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  بین الملل  

با انتشار بیانیه ای از طرف ارتش آمریکا، نیروهای ائتالف آمریکایی در 
جدیدتری��ن عملیات هوایی خود بر ضد مواضع داعش، 15 حمله هوایی 
جدید در عراق انجام دادند. خبرگزاری رویترز نوش��ت که جنگنده های 
ائتالف 5 بار به مناطقی در نزدیکی شهر الرمادی حمله کردند تا راه ورود 

ارتش عراق برای بازپس گیری شهر را باز کنند.
 به گفته نیروهای ضربت مش��ترک ائت��الف، در این حمالت واحدهای 
تاکتیک��ی داعش از جمله س��اختمان ها، یک انبار س��الح، خودروها و 

دستگاه های انفجاری تروریست ها مورد حمله قرار گرفتند.
 رویترز همچنین از انجام حمالتی در نزدیکی الحس��که واقع در سوریه 
خبر داد که در آن مواضع جنگی و دستگاه های تاسیساتی داعش مانند 

بولدوزرها و ماشین های خاکبرداری ازبین رفتند.

روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه خواستار حضور بیشتر کشورهای اروپایی در 
جنگ علیه داعش شده است.

این روزنامه نوشت: دقیقا نمی دانیم که آمریکا و دولت ترکیه به رهبری 
اردوغان در مورد جنگ با گروه تروریستی داعش بر سر چه چیزی توافق 
کرده اند؛ هیچ کنفرانس مطبوعاتی از طرف مسئوالن مربوطه برگزار نشد 
تا در این باره به ما توضیحی بدهد؛ اما آن چه واضح اس��ت این اس��ت 
که افراد بسیاری صدمه دیده اند؛ آنکارا از این توافق برای سرکوب حزب 
کارگران کردس��تان )پ.ک.ک( اس��تفاده می کند و این مسأله نیروهای 

زمینی کرد را که تابع ائتالف آمریکایی هستند را ضعیف می کند.
بنا به نوش��ته این روزنامه، صلح بین ترکی��ه و پ.ک.ک نیز در پی این 

همکاری آمریکا و ترکیه به هم خورده است.

روزنامه برلینر تسایتونگ در مقاله ای با عنوان »خیانت به کردها« نوشت: 
باراک اوباما می خواهد در شمال سوریه منطقه امن ایجاد کند؛ از طریق 
این منطقه امان می توان جلوی پرواز هواپیماهای سوریه را نیز گرفت و 
این بهایی اس��ت که اردوغان در ازای آن اجازه اس��تفاده از پایگاه هوای 

اینجرلیک را به آمریکا داده است.
بن��ا به نوش��ته این روزنامه 4 س��ال پیش فکر ایج��اد منطقه امن، فکر 
معقوالن��ه ای بود اما حال دیگر وقت گذش��ته اس��ت. قوی ترین نیرویی 
که در این منطقه مقابل داعش ایس��تاده، نیروهای ُکرد هستند و ایجاد 
منطقه امن در شمال سوریه در ازای در اختیار گرفتن یک پایگاه هوایی 
بزرگترین خیانتی است که ائتالف غربی علیه کردها می تواند انجام دهد.

کیوسک

ادعای  اوباما برای حمله به داعش  توخالی از آب درآمد

ائتالف شکست خورده در آستانه یک سالگی 
ثمانه اکوان – مارال بیابان پیما    هفته جاری اولین سالگرد ائتالف نظامی علیه داعش به رهبری آمریکا است که در اکتبر 

 گروه بین الملل 
سال 2014 با عنوان عملیات حل وفصل اصلی و یا )OIR( توسط کشورهای مختلف دنیا 
آغاز شد. این عملیات باهدف قرار دادن مواضع داعش و کاروان های تروریستی این گروه 

در عراق آغاز شد تا بتواند مانع از حمالت این گروه به اربیل در مرکز حکومت خودمختار کردستان عراق شود. اوباما در آن زمان 
عنوان کرده بود در این عملیات هوایی برای از بین بردن یک باره و سریع داعش در عراق استفاده می کند، اما این اواخر این وعده، 

به وعده جنگ طوالنی مدت و شکست پایدار داعش توسط وزیر دفاع آمریکا، اشتون کارتر تبدیل شد. 

بس��یاری از مقامات نظامی ارتش ایاالت متحده به طور مستمر طی 
یک سال گذش��ته ادعا کرده اند که داعش در حال شکست خوردن 
اس��ت، چراکه آن ه��ا بر این باورند در وهله کنون��ی دیگر داعش به 
حال دفاع افتاده اس��ت تا حمله و آن ها کمتر به حمالت پایدار خود 
ادام��ه داده اند. ژنرال »کوین کیال«، رییس س��تاد نیروهای ضربت 
مش��ترک OIR این مسئله را در 31 جوالی سال جاری بیان کرده 
بود که نش��ان دهنده طرز نگاه آمریکا به ن��وع رفتار داعش و میزان 

شکست پذیری این گروه در عراق و سوریه است. 
همچنین بر اس��اس گزارش هایی ک��ه ژنرال »باب نل��ر«، از دیگر 
مقامات ارتش به رییس کمیته نیروهای مس��لح س��نا ارائه داده بود، 
در 23 م��اه ژوئیه بیان ش��د که داعش در نهایت ه��م برنده میدان 
نخواه��د بود. او بی��ان کرده بود که داعش در نهایت شکس��ت پذیر 
است، اما این عملیات در طول دوره زمانی طوالنی با موفقیت همراه 
خواهند بود. بس��یاری از نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا نیز بر این 
باورند. آن ها می دانند آن طور که اوباما گفته بود نمی توان امیدوار بود 
که این گروه تروریستی به این زودی ها از بین برود اما تمام کسانی 
که در یونیفرم نظامی هس��تند و یا جزء سازمان های اطالعاتی دنیا 
هس��تند، بر ای باورند که می توان با داعش مبارزه کرد و آن را برای 

همیشه از بین برد. 
در طول این مدت تعداد کس��انی که با حمالت هوایی کشته شده اند، 
برای خود رقمی تاریخی در کتاب حمالت علیه تروریس��ت ها بوده 
است. این حمالت باعث کشته شدن تعداد زیادی از تروریست ها در 
عراق ش��ده است که تعداد آن ها بر اساس گزارش و تخمین ماه می 

پنتاگون 12 هزار نفر بوده است.  

   آمار ، تنها دستاورد به دست آمده از حمالت ائتالف 
یکی از دس��تاوردهای به دست آمده توس��ط این ائتالف تنها تعدادی 
آم��ار از میزان حمالت به پایگاه های تروریس��ت ها در عراق اس��ت. 
هرروز تعدادی از مسئوالن نظامی آمریکا، پای تریبون های تبلیغاتی 
خود ایستاده و به میزان حمالت هوایی که به تروریست ها در عراق 
و سوریه انجام شده است می پردازند، اما این آمار نشان دهنده پیروزی 
قاطع این ائتالف بر تروریس��ت ها نیست. این شکست های پیاپی در 
حالی رخ داده اس��ت که هرازگاهی اخبار مربوط به ارسال کمک های 
نظامی آمریکایی به تروریس��ت های داعش نیز به تیتر یک رسانه ها 
تبدیل شده است. آمریکا که با اطالعاتی بسیار کم وارد میدان جنگ 

علیه داعش ش��ده بود، نتوانست حتی از طریق پهپادهای عملیاتی و 
اطالعاتی خود نیز به تخمین جایگاه و مواضع تروریس��ت ها بپردازد 
و در موارد بسیاری دیده شد که کمک های نظامی به جای نیروهای 

مردمی و ارتش عراق به داد تروریست ها رسید. 
این ماجراها باعث شد که اوباما در نشستی تلویزیونی و در گفت وگو 
با مردم آمریکا بیان کند که ازاین پس قرار است ارتش آمریکا حرکات 
سنجیده تری در عراق و س��وریه بردارد و اصرار به استفاده از پایگاه 
هوایی »اینجرلیک« ترکیه نیز یکی از اقداماتی بود که در این راستا 
انجام ش��د. ب��ا کمک پایگاه ه��ای هوایی ترکی��ه، نیروهای ائتالف 
هم اینک قدرت و اختیار بیش��تری برای ارسال پهپادهای شناسایی 
خ��ود به اقصی نقاط عراق و س��وریه دارند و ای��ن کمک بزرگی به 
نیروهای ائتالف خواهد بود. اما همه این ها در ش��رایطی اس��ت که 
این فرض را واضح و آش��کار و البته دقیق و درست بدانیم که هدف 
اصلی آمریکا در عراق و س��وریه از بین بردن نیروهای تروریس��تی 
داعش در این دو کش��ور است. ش��واهد و مدارک زیادی وجود دارد 
که نش��ان می دهد این مس��ئله چندان هم با واقعیت نس��بتی ندارد. 
درجایی ک��ه نیروهای ارتش عراق بارها از آمریکایی ها درخواس��ت 

کمک کرده ان��د، نیروهای ائتالف بااین حال عملیات نظامی بس��یار 
کم��ی در داخل خ��اک عراق انج��ام داده اند و در ای��ن میان اصرار 
اوباما به ارس��ال نکردن نیروهای زمینی به عراق نیز نشان می دهد 
ع��زم چندانی برای از بین بردن تروریس��ت ها در عراق وجود ندارد. 
بااین حال در سوریه که هدف اصلی از بین بردن نظام سیاسی موجود 
در این کشور اس��ت، آمریکا به کمک متحدان منطقه ای خود یعنی 
عربستان و ترکیه در حال آموزش نیروهایی است که بتواند از آن ها 
برای از بین بردن نظام »بشار اسد« در سوریه استفاده کند. سیاست 
یک بام و دو هوای اوباما در برخورد با تروریس��ت ها در س��وریه، در 

عراق نیز باعث ناکارآمدی بیشتر حمالت ائتالف شده است. باوجود 
گذشت یک سال از آغاز این عملیات نظامی، تنها اقدامات نظامی که 
منجر به آزادس��ازی بخش هایی از خاک عراق از دست تروریست ها 
شده اس��ت، اقداماتی بوده که به وسیله نیروهای مردمی و همچنین 
کمک کشورهایی مانند ایران و همچنین نیروهای حزب اهلل صورت 
گرفته اس��ت. آمریکا خود به این مس��ئله معترف است که اگر ایران 
و کمک های نظامی و مش��اوره های نیروهای ایرانی نبود، نمی ش��د 
شاهد پیروزی بر تروریست ها در بسیاری از مناطق مختلف عراق بود. 
از بس��یاری جهات می توان گفت عملی��ات هوایی صورت گرفته در 
عراق در طول یک سال گذشته شباهت بسیار زیادی به ایجاد منطقه 
پروازممنوع در این کشور در دهه 1990 دارد. در آن زمان نیز آمریکا 
تنه��ا به اندازه ای اجازه دخالت در جنگ عراق و کویت را داش��ت که 
بتوان��د مظاهر اصلی جنگ را از بین برده آن را به نفع طرف دلخواه 
خود تغییر دهد. این به معنای کمک به پیروزی قطعی و درگیر شدن 
در جنگ��ی تمام عیار نبود، بلکه تنه��ا »دخالت« در جنگی بود که در 
گس��تره زمینی در حال وقوع بود. در این جنگ نیز مانند جنگ های 
دهه 90، نیروهای آمریکایی نتوانسته اند از ابتدای امر تخمین درستی 
از میزان مدت جنگ داشته باشند. در ابتدای امر اوباما معتقد بود این 
جنگ سه ساله خواهد بود و بعد از سه سال می توان به صراحت اعالم 
کرد که دیگر اثری از داعش در عراق و سوریه نخواهد بود. بااین حال 
اخیراً ژنرال »ادیرنه« اعالم کرد است این تخمین زودهنگام بوده و 
حداق��ل فاصله ای زمانی بین 10 تا 20 س��ال ب��رای از بین بردن و 
ریش��ه کن کردن کامل داعش در منطقه نیاز اس��ت. در نمودارهای 
نشان داده شده که بر اس��اس اطالعات تهیه شده توسط پنتاگون به 
نمایش کشیده شده است، میان حمالت هوایی به اهداف مختلف در 
عراق و تفکیک این میزان حمالت بر اس��اس ماه های مختلف سال 

2014 نشان داده شده است. 

واکنش

مجموعسوریهعراق 

250321904693حمالت هوایی آمریکا 

11801161296حمالت هوایی که آمریکایی ها در آن مشارکت نداشتند 

368323065989مجموع

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه
»بشار اسد«، رئیس جمهوری سوریه گفت گروه تروریستی داعش سال 2006 تحت نظارت آمریکایی ها ایجاد شده است. 
وی از فرانسه و دولت های غربی به خاطر حمایت از معارضان سوریه و اطالق عنوان »معارضان معتدل« به این گروه های 
افراطی انتقاد کرد و درباره ایجاد گروه تروریستی داعش هم گفت: گروه داعش سال 2006 تحت نظارت آمریکا در عراق 
تشکیل شد. داعش از عراق به سوریه آمد چراکه هرج ومرج، مسری است. وی در ادامه در جدیت ائتالف ضد داعش تحت 
رهبری آمریکا برای مقابله واقعی با این گروه تروریستی ابراز تردید کرد و به ناکارآمدی های آن اشاره کرد.   رئیس دولت 
سوریه گفت: اگر شما تعداد حمالت هوایی نیروهای ائتالف که شامل 60 کشور هستند را با حمالت کشور کوچک ما 
مقایسه کنید می بینید که گاهی ما در یک روز 10 برابر آن ها حمله انجام می دهیم؛ آیا این جدی است؟ برای آن ها 
4 ماه طول کشید تا شهری در مرز ترکیه که رسانه هایشان به آن کوبانی می گویند را آزاد کنند. چطور می توان 
گفت این ائتالف، اثربخش است؟ آن ها جدی نیستند و به همین خاطر است که به هیچ کس در منطقه کمک 
نمی کنند. رئیس دولت سوریه گفت: درصورتی که غرب ما را متقاعد کند که از تروریست ها حمایت نمی کنند 

پذیرای گفت وگو خواهیم بود.  

سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق
سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق درباره میزان رضایت خود از سیاست کنونی آمریکا در زمینه مقابله با داعش 
در عراق گفت:  از گذش�ته تصور می کردیم که میزان توجه آمریکا به این مس�ئله می تواند بیشتر باشد. آمریکا بر 
حمالت هوایی در اس�تان »االنبار« متمرکز بود که ممکن اس�ت در متوقف کردن پیش�روی داعش نتایجی داشته 
باش�د. با توجه به بزرگ بودن این چالش، ما انتظار داش�تیم آمریکا بیش از این به مس�ئله داعش توجه کند. این 
مسئله آن گونه که باید، در آمریکا مورد توجه قرار نگرفت.  آمریکایی ها بیشتر بر مقابله با داعش در سوریه متمرکز 

بودند ولی ما به آن ها گفتیم که داعش در عراق و سوریه یکی است و ثبات منطقه در گروه ثبات عراق است. 
گفتی�م ک�ه ماهیت روابط عراق با ترکیه و ایران و کش�ورهای عربی، در اوضاع منطقه تأثیرگذار اس�ت؛ 

بنابراین نباید به مش�کل عراق بی توجهی ش�ود.  الجب�وری افزود: آمریکا باید مس�ئله عراق را جزو 
اولویت هایش قرار دهد. به نظر من به علت پیچیده شدن اوضاع جهان، آمریکا مسئله عراق را جزو 

اولویت های نخست خود قرار نداده است.

»مرضیه افخم« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص تشکیل ائتالف بین المللی علیه داعش تصریح کرد: ائتالف 
موسوم به ائتالف بین المللی مبارزه با داعش، با ابهامات جدی مواجه بوده و در جدیت آن برای مبارزه ریشه ای و صادقانه 
با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. برخی کشورهای درون این ائتالف در شمار حامیان مالی و امنیتی تروریست ها 
در عراق و س�وریه بوده اند و برخی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاس�ی مطلوب خود در عراق و س�وریه در عمل به 
مس�ئولیت بین المللی خود کوتاهی کرده اند. وی اضافه کرد: طی س�الیان متمادی سیاست ها و اقدامات دوگانه و 
تبعیض آمیز و استفاده ابزاری از تروریسم و افراطی گری نتیجه ای جز ترویج تروریسم و افراط گرایی و ظهور 
ش�اخه های متعدد این گروه ها در نقاط مختلف جهان نداش�ته است. افخم اشاره کرد: این کشورها قبل از 
اقدامات نمایشی که به نظر می رسد برای پاک کردن سابقه خود در حمایت از تروریست ها بدان متوسل 
شده اند، الزم است اگر واقعاً از گسترش ابعاد تروریسم دچار هراس شده اند بدون توسل به اقدامات 
شعاری و بهره برداری های سیاسی، به رویکرد دوگانه خاتمه داده و صداقت خود برای مبارزه جمعی 

و فراگیر با تروریسم و علیه افراطی گری را به اثبات برسانند.

سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان
»سیدحسن نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل لبنان درخصوص حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در سوریه 
گفت: ما در اصل با دخالت نظامي آمریکا در سوریه مخالف هستیم، چه این دخالت ضد نظام سوریه باشد 

و چه بر ضد گروه های مس�لح. وي افزود: آمریکا منش�أ اصلي تروریس�م و حامي آن و حامي رژیم 
صهیونیس�تي اس�ت و در ایجاد گروه هاي تروریستي نقش اصلی را داش�ته است و از نظر اخالقي، 
صالحیت مبارزه با تروریسم را ندارد. از طرفی، این ائتالف همان طور که اوباما بارها اعالم کرده، براي 
دفاع از منافع آمریکا است و ما هیچ ارتباطي به منافع آمریکا نداریم. ائتالفي که در جهت خدمت به 
منافع آمریکا باشد و منافع ملت ها در آن در نظر گرفته نشود، اهمیتي براي ما ندارد و ما در آن شرکت 
نمی کنیم. به گفته نصراهلل، تشکیل این ائتالف فرصتي براي اشغال دوباره منطقه از سوي آمریکا 
است و آمریکا درصدد ایجاد پایگاه های جدید و یا تحمیل راه کارهای خود در منطقه است. لبنان در 
صورت شرکت در این ائتالف با خطراتي مواجه خواهد بود و درنتیجه نیازي به این مشارکت ندارد.

»والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با انتقاد از نقش آمریکا در رشد فعالیت های تروریستی گفت: آمریکا با حمایت 
مالی از تکفیری ها، تروریس�م را ترویج می دهد. وی طی سخنرانی در نشست عمومی باشگاه مذاکرات بین المللی 
»والدای« در »س�وچی« گفت: آمریکا با تأمین مالی تروریس�ت ها و ایجاد اختالف بین کش�ورهای جهان، به جای 
تحکیم وحدت، موجب گس�ترش تروریس�م می ش�ود. وی افزود: آمریکا و متحدانش در مورد س�وریه سیاس�ت 
قدیمی خود را به کار گرفته و ش�روع به تجهیز ش�به نظامیان، با کمک های مالی و تسلیحاتی مستقیم کرده اند تا 
صفوف خود را با مزدورانی از کش�ورهای مختلف تکمیل کنند. پوتین با اش�اره به توانایی های نظامی داعش بیان 
کرد: آن ها از منظر نظامی با روش بسیار مؤثری کار می کنند و واقعاً حرفه ای هستند. وی همچنین گفت: دلیل دیگر 
دستیابی داعش به قدرت زیاد، این است که گروهی که ائتالف ضد داعش نامیده می شوند به رهبری آمریکا، میان 
قدرت های منطقه ای تفرقه می اندازند. چنین »دیکتاتوری یک جانبه ای« به اقدامات ضدتروریس�تی کمکی نخواهد 

کرد و در عوض، موجب ایجاد هرج ومرج در کشورهای با ثبات نیز خواهد شد. 

»مایکل فلین« مدیر سابق آژانس اطالعات دفاعی آمریکا
ژنرال »مایکل فلین« مدیر س�ابق آژانس اطالعات نظامی آمریکا در گفت وگوی تلویزیونی با ش�بکه »الجزیره«، 
با افش�اگری بی س�ابقه ای اظهار داشت: آمریکا تصمیم گرفت از گروه های موس�وم به جهادی های افراطی که 
امروزه به داعش، جبهه النصره و نیز ش�اخه القاعده در س�رزمین ش�ام معروف هس�تند، حمایت کرده و به آنان 

در حمله علیه نظام حاکم س�وریه کمک کند. به گفته وی، این تصمیم کاخ س�فید عمدی و بررسی شده 
بود و س�ند محرمانه س�رویس اطالعات وابسته به وزارت دفاع »  DIA « که شخصاً آن را در سال 

2012 خوانده و بررس�ی کرده  بر این واقعیت صحه می گذارد و حاکی از حمایت غرب از داعش 
اس�ت. وی تأکید  کرد این گروه های تکفیری زاییده و محصول سیاس�ت های ناش�ی از جهل و یا 
بی تجربگی نیس�ت، بلکه حاصل تصمیماتی اس�ت که با آگاهی و برنامه ریزی اتخاذ ش�د. وی 
افزود:  در سال 2012 آمریکا به انتقال سالح برای گروه های سلفی تندرو و القاعده در عراق 

نیز کمک می کرد. 

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 
حی�در العبادی پی�ش از ش�رکت در کنفرانس ائتالف بین الملل�ی ضد داعش تالش های ای�ن ائتالف را 
شکست خورده توصیف کرد. نخست وزیر عراق پیش از سفر به پاریس برای شرکت در کنفرانس ائتالف 
بین المللی مبارزه با داعش هشدار داد، جریان ورود تروریست ها به کشورش متوقف نشده و این پدیده 
خطرناک به معنی شکست تالش های بین المللی و نرسیدن آن به نتیجه مطلوب است. حیدر العبادی از 
بی تحرکی بین المللی در توقف جریان ورود تروریس�ت ها به عراق انتقاد کرد و افزود: به پاریس می روم 
تا کش�ورهای عضو ائتالف مبارزه با داعش را به ایستادن در کنار عراق تشویق کنم. العبادی هشدار داد: 
اگر داعش بتواند بر بخش هایی از خاک عراق مس�لط شود کشورهای همسایه، منطقه و بلکه کل 

جهان در امنیت نخواهد بود.

جان مک کین، سناتور آمریکایی
یک س�ناتور آمریکایی تأکید کرد واش�نگتن اقدامات مناس�بی را برای نابودی داعش یا خنثی کردن اقدامات این گروه 
تروریستی انجام نداده است.جان مک کین سناتور آمریکایی در حالی از رویکرد کاخ سفید در مقابله با داعش به شدت 
انتقاد کرده است که »باراک اوباما«،رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری در پنتاگون تأکید کرد واشنگتن هیچ طرح و 
برنامه ای برای اعزام نیروی بیشتر به خارج از کشور ندارد و قصد دارد تا تحویل سالح های ضدتانک به عراق را تسریع 
بخشد. اوباما به این مسئله اشاره کرده است که نیروهای داوطلب سنی احتماالً به نیروی جدیدی برای مقابله با داعش 

تبدیل خواهند شد. جان مک کین در واکنش به اظهارات اوباما گفت: هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که معتقد باشیم 
هر کاری که در ش�رایط کنونی انجام می دهیم برای تضعیف و درنهایت شکس�ت دادن داعش کافی خواهد 

بود. مک کین گفت: حمالت هوایی آمریکا هیچ ارتباطی با هرگونه پیشرفت علیه نیروی داعش در بلندمدت 
نداش�ته اس�ت و هیچ یک از حمالت هوایی مسیر موفقیت در مبارزه با گروه تروریستی داعش را تضمین 

نخواهد کرد.


