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بعد از نابود شــدن برخی تانکهای ســوری ،تازه کشف کردند که این عملیات
نیازمند پشــتیبانی هوایی است« .حافظ اســد» این درخواست عجیب آنها را
نپذیرفت ،زیرا بر این باور بود که چنین مداخله گستردهای با توجه به پیامدهای
عربی و بینالمللی آن ،بویژه از ســوی «اســرائیل»؛ تحمل نخواهد شد .اضافه
بر اینکه برداشت شخصی «اســد» این بود که پیروزی «عرفات» ،ایجاد میهن
جایگزین «فلسطین» را در «اردن» تسریع خواهد کرد ،اما شکست «عرفات»
اگر اتفاق بیفتد ،عقبگردی بزرگ برای قضیه «فلسطین» خواهد بود« .حافظ
اسد»احساسمیکردباوجودعضویتدرهردورهبریکشوریوقومی«حزب
بعث» ،و پست وزارت دفاعی و فرماندهی نیروی هوایی ،خارج از گردونه قدرت
قرار گرفته اســت .بویژه پس از برگزاری دهمین کنگره قومی فوقالعاده حزب
با دستور «صالح جدید» در تاریخ  ۳۰اکتبر  ۱۹۷۰و بدون هماهنگی حقیقی با
«حافظ اســد» که با هوشــمندی ،زندگی «جدید» را از دسیسهای نجات داد که
«سلیم حاطوم» ،در «سویدا» در سپتامبر  ۱۹۶۶برای او چیده بود.

اثرات و پیامدهای منفی کارشکنیهای بوروکراتیک

محتملتریــن دلیــل آن این بــود که مــادورو و نیروهای وفادار بــه او بخوبی
میدانســتند که ســرکوب میتوانــد ارتش و حتــی مقامات ارشــد نظامی را
عصبانی و در نتیجه به ایســتادگی در برابر رژیم ترغیب کند .نه مادورو و نه
کوباییهایــی کــه او را هدایت میکردند قصد نداشــتند دســت به چنین کار
پرمخاطرهای (ســرکوب شــدید) بزنند و این شرایط حتی تا همین امروز نیز
به قوت خود باقی اســت .من در اول ماه مه ،نشست کمیته مدیران شورای
توگو
امنیت ملی را تشکیل دادم تا درباره اقداماتی که باید انجام دهیم ،گف 
کنیم .هر یک از اعضا پیشــنهادهایی داشــتند که اکثر آنهــا را پذیرفتیم ولی
این پرســش مهــم که «چرا همه ایــن اقدامات یا اکثــر آنها را در مــاه ژانویه
انجــام ندادیم؟» همچنان بیپاســخ مانده بود .اکنــون زمانی بود که اثرات
و پیامدهــای منفــی آن همــه کارشــکنیهای بوروکراتیــک بیشــتر از قبل به
چشــم میآمد و فقدان پایمردی و اراده مســتحکم در اتاق بیضی نیز دیگر
به موضوعی کامالً علنی تبدیل شــده بود .با وجود اینکه اساساً هر دو طرف
دعــوا مجدداً در همان وضعیت پیــش از ناآرامیهای  30آوریل قرار گرفته
بودند ولی به هیچ عنوان نمیتوانستیم وانمود کنیم که این اتفاقات چیزی
جز شکست مخالفان بوده است.

ویــروس کرونــا همچنــان در آلمــان
میتازد و مردم بخشی از مشکالت را به
گردن حــزب حاکم دموکرات مســیحی
میاندازنــد ،آرمیــن الشــت جانشــین
آنــگال مــرکل در این حــزب ،میخواهد
به هر قیمتی که شده ،نامزد حزب خود
بــرای صدراعظمــی آلمــان باشــد .امــا
نظرســنجیها حکایت از این دارد که او
نزد مردم آلمان محبوب نیست.

موفقیــت انگلیــس در ســاخت و
تولید واکســن کرونا ،تصور میشــد
بــرای ایــن کشــور رویــدادی عالــی
باشــد .امــا تحقیقات جدید نشــان
میدهــد همــه چیــز آن گونــه کــه
بوریــس جانســون ،نخســتوزیر
بریتانیــا آرزوی آن را داشــت ،پیش
نرفتــه اســت و شــک و تردیدهایــی
درباره آن وجود دارد.

ویروس کرونا باعث شد دانشآموزان
و دانشجویان یک سال را به طور کامل
از دســت بدهنــد .نــه تنهــا کالسهای
مجــازی باعــث عقــب مانــدن آنــان
از دروس شــد کــه تحقیقاتــی کــه در
امریــکا انجــام شــده نشــان میدهــد
 7.7میلیــون دانشآمــوز در مقطــع
متوســطه ،بهخاطــر مســائل مالــی از
تحصیل بازماندند.

تئوری پیچیده پایان مداخله در خاورمیانه
رابین رایت
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زمانــی که «جــو بایدن» ،ریاســت جمهوری
امریــکا را برعهــده گرفــت ،شــمار نظامیان
امریکایــی در چهــار کشــور عــراق ،ســوریه،
افغانســتان و لبنــان کــه صحنــه نمایــش
عملیاتــی امریــکا در خاورمیانــه بــه شــمار
میرفتند به حدود 2درصد بیشینه نیروها در
سالهای اخیر رسید .بدون شک این تعداد
دیگر قــادر به نبرد نیســتند و مأموریتهای
آنهــا محــدود بــه حمایــت از همپیمانــان
منطقــهای ،ترســیم نقشــه اســتراتژیک،
همکاری اطالعاتی و گاهی پشتیبانی نیروی
هوایی و تسهیل فرایند صلح منطقهای شده
اســت .در شــرایط فعلــی امریــکا نمیتواند
در هیــچ یــک از ایــن کشــورها خــود را پیروز
بداند چرا که عــاوه بر ضعف قوای نظامی
متحدان منطقهایاش ،بحران سیاســی در
هر یک از این کشــورها حتی اوضــاع را برای
امریکاییهاوخیمترمیکند.
از زمــان سیســرون تا وینســتون چرچیل
و ریچــارد نیکســون ،همــه سیاســتمداران
بهدنبــال «صلــح غرورآمیــز» بــرای پایــان
حضور نظامــی در منطقه بودنــد« .بایدن»
نیــز چهارمیــن رئیــس جمهوری اســت که
در قــرن  21ســعی دارد بــه ایــن هــدف در
خاورمیانــه و جنــوب آســیا دســت یابــد .اما

میــراث «بایدن» در این بیــن از دو راه خارج
نیست یا رهایی امریکا از باتالق آشوبهای
ت نام خود بهعنوان رهبری
خاورمیانــه یا ثب 
کــه بســتر پــرورش داعش در ســوریه ،شــبه
نظامیان مسلح در عراق و لبنان و طالبان در
افغانستان را فراهم آورد .در این بین میراث
«بایدن» میراث «امریکا» خواهد بود.
براســاس آخرین آمار پنتاگون ،دو ســال
پــس از ســقوط داعــش همچنــان  8تــا 16
هزار داعشــی امنیــت در عراق و ســوریه را با
اقدامــات تکفیــری تروریســتی بــه مخاطره
میاندازنــد و در ایــن بیــن جنگندههــای
امریکایــی در مــرز عراق و ســوریه ســعی در
ســرکوب آنهــا دارنــد اما حتی اگــر منطقه از
وجــود داعشــیها نیــز پــاک شــود ،احتمال
ســر بــرآوردن تکفیریهای دیگــر همچنان
تهدیدات را تداوم میبخشد .چرا که عادت
بد رؤســای جمهوری امریکایــی صفآرایی
نظامــی بــرای شکســت یــک «شــرور» بــا
بسترســازی تولد اشــراری به مراتــب بزرگتر
در بعدی منطقهای و جهانی اســت .نمونه
واقعی آن نیز عراق فعلی به شمار میرود.
در ایــن روزهــا در ســوریه نیز تنهــا اقدام
نظامــی امریکاییهــا ،پرتــاب بــدون هدف
خمپارههــای  155میلیمتری به بیابانهای
اطراف اســت تا تنها حضورشــان در منطقه
را نشــان دهند .بواقع حضور نظامی امریکا،
پوششــی برای متحدان منطقهایاش است
تا بتوانند در یافتن راهکار مناقشــات کشــدار
سوریهنقشیایفاکنند.نیروهایاندکامریکا
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گروه جهــان« /رمزی کالرک» ،دادســتان
کل امریــکا در دوره ریاســت جمهــوری
«لیندون جانسون» و مدافع حقوق بشر و
منتقد سیاستهای امریکا ،در خانه خود
در منهتن درگذشت.
به گــزارش «نیویورک تایمــز» ،پرونده
کاری «رمزی کالرک» هرچند پرونده درخشــانی بود ،اما گاه لکههای
سیاهی نیز در آن دیده میشد .او که زمانی مدافع حقوق سیاه پوستان
درامریکا بود و در دهه  1960نقش برجستهای در تهیه و تدوین قوانین
مدنی امریکا داشــت ،در چند پرونده مربوط به افراد بدنام ،بهعنوان
وکیل مدافع این افراد حاضر شــد .از جمله این افراد صدام حســین،
دیکتاتــور عــراق و «اســلوبودان میلوشــویچ» ،قصاب بالــکان بودند.
«کالرک» دردو ســالی کــه دادســتان کل امریکا بــود ،اقدامات مهمی
را انجــام داد .او علیــه تفکیــک نژادی در مدارس شــمال امریکا قیام
کــرد و در تدوین قوانین مدنی ســال  1968از جمله مســکن عادالنه،
نقش برجســتهای داشــت .او همچنین کســی بــود که دســتور توقف
اعدامهای فدرال و ســاخت زندان را صادر و ممنوعیت شنود تلفنی
در پروندههــای جنایی را اعالم کرد .امــا وقتی همین اقدامات باعث
پایــان همــکاری او با دولت «لیندون جانســون» شــد ،تبدیل به یکی
از منتقدان سرســخت دولتهــای امریکا بهخاطر سیاســت خارجی
کلی که همواره بر امریکا حکفرما اســت ،شــد .زمانی که «جانســون»
انتخابات را به «ریچارد نیکسون» واگذار کرد« ،کالرک» شغل خود را
وکالــت محرومان در مناطق بویژه بومی امریکا قرار داد .او همچنین
از منتقــدان جنگ ویتنام بــود« .رمزی کالرک» در ایران نیز بواســطه
دیــدار او در دی مــاه  1357با «امام خمینی»(ره) در نوفللوشــاتو در
بحبوحه انقالب شــناخته شــده بود .او که به همراه «ریچارد فالک»،
استاد دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسى و «دان لوئى» ،نماینده
ســازمانهاى مذهبــى امریکا بعد از ســفر به ایران بــه پاریس و نوفل
لوشاتو رفته بود ،پس از این دیدار ،در اظهاراتی گفته بود« :حل بحران
ایران بدون مشارکت آیتاهلل خمینی ممکن نیست».
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در لبنان نیز مســئولیت آمــوزش نظامیان و
گروههای ضدتروریستی این کشور را برعهده
دارند .شرایط در این کشور با توجه به بحران
سیاســی دولــت و ورشکســتگی اقتصــادی
آن بــه مراتــب دشــوارتر اســت .اما بــا توجه
بــه گرســنگی نظامیــان و حضــور گروههای
مقاومتقدرتمندیمانندحزباهللدرهمه
زمینهها،امریکاخیلیپیشترصحنهگردانی
را در لبنان از دست داده است .در این شرایط
مهمترین تصمیم «بایدن» در افغانســتان
خواهد بــود .جایی که نیمــی از قلمروی آن
در اختیــار طالبان اســت و دولت این کشــور
پیشــنهاد امریــکا بــرای اشــتراک قــدرت بــا
طالبــان را نپذیرفتــه اســت .از طــرف دیگــر
طبــق توافــق واشــنگتن و طالبــان ،آخریــن
نظامیــان این کشــور نیز تــا اول مــاه مه باید
خاک افغانســتان را ترک کنند .شرایطی که
ضربهای اساســی به بدنه ارتش افغانستان

خواهد زد .همچنین پیشبینی تولد القاعده
تحت لوای حکومت طالبان تهدیدی بزرگ
برای امریکا در دو سه سال آینده خواهد بود.
مــروری بــر شــرایط ایــن چهــار کشــور،
تصمیمگیری را برای «بایدن» بسیار دشوار
کرده است چرا که هر  4کشور یا بحرانزدهاند
یا با بحرانی بالقوه روبهرو هستند؛ موضوعی
که بیــش از  70درصــد امریکاییهــا را برای
خــروج نظامیــان ایــن کشــور از خاورمیانــه
هــمرأی کــرده اســت .ژنــرال مک مســتر ،از
فرماندهــان کهنــهکار امریکا معتقد اســت
امریــکا به ســه دلیــل؛ رقابــت بر ســر منابع
انــرژی با روســیه و چین ،حضــور تکفیریها
و همچنین تبعــات بلندمدت خروج باید از
مداخله در خاورمیانه دســت بکشد .اما این
تصمیم به ظاهر آسان به نظر میرسد اما در
عمل سیاست هولانگیز و پیچیدهای است.
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