک بار در عـراق  رخ داده،   قیام مسلحانه بزنند. با توجه به این

این یک خطر عینی است که مسئولین آمریکایی خود به آن اذعـان دارنـد. دولـت    
خـود   اکنون ین مشکالت هوشیار باشد و ازجمهوري اسالمی هم باید نسبت به ا

  را براي مواجهه با هر گونه عواقب احتمالی آنها آماده کند. 
خوانی دارد که بـه   باید در نظر داشت که این اقدامات تا آنجا با منافع ایران هم

اي  عنوان بهانـه  هاي غربی از این اقدامات به تضعیف داعش کمک کند. اگر دولت
ت نظامی در منطقه یا تثبیت نفوذ سیاسی و اقتصادي خود در براي حضور بلندمد

خاورمیانه استفاده کنند، بدیهی است که این پیامدها به وضوح مغایر منافع ایران و 
مردم مسلمان منطقه است و باید از اکنون تمهیدات سیاسی الزم بـراي مقابلـه بـا    

  آنها انجام شود.  
نتایج ثانویه دخالت نظامی آمریکا در  نکته دیگري که باید به آن توجه داشت،

ترین پیامدهاي این امر، قدرت بخشیدن به کردهـاي   خاورمیانه است. یکی از مهم
سوریه و عراق است. با توجه به پیوندهاي گسـترده قـومی، مـذهبی، فرهنگـی و     
تاریخی و همچنین پیوستگی جغرافیایی بین کردستان ایران و کردستان عراق، هر 

ستقالل کردستان عراق تأثیر مستقیمی بـر وضـعیت کردسـتان ایـران     نوع تقویت ا
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خواهد داشت. لذا دولت جمهوري اسالمی باید تحـوالت کردسـتان عـراق را از    
هاي دیپلماتیـک خـود    نزدیک زیر نظر بگیرد و همراه با کشورهاي همسایه تالش

را مصروف حفظ یکپارچگی عراق پـس از شکسـت داعـش کنـد. در کردسـتان      
نیز وضع مشابهی وجود دارد. گرچه کردستان سوریه با کردستان ایران هم  سوریه

گیري خودمختاري در کردستان سـوریه پـس از پایـان     مرز نیست، هر گونه شکل
جنگ داخلی ماال بر کردستان ایران نیز اثر سوء خواهد گذاشت. گذشـته از اینهـا   

رال و خودمختـار  گیري یک حکومت فد به سبب اتحاد بین ایران و سوریه، شکل
براي کردها سبب تضعیف حکومت سوریه خواهد شد و به منافع ایـران در ایـن   

  کشور لطمه وارد خواهد ساخت. 
طـور کـه تجربـه جمهـوري      طلبـی در ایـران، همـان    گذشته از تشویق تجزیـه 

تر نشان داده اسـت، خودمختـار شـدن یـا      آذربایجان و اقلیم کردستان عراق پیش
راق و سوریه سبب گسترش نفوذ آمریکـا و اسـرائیل در ایـن    استقالل کردستان ع

مناطق شده و امنیت کشور ما را با تهدیدات جـدي مواجـه خواهـد سـاخت. در     
که بعضی از مقامات آمریکایی خواهان استقالل کردسـتان عـراق و    واقع علت این

هـاي بـزرگ    تشکیل حکومت فدرال در سوریه هستند، چیزي جز تضعیف دولت
تر و راندن این کشورهاي تازه  از طریق تقیسم آنها به کشورهاي کوچک در منطقه

هایی کـه   تشکیل یافته به دامان واشنگتن به بهانه حفظ امنیت آنها در مقابل دولت
کوشـد هـر گونـه     اند، نیست. از ایـن طریـق، آمریکـا مـی     قبالً بخشی از آنها بوده

ببرد و تهدیدات موجود علیـه   مقاومتی در مقابل هژمونی خود بر منطقه را از بین
  امنیت اسرائیل را خنثی کند.  
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