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  بین الملل  

اوباما: حمالت روسیه در سوریه 
نشان دهنده ضعف پوتین است!

رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظری عجیب، حمله نظامی روسیه به سوریه 
را نشانه ضعف »والدیمیر پوتین« دانست.

»باراک اوباما«، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با شبکه سی بی اس که 
فقط بخشی از آن منتشر شده است، مدعی شد: حمالت هوایی و موشکی 
روس��یه در سوریه تنها هدفشان تقویت دولت »بشار اسد«، رئیس جمهور 
س��وریه اس��ت. ورود »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه، به جنگ 
داخلی سوریه نمی تواند رهبری آمریکا را به چالش بکشد؛ بلکه این اقدامات 
از روی ضعف هس��تند نه از روی قدرت.  کاخ سفید روز شنبه اعالم کرد 
تالش ها برای آموزش و تسلیح شورشیان به اصطالح میانه رو سوری را که 
با بشار اسد می جنگند، متوقف می کند تا به جای آن بر همکاری با دیگر 
گروه ها برای جنگ با گروه تروریستی داعش تمرکز کند.  اوباما در برنامه 
60 دقیقه ش��بکه سی بی اس گفت: روسیه یک دادوستد پرسابقه در زمینه 
تس��لیحات با بشار اس��د دارد و والدیمیر پوتین به شدت تالش می کند تا 
حمایت از دولت سوریه و پایگاه های نظامی روسیه در این کشور را با مجوز 
بشار اسد باقی نگه دارد. پرسش »استیو کرافت«، مجری سی بی اس، که 
احتمال به چالش کش��یدن رهبری اوباما را بوسیله والدیمیر پوتین مطرح 
کرد، رئیس جمهور آمریکا را برآشفته کرد. مجری برای این استدالل خود 
دو دلیل آورد و گفت: نخس��ت اینکه پوتین سربازانش را به سوریه برده و 
نیروهایی در این کشور دارد و دوم اینکه برای نخستین بار از زمان جنگ 
جهانی دوم، روس ها اقدام به اجرای عملیات نظامی در خاورمیانه کرده اند 
و افرادی را که ما حمایت می کنیم، بمباران می کند.   اوباما س��ریع پاسخ 
داد: آیا شما اسم این را رهبری می گذارید؟ پوتین به جای آنکه بتواند روی 
حمایت سوری ها حساب باز کند و پایگاه هایی را که در این کشور دارد حفظ 
کند، اکنون در حال وقف س��ربازان و ارتش روسیه است تا تنها هم پیمان 
خود را سرپا نگه دارد. وی افزود: من باید به شما بگویم که اگر شما فکر 
می کنید به زمین زدن اقتصاد کشورتان و مجبور شدن به فرستادن سرباز 
برای حفظ هم پیمانتان اس��مش رهبری اس��ت، بنابراین تعریفی که ما از 
رهبری داریم فرق دارد.  اوباما در ادامه مدعی شد: بشار اسد مشتری وفادار 
پوتین است و در آستانه فروپاشی قرار دارد. فرستادن سالح و پول برای او 
دیگر کافی نیست و پوتین مجبور شد هواپیماها و خلبانان خود را نیز برای 

حمایت از اسد به خدمت بگیرد.

گفت و گو

شکست پروژه آمریکایی آموزش مخالفان سوری
از روز سی ام سپتامبر محاسبات ائتالف  منصور براتی

 گروه بین الملل 
آمریکایی تشکیل شده بر ضد داعش به 
ش�دت تح�ت تأثیر حمالت روس�یه به 

مواضع تروریست ها قرار گرفته است، عزم راسخ روسیه و حمالت پر شمار 
به نیروهای داعش و النصره از یک س�و ناتوانی ائتالف آمریکایی را به خوبی 
نشان داده و از سوی دیگر استراتژی این کشور برای »مدیریت تروریسم و 

نه نابودی آن« را نیز با شکست روبرو کرده.  افزون بر این آمریکا در جبهه 
س�وم نیز قافیه را باخته اس�ت و هر روز ابعادی از شکس�ت پروژه آموزش 

مخالفان به اصطالح میانه رو توسط این کشور فاش می شود.

  اعتراف مقامات آمریکایی
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته اذعان کرد: پروژه آموزش 
مخالفان میانه رو از سال گذشته تا کنون تنها به آموزش 60 معارض 
انجامیده است. این درحالیست که این کشور از سال گذشته تا کنون 
500 میلیون دالر برای این پروژه هزینه کرده است؛ و بنا بر گزارشی 
ک��ه کارتر در کنگره آمریکا ارائه کرده انتظار می رفته آمریکا تا پایان 
سال 2015 نیرویی معادل 5 هزار و 400 نفر در سوریه داشته باشد، 
به گونه ای که این نیروی مطیع ابتدا داعش را شکست دهد و سپس با 
ارتش سوریه هم بجنگد و شعار »اسد باید برود« را تحقق بخشد. اما 
در فاصله دو ماه به پایان سال 2015 آمریکا در پیگیری این استراتژی 
کمتر از 1 درصد موفقیت حاصل کرده است. ژنرال لوید آستن رئیس 
ستاد مشترک آمریکا نیز روز گذشته با اعتراف به شکست در پروژه 
پر هزین��ه آموزش مخالفان میانه رو، پا را از اش��تون کارتر نیز فراتر 
گذاشت و اعالم کرد: از 60 نفر معارض تربیت شده توسط نیروهای 
ما، تنها 5 یا 6 نفر همچنان به مبارزه با تروریست های داعش ادامه 
می دهند. طبق اخباری که به دستمان رسیده بیشتر همین 60 نفر نیز 
یا به داعش و النصره پناهنده شده اند و یا خود را تسلیم ارتش سوریه 
کرده اند. همچنین جان مک کین سناتور شهیر جمهوری خواه، دولت 
اوباما را به واس��طه ناتوانی از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به 
باد انتقاد گرفت و اعالم کرد: انفعال آمریکا روسیه را به صرافت ابتکار 

حمالت هوایی به نفع بشار اسد انداخته است.

  بازتاب شکست فاحش آمریکا در رسانه های جهان
روزنام��ه آلمانی »ولت« در گزارش��ی با عنوان »اوباما به شکس��ت 
راهبرد خود در س��وریه اذعان می کند« نوش��ت ک��ه دولت آمریکا 
تالش های بی فایده برای آموزش مخالفان میانه رو در سوریه را پایان 
می دهد و اکنون از برنامه جدیدی صحبت به میان اس��ت که برای 
اجرا با موانع زیادی مواجه خواهد شد. در این گزارش آمده است که 
»اوباما نخس��ت گفت که هیچ راهبردی ندارد سپس برنامه آموزش 
مخالفان اسد را ارائه داد و اکنون هم با گذشت 10 ماه و در حالی که 
نیم میلیارد دالر برای آموزش و تجهیز 15 هزار معارض سوری هزینه 
شده است، این طرح را به خاک می سپارد. به این ترتیب پیامدهای 

شکست طرح پنتاگون آشکار می شود.« 
پایگاه خبری النشره نیز روز گذشته در گزارشی نوشت »بیش از یک 
س��ال از تش��کیل ائتالف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا 
می گ��ذرد؛ ائتالفی که مقابله با داعش و گروه های تروریس��تی در 
عراق و سوریه را اولویت کار خود قرار داده است و روزی نیست که 
جنگنده های این ائتالف به مواضع این گروه ها در عراق و س��وریه 
حمله نکن��د، ولی آنچه که در ذهن مخاطب ش��کل می گیرد یک 
عالمت سوال و ش��اید هم عالمت سوالهاست؛ چرا که با حمله به 
مواض��ع این گروه ها و ه��دف دادن مراکز تجمع آن ها، همان گونه 
که این ائتالف مدعی اس��ت، هیچ گون��ه تاثیری در نابودی و حتی 
توقف داعش نداش��ته و حتی پس از این حمالت، گروه تروریستی 
داعش توانس��ت با کاروانی از خودروها و سالح های خود، در عرض 

چند ساعت شهر الرمادی عراق را به تصرف خود در آورد، اینجاست 
که مخاطب از خود می پرس��د: پس ائت��الف ضد داعش با آن همه 
جنگنده ها و ابزارهای پیشرفته نظامی خود چه کار می کند؟ نزدیک 
به یک هفته از حمالت روس��یه به مواضع تروریس��ت ها در سوریه 
می گذرد؛ اقدامی که در صحنه سیاس��ی منجر به تش��کیل ائتالف 
چهار جانبه متشکل از روسیه، ایران، سوریه و عراق شد و در صحنه 

میدانی، جنگنده های روسی با استقرار در پایگاه نظامی »طرطوس« 
س��وریه، مواضع گ��روه های تروریس��تی در »ادل��ب«، »الرقه« و 
»دیر الزور« هدف حمالت خود قرار دادند، آغاز این حمالت همان و 
به صف شدن گروه های تروریستی »جبهة النصره«، »أحرار الشام« 
و »جی��ش الفتح« نیز برای فرار و عقب نش��ینی دس��ته جمعی به 
مرزهای ترکیه همان.  ش��بکه تلوزیونی المیادین نیز روز گذشته در 

گزارشی به مقایس��ه حمالت آمریکا و روسیه به مواضع گروه های 
مسلح تروریس��تی در سوریه پرداخت. به گزارش این شبکه آمریکا 
حرف می زند و روس��یه عمل می کند. روس��یه نه تنها به گروه های 
مس��لح در میدان جنگ بلکه در عرصه سیاسی نیز ضرباتی پی در 
پی به آمریکا وارد می کند. روزنامه واشنگتن پست هم روز گذشته در 
این خصوص نوشت، »والدیمیر پوتین« با شلیک موشک از دریای 
خزر و اصابت آنها به اهداف مشخص شده، سیلی سنگینی به آمریکا 
زد. این موش��ک ها در حالی به اهداف از پیش تعیین ش��ده اصابت 
می کنند که آمریکا به اش��تباه بیمارستان پزش��کان بدون مرز را در 

قندوز افغانستان هدف قرار می دهد.

  حمالت سنگین روسیه برای پشتیبانی 
از ارتش سوریه

از سی ام ماه سپتامبر نیروی هوایی روسیه در حالی اقدام به بمباران 
مواضع گروه های تروریس��تی مستقر در سوریه کرده اند که ائتالف 
غرب��ی ضد داعش در همین مدت بیش از پیش دچار انفعال ش��ده 
است. ژنرال ویکتور بوندرف، فرمانده کل نیروی هوایی روسیه هفته 
گذش��ته ضمن اعالم این مطلب که نیروهای تح��ت امر او از روز 
سی ام سپتامبر تا هفتم اکتبر مواضع داعش را بیش از 112 بار مورد 
حمل��ه قرار داده اند، به خبرنگاران گف��ت: در این حمالت مقر های 
فرماندهی، نقاط نش��انه گیری و ارتباط��ات، اردوگاه های آموزش 
ش��به نظامیان، کارخانه های تولید تسلیحات و مواد منفجره و انبار 
مهمات و سوخت مورد حمله قرار گرفته است. اکنون به نظر می رسد 
تداوم حمالت پرشمار روسیه در پشتیبانی از ارتش سوریه، آمریکا را 
به صرافت بازنگری در استراتژی خود در این باره انداخته است. وزیر 
دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در اواخر هفته گذش��ته در 
لندن اعالم کرد که پنتاگون گزینه های کارآمدتری را برای آینده در 
نظ��ر دارد چرا که بر بهبود کارآمدی برنامه های آموزش مخالفان و 
آموزش رهبران آن ها متمرکز است. بدین ترتیب این احتمال وجود 
دارد که آمریکا بجای هزینه کردن برای آموزش مخالفان س��وری 
تجهیز هرچه بیش��تر این گروه ها را در دستور کار قرار دهد و برای 
اینکه در مواجهه با روسیه چندان عقب نماند گروه های به اصطالح 
میانه رو را به سالح پیشرفته از جمله موشک ضد جنگنده مجهز کند. 
اما مبادرت به چنین اقدامی نیز ناگزیر به مقابله هر چه بیشتر با روسیه 
می انجامد. از سوی دیگر استراتژیست های آمریکایی ممکن است 
اکنون دیگر همراهی با دیدگاه ترکیه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
را بیش از دیگ��ر گزینه ها مقرون به صرفه بیابند، اما چنین اقدامی 
نیز با توجه به حضور نیروی هوایی روس��یه بیش��تر به یک تالش 
مذبوحانه می ماند تا یک استراتژی نظامی منسجم. احتمال سوم این 
اس��ت که از یک سو گروه های تروریستی نظیر داعش، احرار الشام و 
النصره بیش از پیش به سمت یکدیگر کشیده شوند و جبهه متحدی 
را برای افزایش توانایی خود در برابر حمالت مشترک ارتش سوریه 
و نیروی هوایی روسیه تشکیل دهند و از سوی دیگر بیش از پیش 

شاهد همکاری و همراهی لجستیکی آمریکا با آن ها باشیم. 

دکتر فواد ایزدی در گفت و گو با حمایت: 

شکست آمریکا در سوریه قطعی است 
 از زمانی که عملیات نیروهای هوایی روسیه در سوریه آغاز 

ثمانه اکوان
 گروه بین الملل 

ش�ده اس�ت، آمریکایی ه�ا به هر بهانه ای س�عی داش�تند 
این گون�ه وانم�ود کنند که ای�ن عملیات ه�ای نظامی نیز در 

نهای�ت راه به جایی نمی برد و نمی تواند منجر به نابود ش�دن و ی�ا تضعیف داعش در منطقه 
شود. 

این نوع اقدام تبلیغاتی و رسانه ای علیه روسیه با این حال نمی تواند مانعی در برابر عزم این کشور 

برای از بین بردن داعش و بازگرداندن ثبات به سوریه باشد. 
دکتر فواد ایزدی کارش�ناس مس�ایل آمریکا در گفت و گو با حمایت به بیان ریش�ه های شکس�ت 

سیاست آمریکا در سوریه پرداخته است:   

اتفاقی که اخیرا بس�یار م�ورد توجه مطبوعات 
بی�ن الملل�ی ق�رار گرفته، اذع�ان آمری�کا به 
شکس�ت در ط�رح آموزش نظام�ی معارضان 
س�وری ب�ود. ای�ن شکس�ت ک�ه ب�ا اعتراف 
آمریکایی ه�ا ه�م هم�راه ب�ود چ�ه نتیجه ای 
می تواند برای سیاس�ت های ایاالت متحده در 

برابر سوریه و روسیه داشته باشد؟ 
اتفاق��ی که افتاد این بود که آمریکایی ها عالقه مند به ایجاد یک نیروی حداقل 50 هزار 
نفره بودندکه با امکانات و آموزش س��طح باال بتواند حکومت بشار اسد را نابود کند آنهم 
با این بهانه که می خواهیم با تروریست مبارزه کنیم. اما در عمل نتوانستند نیروهایی که 
می خواهن��د را پیدا کنند و نیروهایی هم که آم��وزش دادند، از آن نوع افرادی نبودند که 
بتوانند کاری انجام دهند و در نهایت به دردشان بخورد. میلیون ها دالر خرج کردند و در 
نهایت به چیزی که می خواستند نرسیدند؛ تعدادی از اینها به النصره پیوستند، تعدادی به 
داعش گرویدند و عده ای هم برای گرفتن امان نامه از دولت اس��د، خود را تسلیم ارتش 
س��وریه کردند. آقای آستن، رییس ستاد مش��ترک ارتش آمریکا عمال در جلسه استماع 
کنگ��ره ب��ه نمایندگان اعالم کرد که 500 میلیون دالر هزینه کردیم و تنها 4 یا 5 نفر از 
این افراد همچنان بر اساس دستورهای آمریکایی به فعالیت خود در سوریه ادامه می دهند. 
وقتی شما جلسه استماع کنگره را نگاه می کنید می بینید که بعد از این صحبت، یکی از 
س��ناتورها که به گمانم خانم »باربارا باکس��تر« بود، در جواب آستون گفت که این حرف 

شما مثل جوک است. یعنی چه که شکست خورده ایم؟ 
دلیل این شکست چه بود؟

در عمل بر می گردیم به این مسئله که با وجود اینکه عربستان و آمریکا پول و سالح الزم 
را دارند اما نیروی الزم برای پیشبرد اهدافشان در منطقه را ندارند. دلیل این مسئله هم این 
است که نیرویی که می خواهد بجنگد باید دغدغه و ایدئولوژی داشته باشند اما این نیروهایی 
که جذب این گروه ها می شوند، و جذب ارتش آمریکا می شوند دنبال کار هستند و مشکل 
م��ادی دارند می خواهند کار کنند ت��ا پول در بیاورند و زندگی کنند؛ نمی خواهند بمیرند. به 
همین جهت آموزش می بینند، دالرهایشان را می گیرند و بعد هم که کمی رها شدند، فرار 
می کنند و می روند. این مشکلی است که درمنطقه وجود دارد. به نظر شما چرا ارتش عراق 
در موصل دوام نیاورد؟ چرا در افغانستان کسانی که توسط آمریکایی ها آموزش دیده اند، در 

مقابل طالبان دوام نمی آورند؟ به خاطر این است که همین داستان اتفاق می افتد.
نتیج�ه ای که از این نوع محاس�بات آمریکایی و شکستش�ان می ش�ود 

گرفت، چیست؟ 
نتیجه ای که باید بگیریم این اس��ت که نباید زیاد برنامه ها و نقش��ه های آمریکا برای 
منطقه را جدی بگیریم. مش��کلی که ما در داخل کش��ور داریم هم این است که بسیاری 
از صاحبنظران آمریکا را به ش��دت جدی می گیرند و معتقدند تا دس��ت به کاری می زند، 
موفقیت است که به دنبالش می آید. آمریکا را نباید کدخدا دانست چون در عمل می بینید 
که کاری که س��رتیپ میانی س��پاه قدس ما خودش به تنهایی انجام می دهد، کل ارتش 
آمریکا نمی تواند انجام دهد. این مسئله بسیار عجیبی است. که با توجه به تمام امکانات 
و پول و اس��لحه ای که دارند، در عمل در میدان عمل فلجند. زمانی در داخل کش��ور ما 
ع��ده ای بودند که تصور می کردن��د وقتی آمریکا به منطقه بیاید، هم افغانس��تان را آباد 
می کند، هم در عراق می تواند مدیریت خوبی داشته باشد. اما آمریکایی ها در هیچ کدام از 
این موارد موفق نبودند و این نشان می دهد که آمریکا در واقع در قامت همان ببر کاغذی 
است که بارها مثال آورده اند. این نشان می دهد کدخدا ده را که هیچ، مواضع و مرزهای 

ده را هم نمی تواند به خوبی حفاظت کند. 
نظر ش�ما درب�اره واکن�ش آمریکا به حم�الت هوایی روس�یه به داعش 
چیس�ت؟ آیا واقعا آمریکا نمی توانس�ت بیش از این کاری انجام دهد یا 

اینکه نمی خواست؟
مطمئنا می توان گفت که نمی خواستند اقدامی انجام دهند. مشکل آمریکایی ها در اداره و 
هماهنگی نیروهای زمینی است که با آن ها قرار است همکاری داشته باشند. ولی نیروی 
هوایی شان مشکل ندارد. در عمل ما متوجه می شویم که آمریکایی ها یک سال است که 
می گویند ما داریم با داعش می جنگیم ولی داعش هر روز قدرتمندتر می شود. چرا؟ چون 
آمریکایی ها واقعا به دنبال از بین بردن داعش نیس��تند. آمریکایی ها در نهایت به دنبال 
مدیریت داعش بودند که این نوع مدیریت را هم فعال دارند. برای همین مسئله هم هست 
که در مقابل اقدامات روسیه، سر و صدا به پا می کنند. یعنی زمانی که دولتی مثل روسیه 

واقعا وارد میدان می شود و می خواهد با داعش بجنگد، آنها به شدت ناراحت می شوند. 
چقدر از این ناراحتی به این مس�ئله ب�ر می گردد که فکر می کنند ممکن 
اس�ت روسیه و هم پیمانان آن مثل ایران و عراق در این میان به قهرمان 

منطقه تبدیل شود؟ 
این رقابت های آمریکا و روسیه بوده و هر دو به دنبال نفوذ در بسیاری از کشورها هستند. 
این برای آمریکایی ها خیلی بد اس��ت که رفتند در عراق و افغانس��تان و آنجا را اش��غال 
کرده اند. هزینه ای که آمریکایی ها به طور مثال در عراق کردند، سه تا چهار هزار میلیارد 

دالر بوده اس��ت؛ و حدود 4 تا 5 هزار نفر کش��ته دادند و این همه مشکالت ایجاد کردند 
حاال بعد از این همه س��ال، دولتی که در عراق حاکم است می خواهد زیر پرچم کشوری 
مانند روسیه و ایران برود و این برای آمریکایی ها قابل هضم نیست و آبروی آن ها را در 
دنی��ا می برد. والدیمیر پوتین هم این ضعف آمریکایی ها و حالت دو گانه ای که در رفتار 
و گفتارش��ان دارند را به درستی تش��خیص داده و به گونه ای عمل می کند که زیاد هم 

آمریکایی ها نمی توانند به روسیه اعتراض کنند. 
تغییر ادبیات آمریکا نسبت به بشار اسد هم به این مسئله مربوط است؟

آمریکایی ه��ا در هر صورت متوجه این قضیه ش��ده بودند. تغیی��ر ادبیات آمریکا در قبال 
بش��ار اس��د در حدود ده روز پیش اتفاق افتاد اما آمریکایی ها در حدود یک ماه است که 
می دانند روس��یه به دنبال آغاز عملیات هوایی در سوریه و عراق است و می خواهد نقش 
جدی تری را در س��وریه داشته باشد. از این جهت آمریکایی ها دارند سعی می کنند بازی 
باخته را دوباره به صحنه بیاورند. حاال که اس��د دارد پیش��روی می کند و روسیه هم به او 
کمک می کند، حاال می خواهند با اسد مذاکره کنند؛ و هر جایی که بتوانند به نوعی باعث 
ادامه روند موجود در س��وریه شوند، از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. یعنی در واقع هدف 
اصلی ش��ان در سوریه ایجاد بی نظمی و اتفاقی است که بسیاری از تحلیلگران از آن به 
عنوان نظریه بی نظمی یا chaos یاد می کنند. آمریکایی ها می گویند ما به دنبال راهکار 
سیاس��ی هس��تیم اما در عمل هیچگونه قدمی برای ایجاد راهکار سیاس��ی بر نمی دارند 
و در عین حال هر بار س��عی کرده اند که راهکار سیاس��ی اتفاق نیفتد. زیرا هر وقت که 

گروه های مخالف آقای اسد ضعیف می شوند، اینها به بهانه های مختلف کمک های مالی 
و تسلیحاتی خود را به این نیروها ادامه می دهند. 

وضعی��ت مورد تایید آمریکا در س��وریه، همین وضعیت فعلی اس��ت یعنی از یک طرف 
نیروهای اسد و حزب اهلل و ایران تلفات بدهند و از آن طرف هم آدم های تندرویی که در 
اروپا و آمریکا هستند، به جای اینکه این ها را محاکمه و زندان کنند، خودشان به سوریه 
بروند و کشته شوند. چه چیزی بهتر از این؟ بعضی وقت ها شخصیت های مهم آمریکایی 
به همین صراحت این مسئله را اعالم می کنند که هر طرف که در این میان کشته شود، 
به نفع آمریکا اس��ت. از این جهت ادامه وضعیت موجود، تخریب بیش از پیش س��وریه 
و ضعی��ف ب��ودن دولت محلی، یک هدف بزرگ آمریکا در منطقه اس��ت. در واقع نمونه 
مطلوب برای آمریکا نمونه عراق اس��ت. آمریکا نمی خواهد عراق به کشوری آرام و امن 
تبدیل ش��ود که بعد حکومتی که رابطه اش با ایران خوب اس��ت و اکثریت شیعه دارد، با 
پول نفت سرشاری که دارد، تبدیل به کشور قدرتمند و ثروتمند منطقه تبدیل شود. آن ها 

می خواهند عراق آنقدر ضعیف باشد که در نهایت محتاج آمریکایی ها باشد. 
اگ�ر بخواهی�م در خود آمریکا نگاه کنیم، با توجه ب�ه عملکردی که اوباما 
در جریان س�وریه و عراق داش�ته، به نظر شما واکنش جمهوری خواهان 
چگونه باید باش�د و به چه سمتی می رود؟ آیا آن ها هم انتقادهای خود به 

این مسئله را دارند یا اعتقاد دارند همین روند فعلی مناسب است؟ 
جمهوری خواهانی که در خصوص مسایل سیاست خارجی صحبت می کنند، بخش بزرگی 
از بحثشان بر می گردد به دعواهای سیاسی که با اوباما دارند یعنی چه سیاست اوباما در 
س��وریه خوب باش��د و چه بد باشد، آن ها باز هم اعتراض می کنند. در رابطه با برجام هم 
همین است چه توافق با ایران خوب باشد و یا بد، آن ها اعتراض می کنند و کاری به خود 
سیاس��ت به کار گرفته ش��ده ندارند. در آمریکا، سال، سال انتخابات است و دغدغه های 

سیاسی خود را به پیش می برد. 
در واقع می توان پیش�ی بینی کرد که اگ�ر جمهوری خواهان در انتخابات 

بعدی سر کار بیایند این سیاست چه تغییری می کند؟ 
من فکر نمی کنم تغییر خاصی کند. اگر فرض کنید اوباما را نداشتیم و یک رییس جمهور 
جمهوری خواه داش��تیم، آن جمهوری خواه هم بعید بود که نیروی پیاده به سوریه بفرستد. 
چون تجربه عراق را داشتند. ممکن بود جمهوری خواهان بخواهند در مدت زمان محدودی 
ارتش سوریه را بمباران کنند اما از این طرف می دانند که اگر سوریه خیلی ضعیف شود، این 
کشور به دست داعش می افتد و این به نفع آمریکا نیست. داعش یک موجودی است برای 
تضعیف دولت دمشق و بغداد عملکرد و کارکردش این است و نباید به عنوان فاتحان جنگ 
در این کشورها بمانند و دولت تشکیل دهند. محیط مطلوب آمریکا در کل منطقه این است 

که نظریه بی نظمی را دنبال کند و هیچ کدام از کشورها ثبات نداشته باشند.  

آمریکا را نباید کدخدا دانست چون در عمل، می بینید 
که کاری که سرتیپ میانی سپاه قدس ما خودش به 

تنهایی انجام می دهد، کل ارتش آمریکا نمی تواند 
انجام دهد

میزان حمالت آمریکا به داعش در سوریه

میزان حمالت روسیه به داعش 


