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 همقدم

انتقردااتی هرم الدانردی ستدسر       تریی   یکی از جدی

هیانرد  رتتدراردی    ایای بدراک اوبداد اطیح  خدوراتدنم

عملرری و یررد تعلررد و سرریار می ار    اننعالنررم  برری 

سدزی و اقدام ار اواجهم بد تحوالت اتردانی ار   تصمتم

سوریم بواه اس . ار حدل حدضی  اوا  ااییکد و عیاق 

ار پی استتدبی بم یک استیاتژی جداع بیای اردییی   

از انظری اوندارد تیاار      بدشرد.   تحوالت ار انطقم ای

سردز دری یرد    »راابیا جدید بدید بد را ای ونم ااکدی 

هرم  ریوه ااعرط بطرور      -بد عوااد تهدیردزا « اذاهیه

  بری ضریورت   -اشلص ار هدنوی توجرم نی قریار اارا  

ار ایر   نی ار صحنم نبریا تدهترد نمدیرد.    « شکس »

  ااعرط یرک تهدیرد اانتتری اسرتقتم بریای       رویکیا

شروا و بلرط    ای احسوباانت  و اندتع الی ااییکد 

ای از ستدسرر  ااییکررد ار انطقررم اعطررو  بررم  عمررده

 بدشرد.  ی تقدبرد برد ایر   ریوه تیوریسرتی اری      چگونگ

 زارش حدضی بی نی اس  تد ضم  بیرسری اهمتریی    

چداشهدی پتط روی اوا  ااییکد ار عریاق و سروریم    

بریای اردییی  تحروالت ار     ستدس  نینده ای  هشور

 را اورا بحث و بیرسی قیار ااد. انطقم

هررای امریکررا رر  رررا      چررا شمهمتررری  

 سوریه

ادی اوا  ااییکد ار عریاق و   اهمتیی  چداطبیخی از 

 سوریم عبدرتند از:

تیی  تهدیرد ااییکرد ار    ااعط و ااقدعده جدی. 1

شروند. اهمتریی  چرداط     ای  او هشور احسروب اری  

ارد  یردتت  اتحردی      اد ار نبیا بد ای   ریوه  ااییکدیی

ادی عریب   و  یوه اتدی اعدرضت  سوریقدبد اتکدء ار 

اردی   نگرم ااشرت  ازینرم   بریای پردیت     سنی ار عیاق

 بدشد.   اقدبلم بد تیوریسم ای

بدس   یتت  ابتکدر عمد ار عیاق و سوریم و . 2

پتشبیا یک استیاتژی جرداع چنردالتتی ار اردییی     

 ی تحوالت ای  هشوراد. صحنم

ادی   تیی امزادی از ظیتت  ااییکد بیای بهیه. 3

تیهتم و هیاادی سوریم بیای ادییی  تحوالت ااخلی 

بتواند سطح تنط ار اندسبدت او طی  را سوریم بدید 

 هداط ااد.
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عملکیا اوا  سوریم  اییای و روستم  یکری از  . 4

اردی واشرنگت     ستدسر  ادی جدی ار پتشبیا  چداط

 شوا. احسوب ای

ننوذ اییای ار عیاق و نزایکی نتیوادی بسرت   . 5

توانرد اوجرا اترزایط       ایاییای  هشور بم ایایاای 

اد  عیاق بیای ااییکدییپتچتد ی تضدی ستدسی نینده 

و همرک برم    شوا. اذا تالش بیای تقوی  ارتط عریاق 

 نشرت  و  ی سرنی  ننهد بیای هنتریل انردطآ نزاا شرده   

حمدیر  و نزایکری برم    ادی سنی عیاق   تعداد بد عیب

اتقدعرد هریای هشرورادی    اوا  ااعبدای  تالش بیای 

انطقم بیای اشدره  ار بدزسدزی عریاق بعرد از    یعیب

  از اینکم شبم نظداتدی شتعی نزایرک  و امدنع جنگ

بم اییای بتوانند شمدل عیاق را بم یک پد زاتنی اتدی 

  یی هنطتواند تضدی  ای اییای و سوریم ابدل سدزند 

ی عیاق را ترد حردوای برد احردوای       اییای ار صحنم

 اواجم نمدید.

    را  استراتژی امریکا رر سوریه

بد ااعط ار عیاق طیح اواتم اونداد تیاا  بیای اقدبلم 

و سوریم بی ازوم شکس  ای   یوه بم عنروای ستدسر    

ااییکد ار انطقم تدهتد اارا. ای  طیح بی چهدر تردهتور  

 اهم اتمیهز اس :

ادی ااخلری ار زاتنرم هردربیا     رتع احدوای . 1

 اایم نظدای ار اقدبلم بد ااعط

ایپلمدسری عمروای  عملتردت    هدربیا امزادی . 2

و  سردزی  سدیبیی بم انظور انزوی اقداادتاطالعدتی و 

 ادی اتیاطی ایدئواوژی را

ااعط ار شندسدیی شیهدی جدید ار ابدرزه بد . 3

اردیی برم انظرور     اتلردذ ستدسر   نتز و  سوریمعیاق و 

 تعلیتقوی  شیهدی 

اد و قطرع ایر     شندسدیی اندبع ادای تیوریس . 4

 1اد استیسی

ادی راابریای هرم ترد پرتط از      بستدری از توصتم

و سروریم  ی نوع رتتدر ار  زاتنمااییکد ار  اوا ای  بم 

شردند  عمردتد بری نکردت زیری تدهترد        ارائرم اری  عیاق 

 :ندا مااشت

  ترریی  تهدیررد اانترر  الرری    ااعررط جرردی

 ااییکدس .

 تیی رقرم و اوصرد  ااعرط     از طییآ بدز پس 

 سقوط خوااد هیا.

  عمردتد از اتحردانط بریای    ایدالت اتحده بدید

ااعط حمدیر  هنرد و از ار تریی اسرتقتم      اقدبلم بد

 اجتندب نمدید.

        ااییکد بدید بطرور اوقر  برم انظرور شکسر

 ااعط  بد روستم و اییای تعداد نمدید.

 تیی  ضیبدت استقتم ااییکد برم ااعرط     عمده

 بدید از طییآ حمالت اوایی اعمدل شوند.

 توانررد از طییررآ اررد  قرریار ااای  ااییکررد ارری

 ار سروریم  ایر   ریوه تیوریسرتی را     رابیای ااقدعرده 

 ادییی  نمدید.

  توانرد برم سردیی بردزیگیای ار حرد       ااییکد اری

 .2اشکالت ستدسی ار عیاق تکتم هند

وزارت اتدع ااییکد ار حدل تدوی  ار حدل حدضی  

بیای اااام ابدرزه بد تیوریسرم ار   یک استیاتژی جداع

هم رسد  نظی ای عیاق و سوریم اس . ای  استیاتژی بم

توانمندسدزی و تقویر  اسسرتتکیش شرتدبدی نتیواردی     

اارد.   امسو بد ااییکد ار سوریم را اورا تدهتد قیار ای

                                                           
1. https:// www. whitehouse. gov /the-press- office/ 
2017/01/28/plan-defeat-islamic-state-iraq. 
2. Jennifer Cafarella, Kimberly Kagan, Frederick 

W. Kagan, and the ISW and CTP Teams,”America’s 

Way Ahead In Syria: Recommended Courses Of 

Action”, February 2, 2017, p:11. 
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ادی اتدانی  واقعت  د تمیهز بتشتی بیاستیاتژی جدید ب

اردی اانتتری    عیاق و سوریم  ارصدا تدات  نتدزانردی 

یرد   شکسر  بدشرد.   ااییکد ای  بلند ادت ایدالت اتحده

  ااقدعررده و ااعررط  ی عملترردتیاررد قدبلترر هررداط 

ایر   احدواسدزی اییای و هداط تضد بیای اثی رذاری  

تقوی  نتیوادی عیب سرنی   ار عیاق و سوریم وهشور 

ی یک نتریوی اوازنرم اانرده       ار ای  جوااع بم اثدبم

ااییکرد ار  راابریا جدیرد   از احورادی اصرلی   احتمدال

بی  رسد هم ااییکد بم نظی ای .خوااد بواعیاق و سوریم 

ی اسرر  تررد بررم جرردی ار ترریی اسررتقتم  از طییررآ ن

شندسدیی و نزایک شدی بم جییدنهدیی ار ااخد عریاق  

و سوریم و حمدی  و تقوی  ننهد  توازنی اتدی نتیوادی 

ااخلی ایسدا هیاه و از ای  طییآ صرحنم تحروالت ار   

ای  او هشور را اردییی  نمدیرد. پشرتتبدنی و تسهترز     

جوااع سنی دی  و تقوی  نتیوادی هیا ار سوریم  حم

ار عیاق و امچنت  تقوی  ارتط عیاق بیای امدنعر   

نظداتردی شرتعی ار نی     تریی تزاینرده شربم    از قدرت

 شروند.  هشور  اقداادتی ار امرت  راسرتد ارزیردبی اری    

تد ابتکدر عمد ار  هند تالش ایراابیا جدید   امزادی

ی پس از جنگ ار ایر  او هشرور  امچنردی ار     نینده

  ااییکد قیار ااشتم بدشد. اختتدر

ارد برم    رویکیاادی جدید ااییکردیی عالوه بی ای   

برم  بحث تیوریسم  تیاتی از اقدبلم بد ااقدعده و ااعرط   

سم  ابدرزه بد تهدید سلنت  جهردای  ریایط پتردا    

اند. تقوی  نهداادی اوا  عریاق بریای اردییی      هیاه

ار بحیای ار ای  هشور و نتز تالش بیای هداط تنط 

تبردید ایر    از جلرو تیی  اندسبدت تیهترم و هیاارد    

اختالتدت برم عردالی بریای اترزایط بحریای سروریم و       

ی شدی اسدام ار ای  هشور و امدنعر  از سری   ت پتچتده

ریز بحیای عیاق و سوریم بم هشوراد امسدیم از جملرم  

راابیا جدید ااییکد خواارد   ادی اواوی از ایگی  ارای 

 بوا.

بدزیگیی امدننرد جمهروری اسرالای     ار رابطم بد 

اد برم جردی ار تری شردی      رسد هم ااییکدیی بنظی ای

استقتم  ارصدا احدواسدزی و از بت  بریای تضردی   

 یی اوثی بریای ایر  هشرور ار عریاق و سروریم       هنط

اد خواادی تیسدیط  یی . بم اعندیی ایگی  ااییکداستند

اردی   ی ار تریی  توای اییای و اتحردای نی ار صرحنم  

اسرتدورا   گونماتچ بدس  نورایاق و سوریم بدوی عی

از  امچنرت   بدشرند.  اری توسط ای  هشرور  قدبد توجم 

انظی ننهد  انوط هیای انسدم تعهدات طی  غیبری ار  

توانرد برم تیتتری رتتردر      قبدل تواتقندام اتمری نترز اری   

ای جمهوری اسالای انسری شرده و برم عنروای      انطقم

برریای اهرردر و  ی ارروثی تشرردر و بدزاارنررده  یررک اارریم

بری   .عمرد نمدیرد  احدواسدزی اییای ار عیاق و سوریم 

 ی ااییکررد ار ارتبرردط بررد ایرر  ابنررد  ستدسرر  نینررده 

بدزاارند ی »ااگوی  جمهوری اسالای را بدید بی اسدس

 یاررورا توجررم قرریار ااا. ایرر  ااگرروی رتترردر« و اهرردر

 ی او بعد اسدسی خوااد بوا: اربی تینده

 اییای رااگوی بدزاارند ی و اهد

 

 اییای ای احدواسدزی قدرت و نقط انطقم      احدواسدزی قدرت سدختدری اییای

ی  عریاق و سروریم  صرحنم   طی سداهدی نینده بندبیای  

اصلی ستدس  اهدر و هنتریل ااییکرد علترم جمهروری     

ای ایریای ار ایر  او    اسالای خوااند بوا. رتتدر انطقم

یرد عردم    هشور  بم تردهتور و اعتردری بریای پدیبنردی    

تقندارم  اپدیبندی طی  غیبی بم تعهرداتط ار قبردل تو  

ادی اجیایی ستدس   بیجدم ابدل خوااد شد. اکدنتسم

بدزاارنررد ی و اهرردر  برری سررم احررور اصررلی اتمیهررز  

 بدشد: ای
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 ادی اجیایی ااگوی بدزاارند ی و اهدر اییای اکدنتسم

 

 تعداد احدوا ار تضدی تشدر از طییآ        ادی ادتمند و تقوی  امکدری  اعمدل تحییم          تیانم  تدهتد بی اجیای سل 

 استقتم حنظ استیادی ارتبدطی  بیجدم از سوی اییای                   بد اتحدای ااییکد ار انطقم بم انظور احدواسدزی

 تسیبم بیجدم تیی از  بهیهبد     ادی اییای ای و هداط استیسی انطقم              

 

 گیری نتیجه

ز انظی اونداد تیاا  ننچم اوقعت  نینده ااییکد را بم ا

هننررده ار سررطح نظرردم   عنرروای یررک برردزیگی تعتررت  

ای   «حداهثیسدزی قدرت»هند   ااملد تضمت  ای بت 

اردی   بندبیای  یکری از بردرزتیی  شدخصرم   هشور اس . 

  ستدس  خدرجی ااییکد ار اورای او  تمیهز بری قردرت  

دیگده اوایی ار سروریم   حملم اوشکی بم پخوااد بوا. 

ارردی  بمبرردرای ارروایی ار اتیدنسررتدی  اسررتقیار سرردادنم

جنوبی و تقوی  ندو دی نتیوی اریدیی   اوشکی ار هیه

ااییکد ار اریدی ژاپر   امگری اقرداادتی ار راسرتدی     

عریاق و  تحقآ چنت  ستدستی قدبد ارزیردبی اسرتند.   

ای  تیی  اواوی  ستدس  خدوراتدنم توری  سپس سوریم

بنظری  شروند.   ااییکد ار شریایط هنرونی احسروب اری    

اوضروع شکسر  ااعرط ار    از رسد هم ننچم بتط  ای

اررد حرردیز اامترر  اسرر      انطقررم برریای ااییکرردیی 

ی ااییکرد ار   هننرده  اوقعت  بیتی و تعترت  بدز یااندی 

خدوراتدنررم اسرر . اوارر  تیاارر  اعتقررد اسرر  هررم   

قبلری ایر  هشرور  اوجرا اترول      ادی اوار    ستدس 

ادی حسردس   اوقعت  اثی ذار ااییکد ار هدنوی قدرت و

ای از جملرم خدوراتدنرم شرده اسر  و ار حردل       انطقم

حدضرری  حضررور ااعررط ار عرریاق و سرروریم  تیصرر   

ادی  ذشتم  اندسبی را بیای اصالح و ید تیتتی ستدس 

ااییکرد ار انطقرم تریاام    بیتری  بیای احتدی اوقعتر   

ندصری  نوراه اس . از ای  روس  هرم احترد و تقویر  ع   

قدرت نظدای  اطالعدتی و اقتصدای ااییکرد ار اسرتور   

نگیش اوا  ااییکد ار  تیا.  هدر اوا  تیاا  قیار ای

ی  شرریایط هنررونی نی اسرر  هررم حضررور قدرتمندانررم 

ضدا  صلح و اانت  خوااد بوا. بندبیای  بنظری    ااییکد

رسد هم طری سرداهدی نینرده  عریاق و سروریم برم        ای

ااییکد و تالش ای  هشرور   نمدیی ی اصلی قدرت صحنم

ی  اش ار انطقررم برریای احترردی اوقعترر   ذشررتم   

ادی قدیمی و ید ایسردا   از طییآ اصالح نظمخدوراتدنم 

 ابدل شوند.ای نوی   ادی انطقم نظدم


