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ویژه نامــه ســفر رئیس جمهــور بــه روســیه ê د ی مــاه 1400

یــک  در   2015 ســال  در  امریــکا  رئیس جمهــور  اوبامــا  بــاراک 
کنفرانس مطبوعاتی پیش بینی کرد که مداخله روســیه در ســوریه 
بــا ذلــت و خواری بــه پایــان خواهد رســید و مســکو نیــز در باتاق 
گرفتار خواهد شــد. با این  حال، عملیات های نظامی ارتش روسیه 
به جای آن که تکراری از تجربه ســخت امریکا در منطقه خاورمیانه 
و جنگ های اخیر آن باشــد، به بشــار اســد رئیس جمهوری ســوریه 
این امکان را داد تا ابتکار عمل را به دست گرفته و حلب را بازپس 
گیــرد. از زمــان حمــات 11 ســپتامبر جنگ هــای بــزرگ امریکا در 
افغانستان، عراق و لیبی همگی شکست های استراتژیک بوده اند. 
با ایــن  حال در طول همین دوران، رقبــای امریکا در منطقه یعنی 
روســیه و ایــران پیروزی هــای قابل توجهــی را در مبــارزات خــود در 
گرجســتان، اوکراین، ســوریه و عراق به دســت آورده انــد. حال این 
ســؤال مطرح می شود که چرا ایاالت متحده درحال شکست است؛ 

آن  هم درحالی  که روسیه و ایران درحال پیروزی هستند؟
پاســخ به این ســؤال در میــزان هزینه هــای نظامی نیســت زیرا 
ایاالت متحده در این مســأله مزیت باالیــی در بودجه دفاعی خود 
دارد. درعوض توضیح مناسب برای این شکست، توضیح مربوط 
به مسائل فرهنگی است. جنگ ها امروز عمدتاً جنگ های داخلی 
هســتند و زمانی  که دولت ها در مســائل و چالش ها و درگیری های 
خارجی مداخله می کنند، فاکتورهای فرهنگی عوامل قوی تری در 

نتایج میدان نبرد هستند تا منابع مادی.

همین مســأله ایاالت متحــده را از ۳ منظر در وضعیت ضعیف 
قرار می دهــد؛ اول این که فرهنگ داخلی عام آرمانگرایانه امریکا، 
دیــدگاه جنــگ صلیبــی را بــرای جنگ ها در نظــر گرفته و تشــویق 
می کند و چشــم اندازی با اهداف غیرواقعــی را برای ایاالت متحده 
متجســم می ســازد. این در حالی اســت که فرهنگ داخلی روسیه 
و ایران رویکردهــای عمل گرایانه را تحریک می کنند. دوم فرهنگ 
نظامــی ایاالت متحــده اســت کــه جنــگ بین دولتی متعــارف را بر 
مداخله در درگیری های داخلی در کشور خارجی ترجیح می دهد، 
درحالی که روســیه و ایران دیدگاه گسترده تری نسبت  به مأموریت 
نظامی خود دارند. سوم این است که واشنگتن اغلب در کشورهای 
دوردســت که در آن شــکافی فرهنگی بین امریکا و فرهنگ کشــور 
هــدف وجــود دارد، مداخلــه می کنــد، درحالی کــه روســیه و ایــران 
معمواًل در کشــورهای مجاور که از شــبکه های اجتماعی، مذهبی و 
اقتصادی گسترده تری برخوردار هستند، مداخله نظامی می کنند.

ë جنگ مدرن
پس  از ســال 1۹45، ماهیت درگیری هــای جهانی، از جنگ بین 
دولت هــا به جنگ داخلی تغییــر کرد. در ایــن دوره جدید، ایاالت 
متحــده بــا سلســله اتفاقات تلخــی از بن بســت ها و شکســت های 
نظامــی از ویتنــام تا افغانســتان روبه رو شــد. با این  حــال مداخله 
در درگیری هــای داخلی در یک کشــور خارجی همیشــه محکوم به 

شکســت نیســت. از زمــان حمــات 11 ســپتامبر، هم روســیه و هم 
ایران به این موفقیت در مداخله در جنگ های داخلی کشــورهای 
خارجی دســت یافته اند. تجربیات متفاوت امریکا، روســیه و ایران 
آشــکارکننده اهمیــت محــوری فرهنگ-به جای قدرت-در شــکل 

دادن به موفقیت در جنگ مدرن را آشکار می سازد.

ë عصر جنگ های داخلی
محیــط درگیــری معاصــر، تحــت ســلطه جنگ هــای داخلــی 
بین المللی قرار گرفته  است. دیوید آرمیتاژ، تاریخ دان توضیح داده  
است که چگونه در دهه های اخیر، جنگ داخلی به »گسترده ترین، 
مخرب ترین و مشــخص ترین شکل خشونت سازمان یافته انسانی 
تبدیــل شــده  اســت«. پــس  از ســال 1۹45، ترکیبــی از بازدارندگــی 
بین المللــی  مؤسســات  و  تجــارت  دموکراسی ســازی،  هســته ای، 
تعــدادی از جنگ های بین دولتی را ســرکوب کرده انــد. با این  حال 
پیشــران های درگیــری ماننــد فقــر، همچنــان شــایع و رایــج باقــی 
مانده انــد و تعــداد جنگ هــای داخلــی از دهــه 60 و ۷0 میــادی 
افزایش پیدا کرده و بعد از پایان جنگ سرد نیز دوباره اوج گرفت. 
ایــن نــوع جنگ ها به نوعــی در اواخر دهه ۹0 میــادی کاهش پیدا 
کرد و بار دیگر بعد از مســأله بهار عربی در سال 2011 اوج جدیدی 
گرفت. بنابراین می توان مشــاهده کرد که در حدود ۹ جنگ از بین 
10 درگیــری ای کــه بعد از جنگ ســرد در دنیا به وجود آمده اســت، 

 چرا ایاالت متحده در حال باخت و روسیه و ایران
در حال پیروزی در منطقه هستند؟
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