فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالهشتم،شماره،03پاییز(8031شمارهپیاپی)03

راهبردهای آمریکا در قبال بحرانهای جاری غرب آسیا و شمال آفریقا؛ مطالعه
موردی :داعش
طه اکرمی - 1سید داود آقایی
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دریافت -1036/6/03 :پذیرش1031/13/11 :

چکیده
مینیآمریکاازمنطقهغربآسیاوشمالآفریقاوهمزماانیآ 

خروجنیروهایز
ترمتحدینغربیآمریکاوتجهیزبیشترمتحدینمنطقهایآ ،نشاا 


باحضورپررنگ
ازتغییررویکردغربآسیاوشمالآفریقاآمریکاوبهتبعراهبردچرخشبهشرقاین
کشورداشت.بنابرنظرنگارنادگا ،ایانراهباردجدیاد،راهباردآمریکاانبابتباه
بحرا هاوتحوالتغربآسیاوشمالآفریقااراتغییاردادهاساتگاروهتروریباتی
داعش،نمونهاخیراینبحرا هااست.لذاسؤالاصلیمقالهایناساتکاهسیاساتو
راهبردجدیدآمریکانببتبهغربآسیاوشمالآفریقااچیبات؟وایانراهبارددر
گروههایتروریبتیوبهخصوصداعش،چگونهخواهدبود؟اینپژوهش
مبارزهبا 
بابهرهگیریازروشتحلیلی-توصیفیوبااستفادهازنظریاهتاواز ااوایفراسااح 

نتیجهمیگیردکهمواردیازابی عدمحضورنیروهایزمینی،انتقالبارهزیناههاابار
دوشسایرمتحدینواحالهمبئولیت،چندجانباهگرایایو...ازجملاهعناصاراصالی
راهباردجدیاادآمریکاااسااتکاهباهتباعآ ،اسااتفادهازنیروهاایمحلاای،متحاادین
منطقهای،راهبردردپایکمرنگوائتالفهاییچاو ائاتالفهاواییعلیاهداعاش،

تجهیزوآموزشنیروها،استفادهازنیرویدریاییونیروهایویژهواستفادهازپهبادها
انتخابهایاولآمریکاخواهندبود.

وموشکهاو...



واژگان کلیدی:تواز اوایفراساح ،غربآسیاوشمالآفریقا،داعش،راهبردرد
پایکمرنگ،راهبردچرخشبهشرق.
منطقهایدانشگاهتهرا (نویبندهمبئول)Tahaakrami@gmail.com
.8دانشجویدکتریمطالعات 
منطقهایدانشگاهتهرا sdaghaee@ut.ac.ir
.2استادگروهمطالعات 
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مقدمه
پسازحوادث 88سپتامبروارائهطار مباارزهبااتروریبامتوسا،باوش،شااهدنااتوانی
آمریکادرنابودیگروههایتروریبتیبودهایم.حتیتهاجمآمریکابهکشورهایمنطقهغرب
آسیاوشمالآفریقا،منجربهگبترشاینگاروههااشادهودرواااعشااهد هاورگاروههاای
جدیدیبودیمکهازآ جملهمی توا بهگاروهتروریباتیداعاشاشاارهکارد.امااایانباار،
رویکرداوباماهمانندبوش،یکجانبهگراییودرگیریمبتقیمنباودهاساتوشااهدرویکارد
جدیدینببتبهاب بودهایم.
طر راهبردچرخشبهشرقآمریکاادردورهاوبامااوخاروجبخاشزیاادیازنیروهاای
زنیهادرماورد
گمانه 
زمینیاینکشورازغربآسیاوشمالآفریقانیز،منجربهشدتگرفتن 
راهبردورویکردآمریکانببتبهمنطقهغربآسیاوشمالآفریقاشاد.ایانموواوپپاساز
هورداعشوادرتگرفتنآ ،ازاهمیتبیشتریبرخوردارشد؛چاراکاهرویکاردآمریکاا
درابالداعش،بهمانندآنچهدردورهجورجبوشپبرودرابالالقاعدهشاهدباودیمنباودو
رمیرسید.عدمحضورنیروهایزمینیآمریکادرجنگعلیه
درمقایبهباآ ،منفعالنهتربهنظ 
داعشنیزگواهبراینتغییربود.
پسدروااع،آنچهعلتنگارشمقالهپیشرواست،پاسخداد بهایندغدغهاسات.لاذا
سؤالاصلیمقالهایناستکهباتوجهبهامکا حضوروادامهحیاتاندیشاههااوگاروههاای
تروریبتینظ یرداعش،درکشاورهایمختلاغغاربآسایاوشامالآفریقااوتحاتعنااوین
مختلغ،سیاستوراهبرد8جدیدآمریکانببتبهغربآسیاوشمالآفریقااچیبات؟وایان
گروههایتروریبتیوخصوصاًداعش،چگونهخواهدبود؟
امردرمبارزهبااین 
درپاسخبهاینمبأله،نویبندهبراینگما استکهراهبردجدیدآمریکادرمنطقهغرب
آسیاوشمالآفریقا ،بانظریاهتاواز ااوایفراسااح کاهشاام احالاهمبائولیت،اساتفادهاز
متحدینمنطقهای،حفظموازناه،رهباریازپشاتو...بهتاراابا تووایااسات.پاسپاساخ

پیشروایناساتکاهآمریکااباهدنباالاساتفادهازتاواز ااوای
نویبندهبهسوالاصلیمقاله 
فراساح بودهوعنصرموازنهازدوررادراولویتاراردادهاست.
برایبررسیبهتراینپژوهشسعیشدهاساتکاهایانمقالاهدرساهبخاشکلای،ماورد
1. Strategy
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سازماندهیارارگیردکهدربخشاول،پسازتوویانظریهتواز اوایفراساح ،بهمنافعو
راهبردکال آمریکاپرداختهشدهاستودرادامه،مناافعوراهباردآمریکاادرغاربآسایاو
شمالآفریقابهصورتدایقترموردتجزیهوتحلیا اارارمایگیاردودرنهایاتنیازراهبارد
آمریکاومصادیقآ درجنگعلیهداعش،موردکنکاشارارخواهدگرفت.
چارچوب نظری :نظریه توازن قوای فراساحل
نظریهتواز اوایفراساح کهدارایریشهوااعگرایانهاست،درجواببهتغییراتمحی،
بینالمل بهخصوصچنداطبیشد جهاا وتوسا،نظریاهپاردازا آمریکااییشاک گرفتاه

یاتیترینمنافعآمریکادرپیشگیریازایجادهژمو درمنطقهاروپااو
است.طبقایننظریه،ح 
شرقآسیایابهاصطال "هژمو اورآسیایی"8وهمچنینهژمو نفتیدرغربآسایاوشامال
آفریقااست.وجودهژمو اوراسیاییمیتواندخطروجودیبرایآمریکاایجادکندوهژماو 
نفتیدرغربآسیاوشمالآفریقانیزمیتواندبرروندانتقالنفتوهمچنینبرااتصادآمریکا
وسایرادرتهایصنعتیوپیشرفتهواببتهبهنفتتأثیرگذارباشد.طبقایننظریهآمریکابایاد

نیروهایزمینیخودراازاوراسیاخارجساختهوصرفاًدرصورتیکهتواز درمنطقهدرحاال
فروپاشیبود،نیروهایخودراواردسازد).(Layne, 2009: 7- 8
بهنظرایندستهازنظریهپردازا ،عالوهبرشک گیریتواز سانتی"ساخت "ویاانظاامی،در
2

آیندهآمریکاشاهدشک گیری"موازنهنارم "0علیاهخاودنیازخواهادباود.بادینمعنایکاهساایر
دولتهاتالشخواهندکردتابااستفادهازدیپلماسیوسازما هایباینالمللای،آمریکاارامحادود

سازند.عالوهبراینموازنه،برخیااداماتنامتقار 4نیزکهتروریبامواااداماتتروریباتی،یکای
ازآنهاستممکناستتوس،بازیگرا غیردولتیچو داعشوالقاعادهصاورتگیارد

(Layne,

میتوا گفتکهتواز اوایفراساح دروااعراهیبرایانتقالهزینههااوتهدیادات
 .)2006: 144
بهکشورهایدیگرویابهعبارتدیگر،خنثیکرد تهدیاداتعلیاهآمریکاابااپرداخاتکمتارین
هزینهاست.اینراهبرددروااعانتقالبار5ورنجبهساایرینوناهتقبایم0آ

اسات)2012

.(Layne,

1. Eurasian Hegemon
2. Hard
3. Soft balancing
4. Assymetric
5. Burden Shifting
6. Sharing
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دراینراستا،آمریکاعالوهبرکنارگذاشتنرویکردهژمونیکخود،ازطریاقاتحاادویااافازایش
میپردازدوتعهداتخودرادراینمناطقکاهشمایدهاد
توا داخلیبهتقویتمتحدا منطقهای 
) .(Layne, 2006: 159-161همچنینبرطبقایننظریه،آمریکاهمیشهبایدبرتاریسیاسای،ااتصاادی
ونظامیخودراحفظکند).(Layne, 2006: 31
بهطورکلینظریهتواز اوایفراساح براصولومفروواتزیرمبتنیاست:
راهبردهایتواز اواازهژمونیک،برتراست؛

 برایادرتبزرگیچو آمریکا،واببتگییکتوهماستونهیکوااعیت؛تعهداتنظامیآمریکادرسالهایآتیکاهشپیداخواهدکرد؛

 جغرافیابرراهبردکال تأثیرگذاراست؛دینامیکهایاتحادبرراهبردتواز اوایفراساح تأکیددارند؛

 ادرتنببیهمچنا بااهمیتخواهدبود؛ -ودرنهایتاینکهریبکحضوریکهژمو اوراسیاییرایا پااییناسات

(Layne,

.)2006: 113


توازن قوای فراساحل و راهبرد آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا
ایاالتمتحدهآمریکاپیشازمشخصکرد راهبردکال خاود،باهدساتهبنادیمنااطقو
همچنینمنابعخوددرآ میپردازد .پایشازورودباهبحاط،طباقساندراهباردامنیاتملای
سیرمنافعواهدافآمریکارامیتوا باهصاورت

آمریکادرسال2385ودرنگاهیکال تر،
ذی دانبت:




نمودار .1منافع آمریکا
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درگاماول،جهتمشخصکرد راهبردکال ،آمریکامناافعخاوددرمنطقاهراتعریاغ
میکند.

جلوههایمنافعآمریکادرغربآسیاوشمالآفریقاعبارتنداز:



حفظامنیتمردمآمریکا؛



گبترشوترویجسبکزندگیدموکراتیک؛



گبترشبازارآزاد؛



برارارینظماانو محورجهانی؛



گبترشوتقویتاتحادهاوائاتالفهاا

)(President of The Unidted States, 2017:49

)(President of The Unidted States , 2015: 25؛


امنیتسرزمینآمریکا؛



امنیتمتحدا آمریکا).(Obama, 2014

لذاهرامریکهبااینمواردبهمقابلاهبرخیازدخطاروتهدیادیعلیاهمناافعملایآمریکاا
محبوبمیشودکهمنطقهپُرآشوبغربآسیاوشمالآفریقا،القاعادهوساپسداعاشنیاز
می توانندبهدلی بهخطاراناداختنیاکماوردیاابیشاتر،خطارمحباوبشاوند.لاذاداعاش

میتواند،خطریجدیعلیهآمریکابشودچراکهنهتنهاامنیتمردمآمریکاراتهدیدمیکند،

بلکهبازندگیدموکراتیکوکلیهاصولزندگیغرباینیازمخاالغاسات.همچناینداعاش
ومنتهدیدمتحدینآمریکا(ماننداتفاااتتروریبتیپااریسدر80ناوامبر2380ویااساایر
عملیات هایمتعددآ دراروپا)،بهنظامحااکمجهاانیکاهتوسا،غاربطراحایشادهنیاز

یاعتنااست.
ب 
سایرمنافعحیاتیوفوقالعادهمهمآمریکادرغربآسیاوشمالآفریقانیزعبارتنداز:

 حفظثباتومواعیتاسرائی بهعنوا کشوریمبتق ورفعتهدیادهایموجاودعلیاهآ ؛
 موفقیتدربراراریروندصلاخاورمیانه؛یتهایانتقالانرژیوبهخصوصنفتازمنطقهبهجها ؛
 رفعمشکالتومحدود یهاا درمنطقاهباههارنحاوممکانوازباینبا رد چاالشگارا ویااتاوا 
 رفعدشامن چالشگریآنها؛
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ادرتمنطقهایمتخاصم؛

 درهمینراستا،مقابلهبا هورهرنوپ عدمدسترسیکشورهایمنطقهبهتوا هبتهای،شراکتها)(President of The Unidted States, 2017: 49ومتحدا منطقهای؛

 تقویت براراریرواب،نزدیکباکشورهایعربیدرجهتکنتارلتروریباموتاأمینامنیاتانرژی(یزدا فام)825:8011،کهاینامردردکترینکارترنیزااب مشاهدهبود.
 وآخرینموردنیزحفظثباتمنطقهایموردنظراستتابتوا همهمواردبااالراتاأمینکرد.لذاحفظثباتآ چیزیاستکهازطریقآ آمریکاراحتتارباهمناافعخاودخواهاد
رسید).(Barnes & Bowen, 2015: 23
باایناوصاف،میتوا اهدافاستراتژیکآمریکادرمنطقهغربآسیاوشامالآفریقاارا

بهشر ذی بیا داشت:
 اطمینا بخشیبهکشورهایتحتالحمایهآمریکادرابالحمالتدشمن؛انصرافسازی:دشمنا رابایبتیازدنبالکرد یادساتیاابیباهتوانااییهاایتهدیاد

کنندهبازداشت
 بازدارندگیدربرابرحمالتدشمنا ؛ شکبتدشمنا درصورتورورت(ااسمیوشکری)813:8011،؛همراهسازیکشورهاویاپیرووواببته8سازیآنها؛

وحفظنظمیکهتوس،ادرتمداخلهگرکنترلشود.

آمریکادرجهتنی بهمنافعواهدافخود،نیازبهراهبردیداردکهاینمبائ رادرنظر
گرفتهباشدوبتواندپاسخگویآنهاباشدکهبهنظرنگارنده،اینراهبردهما چیزیاستکاه
میتوا یادکرد.طبقاینراهبارد،سیاساتآمریکاا
ازآ تحتعنوا «تواز اوایفراساح » 
درغربآسیاوشمالآفریقابهشر ذی خواهدبود:
ممانعت از شکلگیری هژمون نفتی
رئالیبتهابهطورک ،حامیحضورنظامیآمریکادرخلیجفارسبهجهاتحفاظمناافع

خود،ازجملهدسترسیراحتوآزادبهنفتاست.بهطورکلیدونوپتهدیدعلیهمنافعنفتی
1. Client

راهبردهای آمریکا در قبال بحران های جاری غرب آسیا و شمال آفریقا؛ مطالعه موردی :داعش

263

آمریکاوجوددارد)(Layne, 2009: 13کهبایدبهآنهاپاسخنظامیداد:
تسلط یک قدرت بر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و به تبع آن کنتعرل اکرعر
مناب ذخیره نفت در جهان
بهعنوا مثالترسازاین کهعراقبرمناابعنفتایکویاتوعربباتا کنتارلیابادکاهدر
نهایتمنجربهاعزامنیروهایویژه8آمریکادرجهتآزادسازیکویتوحفظتواز منطقهو
درنهایتجنگخلیجفارسدرژانویه8338شد.درسال8313نیز،دردورهکارترباهجهات
ترسازتبل،ایرا وشورویبرمنطقه،دستورایجادنیروهایواکنشسریعآمریکادرجهات
مقابلاهبااایانموواوپ،صاادرشاد

& (Mearsheimer & Walt, 2016: 75-76; Mearsheimer

.) Walt, 2006: 32طبقراهبردآمریکا،های کشاورمخاالفینبایادبارایمنطقاهکاهدرثباات
جهانیبازارانرژیموثراست،تبل،یابد).(President of The Unidted States, 2017: 49
آمریکابااینراهبردتوانبتهاستاز هورهژمو هایمنطقهایممانعاتکاردهوتاواز ااوارا
درجهتامنیتآمریکاحفظکند .هوریاکهژماو نفتایدرخلایجفاارسمایتوانادمنجارباه
افاازایشایمااتنفااتواسااتفادهازنفااتبااهعنااوا اهاارمفشااارسیاساایعلیااهکشااورهایصاانعتیو
مصرفکنندهشود .همچنینباتوجهبهاادرتبرتارنظاامیآمریکاانبابتباهکشاورهایبازر 
یجاوییهژماونی
منطقه،آمریکابایدباایجادبازدارندگیونشا داد احتمالواکنشنظاامی،ازپا 
درمنطقهتوس،اینکشورهاممانعتورزدکهالبتهلزوماًمنظور،استفادهازنیرویزمینینیبت.


ناآرامی و بیثباتی در کشورهای تولیدکننده نفت
ناآرامیوبیثباتیدرکشورهایتولیدکنندهنفتنیزازدیگرتهدیداتاستکاهایانامار
عالوهبربهخطرانداختنجریا انتقالنفت،باعطافزایشبهایآ نیزخواهدشدکهاینامار
کامالًمغایربامنافعملیآمریکااستولاذابایادازآ جلاوگیریشاود.اگرچاهایانکااهش
تولیدوافزایشایمتمواتیخواهدبودوسایرتولیدکنندگا باافزایشتولیدخود،کمباودرا
نکاهدارای
جبرا خواهندکرد البتهعرببتا دراینماورداساتثنااساتچاراکاهباهدلیا ایا 
بیشترینذخیرهنفتیدرمنطقهاستوهمچنینبزرگترینتولیدکنندهنیازاسات،لاذارویکاار
1. Expeditionary Force
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آمد رژیمیمخالغآمریکادرآ ،ورباتااتصادیسنگینیبهآمریکاخواهادزد.باهنظار
استراتژیبتهایآمریکایی،بهترینرویکرددراینراستاکاهشحضوروکمرناگشاد رد

پای 8اینکشوردرمنطقه،تضمینبازماند تنگاههرماز،کااهشوابباتگیآمریکااباهنفات
منطقهودرنهایاتحضاورنیارویدریااییآمریکااییدرخلایجفاارسوایجاادبازدارنادگی
هباتهای

2

اسات)2006: 179-181

.(Layne,عاالوهبارآ ،هرگوناهبایثبااتیسیاسایدرایان

کشورها،منجربهپرشد خالایجادشدهدرنقشآنهادرمنطقاهتوسا،دولاتهاایمخاالغ
آمریکامیشودکهایننیزتهدیداست).(President of The Unidted States, 2017: 49


تغییر راهبرد آمریکا در منطقه و تغییر روش جنگ آن
آ چهدرسندراهبردامنیتملیآمریکاوباهطاورکلایدرگفتماا مقامااتآمریکااباه
شود،بحطچندجانبهگراییوتشکی اتحادهاوائتالفهاایباینالمللایو

ووو مشاهدهمی
جایگزینیآ

بایکجانباهگرایایدورهباوشپباراسات( President of The Unidted States ,

یسازیومناعهرگوناه
.)2015: 23همکاریآمریکابامتحدینخودوتأکیداینکشوربرخنث 
تالشیدرجهاتگباترشتکنولوژیهاایهباتهای،بیولاوژیکیوشایمیاییومقابلاهدراالا 
ائتالفعلیهداعشنیزدرهمینراستاست.آمریکاتالشمیکنددراینراه،متحادینخاودرا

توانمندترسازدتاازاینطریقنیروهایتحترهبریآمریکاتوا مقابلهبیشاتریبااتهدیادات
احتمالیراداشتهباشندوبارراازدوشآمریکابردارند).(Cohen, 2000: 9طباقایانراهبارد،
انااهجنااگهااایاختیاااریووااروریااارارداردوبایاادصاارفاًآ دسااتهاز

آمریکااادردوگ
میشود(جمشیدی.)02:8035،
جنگهاییراانتخابکندکهبراینکشورتحمی  

یشاودومفااهیمدیگاری
بهطورکلیدراینراهبردکهازآ بهعنوا چندجانباهگرایاییاادما 
مانندرهبریازپشت0نیزدرکنارآنهاتعریاغمایشاوند،درایانراساتااساتکاهوامنکااهش
امنیتبینالمللیرابهدوشسایریننیازبینادازد.4درخواسات

هزینههاینظامیآمریکا،و یفهتأمین

ازسایرینجهتاجرایدیپلماسیچندجانباهوهمچناینرویکارد"دیپلماسایوانتظاار،"5درهماین
1. Footptint
2. Over the Horizon Deterrence-Nuclear Deterrence
3. Leading from Behind
4. Buck Passing
5. Diplomacy and Waiting
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راستاست.بنرادز،کاهمشااورامنیاتملایآمریکااباودنیازگفتاهاساتکاه"(سیاسات)ردپاای
کمرنگآمریکا،8تلفاتجانیومنابعکمتریورایآنچهکهحتیتصورمیشاد،داشاتهاسات"و
اینخوددلیلیبرموفقیتاینسیاستاست(.)Martel, 2015: 329دروااعترامپباهدنباالکاساتن
ازتعهداتنظامیخوداستواینیکیازویژگیهایراهبرددولاتجدیادآمریکاااسات؛کاهاز

نگاهااتصادمحورانه،عم گرایانهوخوخواهانهتراماپنشااتمایگیارد(یازدا فاام)850:8035،و
ااداماتنظامینیزتوس،آمریکامحادودخواهادباود(یازدا فاام.)53:8035،آمریکااعاالوهبار
کب متحدینجهانی،بهدنبالکب متحدینمنطقهاینیزبودهاستوحتیفراترازآ ،باهدنباال
پروکبیهایی(نمایندگیهایی)درمناطقمختلغجها است.بهعنوا مثال،اسارائی چنایننقشای

رادارد.هرچند"اسرائی توا ایفایچنایننقشای راناداردچاراکاهماوردپاذیرشکاما اعاراب
نیبت.بههمیندلی ح مشک اعراب-اسرائی اولویتدولتهایآمریکاازجملهدولاتتراماپ
است.کوهنپسازذکرمنافعآمریکادرمنطقه،بهاهمیاتایانموواوپاشاارهداردکاه"آمریکاا
غربآسیاوشمالآفریقارادرصلامیخواهادچاراکاهایانمنطقاهدساتیاابیباهمناابعطبیعای

یساازد.امااایان
راهبردیراباایمتهایپایینوهمچنینبازارآ مبتنایبارباازارآزادرافاراهمما 

ثباتوصلاممکننیبتمگرازطریقح مشک اعاراب-اسارائی وعادممقابلاهلیبای،ایارا و
عراقباهنجارهایبینالمللیآمریکا")(Cohen, 2000: 11عرببتا سعودینیزچنینتوانیناداردو

یکناد
درنهایت ایرا پسازانقالبنیزهی رغبتیبهایانامارناداردوبارخالفآ نیازعما ما 
).(Pollack, 2015: 7تجربه88سپتامبربهآمریکااثاباتکاردکاهیکجانباهگرایایدرغاربآسایاو
شمالآفریقانهتنهاببیارهزیناهبار اساتوبلکاهباهدلیا مباائ مختلفایازجملاهفروپاشاینظام
منطقهایغربآسیاوشمالآفریقاکارآمدنیزنیبت.بنابراین،راهبردکاال آمریکااپاسازباوش

هاوروشهایذی گفتهتبیینشدهاست:


بابرنامه
مطابق
الغ-ازطریقنیروهایعملیاتیویژه2؛
ب-تجهیزاتپروازیبدو سرنشینویاپهبادها؛
پ-خروجنیروهایزمینیازمنطقهغربآسیاوشمالآفریقا؛
چندجانبهگراییوراهبردردپایکمرنگ.

ت-
1. Light Footprint
2. Special Operations Forces
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والبتههمراهیاینراهبردهابامواردذی :
الغ-دیپلماسی؛
ب-تحریم؛
پ-انزوا؛
ت-حقوقبینالمل ؛
هایتوسعهایو(Obama, 2014)...؛


کمک
ث-
ج-تجهیز،تقویتومدر کرد نیروهاایمبالاآمریکااکاههادفاصالیآ کااهش
نیرویزمینیاست).(Shanker & Cooper, 2014
کاهشپایگاههاینظامیدرسطاجها وهامزماا حاذفتجهیازاتوهواپیماهاای

چ -
تکمأموریتیوجایگزینیآنهاباپهبادها،بهعنوا مثالپهبادهایگلوبالهاوک8ودرنهایت
کوچکتر) .(QDR, 2014: 28

حرکتبهسمترزمناوهای

تحوالتمنطقهازجملهپیدایشداعش،تهدیدجدیعلیهآمریکامحبوبنمیشودولاذا

ارسالنیرویزمینیبههی وجهدردستورکارنیبات )(Luján F, 2013: 8؛بناابراینآنچاهباه
عنوا راهح پیشنهادمیشود،دروهلاهاولاساتفادهازتاوا متحادینآمریکاادرمنطقاه(باه
خصوصکشورهاییکهخوددرگیرتروریبمهباتند)) (Hartzell & Hoddie, 2003: 330کاه
بهعبارتی"شریک"آمریکانیزبرایمبارزهباتروریبماسات)( (Obama, 2014باهخصاوص
تقویاتشاورایهمکااریخلایج))(President of The Unidted States, 2017: 49ودروهلاه
دوم،استفادهازنیروهایاستراتژیکهاواییودریااییاسات؛یعنایباهجاایتأکیادبارابازار
نظاامی،آمریکااازابزارهاایدیگاریچاو ابزارهاایسیاسای،ااتصاادی

(President of The

ودیپلماتیکبهرهمیجویدکهدراینراساتاتعاما وهمکااری،2

)Unidted States, 2017: 49
عنصراساسیاست) (Friedman, 2015واینهمکاریبراساسمنافعواحتراممشترکبهویژه
بینادرتهایبزر ،راهحا مشاکالتوچاالشهاایاار 28درجهاا اسات


(Obama,

.چندجانبهگراییواساتفاده

)President Obama's Speech in Cairo: A New Beginning, 2010
ازراهبردردپایکمرنگکهشاام اااداماتاطالعااتی،نظاامیوامنیتایدرجهاتمقابلاهباا
1. Global Hawk
2. Engagement
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دراینراستاتعریغمیشودوهدفاصلیآ ،عاالوهبار

تروریبم،حملهسایبریو...است.
کاهشهزینههایتحمیلیبرآمریکا،کاهشمیازا حماالتتروریباتینیازاساتکاهدارای
ویژگیهایذی است:

وامنیتیمانندسفارتخانهها؛

یمهایغیرنظامی
 .8استفادهازت 
گونهعملیاتها؛

 .2کوچکبود این
گونهعملیاتها:بهطوریکاهدراالا ائاتالفواتحاادصاورت

 .0غیرمبتقیمبود این
یگیرد؛
م 
 .4طوالنیبود ؛
 .5دارایرویکردپیشگیریکننده)(Luján F, 2013: 8-12تاتهدیداترااب ازتبادی آ 
بهبحرا ،شناساییوبرایآ آمادهشوند.
استفادهازاینرویکردهارابهووو درجنگعلیهداعشویادردساتگیریبانالد در
سال2388شاهدبودیم.همانطورکاهاوباماانیازگفتاهباود":اگارپاکباتا نتوانادبانالد را
دستگیرکند،آمریکااینکارراخواهدکرد"(.(Martel, 2015: 330
بحط"چرخشآمریکابهشرق"ویا"چرخشبهآسیا"28استکاهازدورهاوباماامطار 
شدهودردورهترامپنیزکماکاا دنباالشادهاسات.راهباردکلایآمریکااکااهشحضاور
نیروهاینظامیاشدرغربآسیاوشمالآفریقاوانتقالآنهادرراستایسیاساتچارخشباه

شرق،بهآسیاواایانوسآراماست.درهمینراستاآمریکاتالشداردتاتوا ،سطاآماادگی
وپاسخنیروهاوتجهیزاتخودراباالببردولذاایانکشاوردربرخایازحاوزههاایخااص
ساارمایهگااذاریزیااادینیاازکااردهاساات.آمریکاهمچناایندرهمااینراسااتاوبااهمااوازات

چندجانبهگرایی،بهدنبالواردکارد متحادینخاودباهمنطقاه0وهمچناینتقویاتمتحادین

منطقهایخودنیزاستوایندایقاًهما چیزیاستکهدرراهبردمقابلهبااداعاششااهدآ 
بودهایم.
1. Pivot to Asia
.2اوباماسال 2388درسخنرانیخوددرپارلما استرالیااعالمکردکهتصامیممهامواساتراتژیکیبارایآینادهسیاسات
خارجیا یاالتمتحدهآمریکاگرفتهاستکهطباقآ نقاشایانکشاوردرآینادهمنطقاهشارقوجناوبآسایاافازایش
گیریپیدامیکند.ویایناستراتژیراچرخشبهآسیانامید(.)Perry, 2014: 1

چشم
3. Reaching out for Other Great Powers
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راهبرد آمریکا در برابر گروه تروریستی داعش
د رابتدابایددرنظرداشتکاهداعاش،تهدیادیراهباردیومباتقیمعلیاهمناافعاساسای
آمریکانیبتکهدرابتدایمقالهتوویادادهشدهاساتولاذالزومایباهبااالبارد میازا و
سطاحضورنیروهایآمریکا8دراینراستاوجودندارد.پیشترنیزاوبامااگارچاهتروریبامرا
مبتقیمترینتهدیدعلیهآمریکادرداخ وخارجدانبتهبود،اماآ راغیرمؤثرارزیابیکارده
بود.
راهبردآمریکانببتبهگروههایتروریبتیدودستهاست:

بهطورکلی
 .8اتخاذرویکردجنگباشورشگری2کهبهعنوا مثالآمریکاطالباا رادشامنالماداد
جامعهشناختی،معتقداستکهاینجنگرابدو حمایتمردمنمیتاوا 

میکند،امابانگاهی

بهپیروزیرساند.همچنیناینرویکردخواها افزایشحضورنیروهایزمینیاستومخالغ
استفادهازتبلیحاتمدر مانندهواپیمایبدو سرنشیناستچراکهباعطتلفااتغیرنظاامی
نیزمیشود.

 .2رویکااردمقاب ا آ ،رویکااردمبااارزهب ااتروریباام0اسااتکااهبیشااترمااوردحمایاات
شخصیتهایسیاسیوامنیتیازجملهجوباید ،معاو رئیسجمهاورورامامانوئا ،رئایس

واتکارکنا کاخسفیدبودهاست.بنابهنظرآنهاکاهالقاعادهوناهطالباا رادشامناصالی
میدانند،فرورفتندرجامعهافغانبتا بهوررمنافعآمریکاستولذابهجاایافازایشحضاور

نیرودرافغانبتا ،برلازوماساتفادهازابزارهاایمادر نظاامیدررهگیاریوناابودیعناصار
القاعدهرابااستفادهازابزارهاییچو پهبادها،عملیاتاطالعاتپایاه،نیارویعملیااتویاژه،
کشتارهایهدفمند،پرهیزازاعزامپیادهنظامو...درساتمایدانناد(جمشایدی)00:8035،و
اینمورددوم،دایقاًنگاهکنونیآمریکابهداعشنیزاست.بهعنوا مثالاوبامادرسال،2384
تهدیادناشایازپیشارویداعاشرادرساطامحلایارزیاابیکار د) (Gerson, 2014وآ را
تهدیدیجدیکهنیازبهاعزامنیرونیزداشتهباشد،ندانبت.
بهطورکلیسیاستعدممداخله4آمریکاازعل اصالیواکانشببایاربااتاأخیرآمریکاا
.8منظورازنیروها،نیروهایزمینیوکالسیکاستونهمشاورا ونیروهایویژه.
2. Counter-Insurgency
3. Counter-Terrorism
4. American Disengagement
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نببتبهداعشبود(.)Pollack, 2015: 3بهطورکلیپیرامو داعشبایدذکرکردکهداعاش
والقاعده،بهخودیخودمشک نیبتندبلکهاینهاآثاریازمشکالتبهوجاودآمادههباتند.
بتیزمانیکهدرکشورییامنطقهایخألادرتیموجاودباشاد،باه

اینگونهگروههایتروری

سرعتشک گرفتهوتقویتمی شاوند.لاذاجناگداخلایوعادموجاودحکوماتمرکازی
ادرتمند،یابهعبارتیدیگر،وجودخألادرت،عام اصلیپدیادههااییچاو داعاشاسات.
مانندآ چهدرسوریهوعراقاتفاقافتادوداعشتوانبتبهسرعتخودراگبترشدهد.در
وااعپسازحضورگبتردهآمریکادرسال2338درعراقوخروجآنهااوایانخاألاادرتی
کهشک گرفتهبود،زمینهرادرجهت هوروگبترشداعشفراهمکارد.ایاندایقااًاتفااای
استکهدراکثرکشورهایمنطقهکهآمریکادرآ هاامداخلاهنظاامیکاردهاساتراشااهد
بودهایم،منتهیوسعتوشدّتآ متفاوتاست.اینامرالبتهکامالًبهوررمناافعآمریکااباه

خصوصتأمینانرژیآ استوهمچنینامنیتسربازا آمریکاایی،متحادینوشاهروندانش
یاندازد.درموردداعشنیزایننگرانیوجودداشتکهمداخلهبیشاترنظاامی،
رانیزبهخطرم 
عالوهبرصرفهزیناههاای زیااد،باازاووااپراممکاناساتبادترساازدوراهحا دائمای
محبوبنمیشود.امابهطورکلیآمریکادرابالداعشراهبردخاصیدرابتدانداشتچارا
تلقینمیشد.

کهتهدیدمبتقیمیعلیهآمریکا
جهتمداخلاهنظاامیواانااپرئایسجمهاوروسیاساتمادارا آمریکااباهخصاوصدر
موردیچو داعش،بایدچهارمتغیرراهمزما مدنظرااراردادودرصاورتیکاههماهویاا
برخیازآنهااابلیتمتقاعدسازیراداشتهباشند،آمریکااادامخواهدکارد.ایانچهاارمتغیار
عبارتنداز:
 )8ورورتراهبردی:بدینمعنایکاهمیازا اهمیاتژئاوپلتیکیمنطقاهوبحارا وحتای
کشوربحرا زدهبرایآمریکاچقدراست.
مشروعیتبینالمللی:درصورتمداخلهنظامیتاچهحدسازما مل وساایرکشاورها

)2
یکنندویابهآ کمکااتصادیونظامیخواهندکرد.
ازآ حمایتم 
 )0مشروعیتداخلی:چو مقاماتبایدبهفکاردورههاایبعادیریاساتجمهاوریویاا
نمایندگیخودنیزباشند،لذانظرافکارعمومیمردمآمریکادراینزمینهببیارمهماست
ایاسهایتاریخی:بدینمعنیکهدرمواردمشابهاینبحرا ،چهتبعاتیبرایآمریکابه
 )4
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وجودآمدهاست(یزدا پناهوجانفشا .)213-201:8032،
باتوجهبهاهمیتعراقونفتآ ونزدیکایباهساوریه،عربباتا وترکیاهوخطارورود
داعشبهاروپا،مبارزهبااینگروهورورتراهبردیزیادیداشتوازمشروعیتبینالمللای

وداخلینیزبرخورداربود.اماایاستاریخیوتجربهجنگعلیاهالقاعادهوجناگدرعاراق،
ببیارتجربهتلخوسنگینیبود.ازاینروواکنشوروریبهنظارمایرسایدولایناههارناوپ
جانبهگراییاوباماشام حمالتهواییوسپسارسالتعاداد
واکنشی.بااینحال،راهبردچند 
ببیارمحدودینیروینظامیجهتحفا اتازسافارتآمریکاادرعاراق،کنباولگاریدر
موص وهمچنیننقاطاستراتژیکمانندفرودگاهبغداد،تنهاواکنشهایآمریکاآ هامپاس
یبود.بهطاور
ازسقوطموص کهازناتوانیدولتعراقازکنترلومهارداعشمطمئنشد،م 
کلیآمریکاسیاستازبینبرد داعاشراحاداا درابتادانداشاتوسیاساتاودربهتارین
حالتبهمهارومحدودساازیودرنهایاتاطاعمناابعماالیداعاشمنتهایمایشاد.آمریکاا
همچنینامیدزیادیبهتوا دولتعراقوپیشمر هاوهمچنیننیروهایحاوردرمنطقهاز
جملهسپاهاادسدرجهاتکنتارلداعاشداشاتوباهدوماورداولمشااورین،تجهیازاتو
آموزشهایخاصیرانیزداد.اولویتحالحاورآمریکاادرمنطقاه،داعاشاسات،هرچناد

النصرهرانیزخطرمیداندودرجهتمقابلاهبااآ تاالشمایکناد،اماااولویاتاولآمریکاا
داعشاستوبرورودبازیگرا جدیدبهصاحنهجناگعلیاهداعاشتأکیاددارد.آمریکااتاا
اتفاقپاریسوگروگاا  گیاریدرآمریکاا،بارسیاساتگذشاتزماا وصاب ر
, 2016: 15

8

 & (Kaygan

)Kayganدرکناارساایراااداماتتاانیا باهنتیجاهتأکیادداشات.اماااتفااق80

نوامبر،2380ورورتحضاورنیروهاایزمینایونظاامیراماوردتأکیاداارارداد.آمریکاادر
دسامبر0533،2385پرسن نظامیبهعراقاعزامکرد.دروااعورورتحضور

(Blanchard

)& Humud, 2016: 10همچنا سیاستمهاروکنترلداعشبوداماازاینلحظهبهبعد،شااهد
مدل"چکمههایمحدود"2هبتیم.اینامرکهزمینهمباعدآ شام وجودناسیونالیبممثبات
درمیا مردمبومی،وجودحمایتبینالمللیگبتردهوتبال،کاما بارحاریمهاواییرانیاز
داشت،بهترینگزینهبرایآمریکااحباسمیشد0.لذاآمریکانیروهایعملیاتیویژهخاودرا

1. Patience
2. Limited Boots on the Ground
 .0هرچنداوبامادرابتداگفتهبودازاینسیاستاستفادهنخواهدکردامادرانتهامجبوربهایناادامشد.
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بهمنطقهاعزامکردوهمچنینحضورنیرویهواییخودرانیزافزایشدادبهطوریکاهتاا83
ژانویه23050،2380هدفازمواوعداعشموردحملهارارگرفتند).(Defense.Gov, 2016
بهطورکلی،راهبردآمریکادراینجنگشام 83عنصرکلیدیاست:
 .8حمایتازدولتکارآمد:8دولتآمریکاباهدنباالایجااد"فدرالیبامکاارکردی "باه
2

معنیاعطایاختیاراتوادرتبیشتربهاستا هاومناطقمختلغدرعراقاست؛ایناستراتژی
حتیدرافغانبتا نیزپیگیریمیشود.آمریکاحمایتازدولتافغانبتا رادرجهتمبارزهباا
طالبا ،القاعده،داعشوسایرگروههایتروریبتیواروریدانباتهاسات

(President of the

.)Unidted States, 2017: 50
عدمدسترسیداعشبهمناطقامن:آمریکابااستفادهازعملیاتهایاطالعاتی،نظاارتی

.2
وجاسوسی،شناساییوپشتیبانیهوایینزدیک0واطعامکا ترددآزادداعاشباینساوریهو
راازدوطریقانجاممیدهد:الغ.تأمینحمایتهواییباهیاک"متحاد

عراقاستواینامر
زمینیمعتبر"و"تضعیغوشکبتنهاییداعش"وب.تالشدرجهات"ایجاادمتحاد"در
سوریه).(Dod, 2015: 14
 .0تقویتمتحدین4وبهخصوصتجهیزنظاامیآنهاا):(U.S. Department of State, 2014
اینموردشام تقویتنیروهایامنیتیعراقومخالفیندولاتساوریهدرجهاتمباارزهعلیاه
داعشاست.5دراینراستاتأمینتبلیحات،مهماتوتجهیزاتوهمچنینتربیتنیارووارائاه
مشاورومبتشارباهنیروهاایعرااایازجملاهنیروهاایکاردوتقویاتتاوا آنهاادرجهات
طراحی،رهبریوانجامعملیاتعلیهداعشوروریاست.همچنینکب اعتبارومنابعماالی
ازکنگرهجهتآموزشمبارزا علیهداعشنیزوروریاستکاهازایانجملاهمایتاوا باه
تأمین8.0میلیارددالردرآموزشنیروهایعراایطباقمصاوبهFY2015کنگارهاشاارهکارد
)2014

.(Whitehouse,درخواسااتبودجااه8.1میلیااارددالرینیاازب ارایخریااد45333بم ا 

هوشمندباکنترلجی.پی.اسوراکتهایلیزرینیزدرهمینراساتااسات


(McInnis, 2016:

.8ازدیدآمریکاومتحدینش.
2. Functionalism Federalism
3. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) and close-air support
4. Building Partner Capacity
 .5اینسیاستاعالمیدولتآمریکااستولزوماًبهمنزلهنگاهنویبندهمقالهنیبت.
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.)3همچنینجا کریدرمصاحبهایباسی.ا .ا 8پیشترگفتهاست":مابهدنبالبازپسگیری
اسالمتوس،مبلمانا هبتیم.منفکرمیکانمشامامطالا بیشاتریازمفتایاعظامعربباتا 
سعودیخواهیدشنید"). (Ottaway, 2014: 2
درهمینراساتا،آمریکاابایشاز5333موشاکهاواباهزماین"ها فاایر "راباهبغاداد
02

فروختهاست .همچنینتحوی سریعتارF-16وآپااچیهاایخریاداریشادهدرساال2388و
،ارسالبرخیتجهیزاتسبکومهماتبرایپیشمر هاانیازبرخایازایانااادامات

2382
بودهاند). (Katzman,et all, 2015: 15ترامپدرسندامنیتملی2381خودعلنااآوردهاسات

کهبایدباشرکاومتحدا همکاریهایاستراتژیکبلندمدتداشت.اودراداماهبیاا داشاته
استکهدرراستایمقابلهباتروریبتموحفظنظموموازنهمنطقهبایدمتحدینآمریکاتجهیاز
وتقویتشوندکهیکیازاینراها،دفاپموشاکیاسات
)50

(President of The Unidted States,

. 2017:بااهعبااارتدیگاار،هاادفاصاالی،تقباایممباائولیتدرمبااارزهباااتروریباام

است.)(President of The Unidted States, 2017: 11
 .4افزایشتوا اطالعاتیعلیهداعش:اطالعاتملیومرکزملایودتروریبام4بیشاتردر
اینحیطهفعالیتمیکنندوازهواپیماهایجاسوسیوپهبادهاابهارهمایجویناد (The Global


.)Coalition To Defeat ISIS, 2014
 .5اطعمنابعمالیداعش:ازجملهاینااداماتمیتاوا باهماواردذیا اشاارهکارد:الاغ.
کاهشدرآمدهاینفتیداعشب.محدودکرد تواناییداعشبرایاخاذیماردممحلایج.
جلوگیریازباجگیریوگروگا


گیریافرادتوس،داعش)2014

(Whitehouse,؛د.ممانعات

ازدسترسیداعشبهسیبتممالی .جلوگیریازاهدایکمکهاایماالیباهایانگاروه؛و.
اعمالتحریمعلیهحامیا

مالیداعش )(OPERATION INHERENT RESOLVE, 2015: 57

؛ز.ممانعااتازفااروشمحصااوالتفرهنگاای(نظیاارآثااارمااوزههاااو)...

(United States

.)Government Accountability Office, 2016: 10ایاناااداماتوهمچناینحماالتهاوایی
ائتالفبهپاالیشگاههاوانبارهایتحتکنترلداعش،درآمادنفتایداعاشراازیاکمیلیاو 

1. CNN
2. HELLFIRE
،نوعیموشکهوابهزمینساختایاالتمتحادهآمریکاااساتکاهباه

یجیام884-هِ فایر بهمعنای«آتشجهنمی»
 .0
عنوا یکموشکودزرهباسامانه هدایتیشلیکطراحیوتولیدشده است.
4. National Intelligence and the National Counterterrorism Center
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دالردرروزبهچنادمیلیاو دالردرهفتاهکااهشدادهاسات) .(Katzman, et all., 2015: 18
طبقماده283اانو مهاجرتوملیتآمریکا8نیز،واانو اجرایی،802242افرادیکهبههار
صورتیبایکسازما تروریبتیخارجی0واعضاایآ معاملاهویااحماایتیداشاتهباشاند،
ا موالآنا

بلوکهخواهادشادوهمچنایندرلیباتتحاریمخواهنادباو د & (Humud, Pirog,

.)Rosen, 2015: 18
 .0نشا داد ماهیتوااعیداعش:راهکارایناادامعالوهبرنشا داد جنایااتداعاش،
ایجادیکودروایت4علیهداعشجهاتازباینبارد مشاروعیتآ ،ناابودیشابکهآ از
طریقایجاادنارواایتیوشاورشهاایاجتمااعیدرو داعاشومحدودساازیفرصاتهاای
سیاسیآ است). (Raymond, 2015: 57
 .1اطعروندعضویتمبارزا خارجیبهداعش:طباقارزیاابیبروکینگاز،تااساال2385
اکانتتوییتریازداعشحمایتکردهاناد)2015: 2

بیشاز40333

(Berger,کاهایانافاراد،

کهخودممکناستعضوداعششوند،میتوانندبرایآ عضوگیرینیزکنناد.

عالوهبراین
لذاآمریکادرپایمقابلاهبااایانامار،اطعناماهشاورایامنیاتساازما ملا 2813و2811را
پیگیاریکارد.طباق، UNSCR 2170تماامیاعضااساازما ملا مو فناددرجهاتمقابلاهباا
عضویتمباارزا خاارجیدرداعاش ،درساطاملایاااداماتیراباهعما آورناد.همچناین
UNSCR2178نیزازاعضابهکارگیری،سازماندهی،انتقاالوتجهیازایانمباارزا خاارجیرا
متواغسازند(.(Katzman, et all., 2015:19
 .1حفا تازکشور(OPERATION INHERENT RESOLVE, 2015: 72)5؛
کمکهایبشردوستانه):(White House, 2015;The White House, 2014آمریکااآب

.3
وغذابهمناطقدرمحاصرهنظیرکوههایسنجارارسالکرد.اینکماکهااهمچناینباهشاهر

امرلیوکمک هایپزشاکی،مهمااتوتبالیحاتنیازباهکردهاایکوباانیارساالشادهباو د

(.)Katzman, et all., 2015: 23
 .83استفادهازابزارهایمختلغبرایمبارزهویافتنبازارهایآنالینوسایرفعالیتهاای
1. Immigration and Nationality Act
2. Executive Order
3. Foreign Terrorist Organisation
4. Counter Narrative
5. Protecting the Homeland
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سایبریومجازیتروریبتها).(President of the Unidted States, 2017: 12

سناتورکارللوین8نیزصرفاًحملههواییائتالفراکافیندانبتوعقیدهداشتکهطباق
صحبتهایرئیسجمهورآمریکاووزیردفاپاسابق،هیگا 2وژنارالدمپبای،0ایانراهبارد

عناصرذی رانیزشام میشود:
 .8حضورومشارکتمتحدینعربآمریکادرمنطقه؛
 .2پیروزیکام درعراقنیازبهحمایتجامعاهعاراقشاام کردهاا،سانیهاا،شایعههاا،
هایمذهبیو...دارد.همچنیندولتجدیدبایدبیشتردغدغهسنیهاراداشتهباشد.


االیت
هاوسوریهاوباحمایتائاتالف


ریهنیزبایدتوس،خودعراای
 .0مبارزاتدرعراقوسو
صورتگیرد.آمریکابایادمشاغولآماوزشوتجهیازعرااایهاا،کردهاا،ساوریهااوساایر
نیروهایمحلیباشد.اودرادامهازورورتآموزشوتجهیزمبارزا سورینیازساخنگفتاه
است). (Senate Armed Services Committee, 2014 : 2
وزیردفاپاسبقآمریکانیزاینراهباردونحاوهمباارزهبااداعاشراباهشار ذیا بیاا و
تکمی کرد:
 .8ومنهمکارینزدیکبادولتعراق،حماالتسیباتماتیکهاواییائاتالفافازایش
خواهدیافت.اینحمالتبهسمتاهدافمشخصوپناهگاههایداعشدرسوریهنیزخواهد

بود.دراینراستاتقویتنیروهایامنیتیعراقشام کردها،وروریاست.
 .2افزایشپشتیبانیازنیروهاییکهبهصورتزمینیدرجنگباداعشهباتندکاهازایان
یتاوا ناامبارد.
میا بهکردها،نیروهایعراایومبارزا میانهرو(مخالغدولت)سوریراما 
دراینراستا415نیرویآمریکاواردعاراقشادندکاهازایانمیاا 853نفارآ هاامشااورا 
نظامیهبتندو825نفرو یفهحمایتاطالعااتی،جاسوسایوشناسااییرابارعهادهدارنادو
سایریننیزو یفههماهنگیعملیاتهاینظامیرابهخصوصدرعراقبرعهدهدارند.ازآنجا
کهمردممحلیبهتارینراهمباارزه بااداعاشهباتند،وزارتدفااپجهاتآماوزشوتجهیاز
مبارزا (مخالغدولت)سوریباحمایت533میلیو دالریعرببتا اادامخواهدکارد.ایان
تجهیزشام خودرو،وسای ارتباطی،برخیوسای جنگیسبکو...است.
1. Carl Levin
2. Hagel
3. General Dempsey
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 .0وروریاستکهازحملهداعشبهآمریکاومتحادینآنهااجلاوگیریشاودولاذاباا
همکاریمتحدینخود،ااداماتوابزارهایاطالعاتی،اانو گاذاری،دیپلماتیاکوااتصاادی
باهکااارخااواهیمباارد.همچنااینباااهمکاااریوزارتدادگبااتریووزارتکشااور،بااهدنبااال
جلوگیریازعضویتافرادبومیدرداعشهبتیم.
نیزارائهکمکهاایبشاردوساتانهباهشاهروندا وغیرنظامیاا اساتکاهدر

 .4درنهایت
معرضتهدیدداعشهبتندودراینراستاعالوهبردولاتعاراق،بریتانیاا،کاناادا،اساترالیاو
یکنندکههزینهآ تاکنو بهبیشاز810میلیو
فرانبههمکاریم 

دالررسیدهاست( Senate

.)Armed Services Committee, 2014: 9
شکبتداعشوسایرگروههاای

رئیسجمهورجدیدآمریکانیزدرروزمراسمتحلیغ"
تروریبتیاسالمیراباالتریناولویتشدانبت"وگفتکه"شکبتونابودیایانگاروههاا
راباهمکاریائتالفنظامیدرزما ورورتپیگیریخواهدکرد"(.)Mills, 2017: 6لاذاباا
جانبهگراییووارورتکااهشهزیناههااوهمچناینواروریباود مباارزهباا

توجهبهچند
داعش،شاهدپیگیریراهبردکال دردورهترامپمشابهبادورهاوباماهبتیم.بهعناوا مثاال،
میتوا بهارسال433تفنگداردریایی8آمریکاباهشامالساوریهویااارساال033پیاادهنظاام

چترباز2بهموص اشارهکرد). (Alami, 2017هرچندهمچنا بایدمنتظراسانادامنیاتملایاو
بود.
لااذابنااابااهعواما وعناصاارراهبااردعلیااهداعااشوباااتوجااهبااهایاانکااهآمریکااا،درآغاااز
داعشراخطرموجودیتیدررابطهبامنافع،هویتوارزشهاخودنیافات،نگااهباه

شک گیری،
اینببتبهرشدونموداعشوفعالیتهایایانتشاکیالتداشت(دهشایار،

مبامحه 
گرانه

نببت
).اماپسازحمالتداعشبهمتحدینآمریکا،اینکشورمصممترازپیشبهادامهمباارزه

8035
خودپرداختبهطوریکهاوباماگفت":تنهازباانیکاهاااتالنیامثاالداعاشدرکمایکنناد،
هما زبا زوراست").(Fradkin & Libby, 2015لاذااگرچاهآمریکااخاروجنیروهاایخاوداز
منطقهوحضوربرخینیروهایویژهومشاورا راآ همبهاصدصرفاًمشااورهوآماوزشرادر
پیشگرفت،اماراهبردردپایکمرنگآ مبتلزماستفادهاز رفیتمتحدا منطقهایآمریکااو
بومیا درمناطقبحرا زدهاست کهاینراآمریکاادرعاراق(دارایسلبالهمراتا سانتی،غیار
1. Marines
2. Paratroopers
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طائفهایوغیرسیاسی)وسوریه(تحتعنوا ارتشآزاد)درپیشگرفات.هماانطورکاهپیشاتر

بیا شد،هدفآمریکانقشدهیبیشاترباهایانباازیگرا دردولاتآتایایانکشاورهااسات.
همچنینبنابهاینراهبرد،جنگطوالنیخواهدباودوحضاورآمریکااعمومااًغیارمباتقیم،باه
معنیصرفاًارسالمشاورومربیویاتجهیزاست.آمریکااصدمبارزهمبتقیمبااداعاش(جازباه
صورتهواییودریایی)رابهدلی تبعاتآ ،ندارد.
بهطورخاص،روشجنگآمریکاعلیهداعشاساتفادهازوساای وادواتجنگایبادو 
وموشکهایکروزاست.باهعناوا مثاالدر22و20ساپتامبر،2384آمریکااایان

سرنشین8
موشک هارابهسمتمواوعداعشدرسوریهپرتاابکارد.همچناینبنااباهگفتاهفرمانادهی

2
،آمریکاجتهایجنگنده،بم افکنهااوپهبادهاایخاودراجهاتازباین

مرکزیآمریکا

برد مبارزا داعش،تجهیزات،مقروتأسیباتآ درسوریهوعاراقباهکارگرفتاهاسات.از
دیگرابزارهایجنگ،نیروهایویژهاندکولیحیاتیآمریکااستکهپیشترنیازذکارشاد
).(Cordesman, 2014: 44
درسال،2380فرماندهنیروهایعملیاتهایویاژهآمریکاا،چاارلزکلولناد0مأموریاتهاای
نیروهایعملیاتهایویژهارتشرادرسال2322تدوینکرد.اودرایانگازارشتحاتعناوا 

2022

،بهابهاموعدماطعیتکهازویژگیهایار 28استاشارهکاردودرایانراه،

ARSOF

بهدونوپمأموریتحملهبااهدافمشخص4وجناگویاژه5اشاارهکارد.درحملاهباهاهاداف
ی-
مشخص،فعالیت هابهروشیمشاخصدرجهاتمحیطایغیراابا دساترسوحبااسسیاسا 

نظامیبهجهتمحاصره،نابودیویاآسی بهاهدافویاتهدیداتمشخصاست.جنگویاژه
نیزبهمعنیاعمالیخاصتوس،نیروهایویژهآموزشدیدهکهدرکعمیقیاززبا وفرهناگ
خارجیوتاکتیک هااوخرابکااریدارنادباهمنظاورکشاتنویااآسای زد درمحای،باومی

خارجیاست.مشخصاساتکاهماورداولتااحادیمباتقیمودومایغیرمباتقیموازطریاق
مشارکتاستومبارزهعلیاهتروریبام،ترکیبایازایاندوروشاسات(Raymond, 2015: 11-

.)12امادراینجنگ،بارهاشاهدتأکید بارجناگغیرمباتقیم،یعنایلازوماساتفادهازنیروهاای
)1. Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAVs
2. USCENTCOM
3. Charles T. Cleveland
4. Surgical Strike
5. Special Warfare

راهبردهای آمریکا در قبال بحران های جاری غرب آسیا و شمال آفریقا؛ مطالعه موردی :داعش 290

بومیکهفرهنگ،منطقهوزبا محلیرانیزمبلطند،هبتیمکهصارفاًنیاازباهآماوزشوتجهیاز
یکناد
دارند.آمریکانیروهایخودرابهصورتمحدودوبهتعدادکمودرحدنیااز،ارساالما 
کهازایننیروهادرجهتمشاورهوآماوزشاساتفادهمایکناد،اگرچاهشااهدارساالنیروهاای
مبتشاریواعزامیبااهدافمشخصجهتبرخیعملیاتهاینظاامیباهصاورتمباتقیمنیاز

بودهایمکهازآ جملهمیتوا بهاعزام233سربازازایندستبهعراقاشارهکارد


(McInnis,

.)2016: 3اماهدف،کاهشواببتگینظامینیروهاایآماوزشدادهشادهونیروهاایمحلایباه
انبهگرایایرادر
آمریکادراینمبارزهخاصاست.بهعبارتدیگر،اینجنگ،بهووو چندج 
راهبردآمریکابهنمایشمیگذاردکهعالوهبرتاأمینهزیناههاا،درهماهمراحا شااهدحضاور
نیروهاااوجنگناادههاااو...کشااورهایمختلفاایهبااتیم)2012

.(Tierney,لااذادورا پرهزینااه
8

هایودشورشیگریوکشورسازی ،گذشتهاست.لذاهادف،

جنگهایدورا بوشوجنگ

کب اهدافامنیتملیازطریقنیروهایمتحدینوکاهشحضورزمینینیروهایآمریکاا2در
منطقهبحرا وبهمنظورپیشگیریازحملهداعشبهآمریکااولاذاازطریاقنیروهاایهاواییو
دریاییاستکهالبتهاینجنگبنانخواهدبودکهباهسارعتپایاا

یاباد (Luján F. M., 2013:

)11; Mills, 2017: 28بههمیندلی استکهجنگباداعشهمچنا ادامهخواهدیافت،اگرچاه
ممکناستاینگروهبااسامیمختلفیباهحیااتوفعالیاتخاوداداماهدهناد .آمریکاادرایان
جنگازجها بینیخاصبهنام"دیدگاههوانورد"0بهمعنیعملیاتناهفقا،درآساما ،بلکاه
یکند). (Elder Jr, 2015: 65
درآسما ،فضاوفضایسایبراستفادهم 
مووعاولیهاوباما،حمالتهواییآمریکاعلیهداعشوارسالتجهیزاتوبرخیمشااورا 
نظامییابهعبارتیسیاست"آموزشوتجهیز"4بود.اماپسازسپتامبر2384ودرپایاادرت
گرفتنوگبترشداعش،رویکردفعالتریراباهدفتضعیغودرنهایتناابودیداعاشباا

افزود برحجمحمالتهواییوتعادادمشااورا نظاامیباهبایشاز2033تان،درساوریهو
عراق،اتخاذکرد)2014

.(White House,درنوامبرهما سال،بااارساال8533نیارویدیگار،

اینتعدادبه0113تنرسید).(Cooper & Shear, 2014همچنینارسالتجهیازاتوتبالیحات
1. Nation Building
2. No Boots on the Ground
3. Airman’s Perspective
4. Train and Equip

292

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،03پاییز ( 39پیاپی )63

بهمبارزا مخالغدولتدرساوریهنیازافازایشیافات.ساال،2385باااعازام53نفارنیاروی
عملیاتویژهبهسوریه281،نظامیبهعراقدر81آوریا )(Rampton, 20162380و503نفار
بابتبازسازیوتجهیزپایگاههواییایاره،تعدادایننیروهاباه4041نفاررساید & (McKirdy
2016

)Starr,کهالبتههی یکازایننیروهابنانیبتدرهی جنگیمبتقیماًشارکتکننادو

یابهاصطال جنگرارهبری8کنناد(.)Mills, 2017: 42باهعباارتدیگار،ازساال2385باه
بعد،شاهدتغییرسیاستیدرنگاهاوبامااباودهایامواوباهجاایسیاسات"آماوزشوتجهیاز"،
سیاستورویکردفعالتریتحتعنوا "تجهیزوتوانمندسازی"2رادرپیشگرفات(

Mills,

.)2017: 27
درایاانجنااگ،آمریکااادرسااال0323،2384؛درسااال21030،2385؛درسااال،2380
03140ودرنهایتدرژانویه0030،2381سال رامنتشارکاردهاسات.همچناینآمریکاادر
سال0538،2384پشتیبانیویااسکورتهاواییانجاامدادهاسات،حاالآ کاهایانراامباا
ایدرسالهایپسازآ بهترتی باه28880درساال2385؛28818در

افزایشااب مشاهده
رسید.شمارعملیاتهایاطالعاتی،نظارتیوجاسوسینیز

سال2380و8135درژانویه2381
بهترتی درسالهای2380،2385،2384و2381بهترتی باهمیازا 82213،3584،2010و
درنهایات8318باودهاسات)Air Forces Central Command, 2017

.(U.S.همچناینتاا21

فوریه،2381تعدادحمالتهواییائتالف81000موردبودکهشام 88245حملاهدرعاراق
و1428موردنیزدرسوریهانجامگرفتهاستوازاینمیاا ،ساهمآمریکااازحماالتعاراق
%01ودرسوریه%35است). (Mills, 2017: 14
نتیجهگیری
سیاستخارجیآمریکاوراهبردکال اینکشورنبابتباهغاربآسایاوشامالآفریقاا،
اکنو ازاانو جدیدیپیرویمیکند.غربآسیاوشمالآفریقادیگراهمیتیبهماننادساابق
نداردوبههمیندلی ،آمریکاومنخروجخودازمنطقه،تالشمیکندتااعاالوهبارتجهیاز
متحدینمنطقهایخود،متحدینغربیخودنظیرفرانبهوبریتانیااراباهجهاتحفاظموازناهو

تأمیناهدافومنافعآمریکا،واردمنطقهسازد.
1. Lead the Fight
2. Equipping and Enabling
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ازدیدآمریکا،امکا ادامهگروهتروریبتیداعشویاگروههاینظیرآ درکشاورهایی
مانندعراق،سوریه،لیبی،افغانبتا و...وجودداردولذابرنامهریزیبرایمقابلهباآنهااببایار
حقیقتایناستکهاینگروههاتهدیدیماهویووجاودیبارایآمریکاا

وروریاست.اما
المدادنمیشوندولذانابودیآ بهوسیلهنیروهاایزمینایآمریکاادراولویاتنیبات؛بلکاه

مدیریتونابودیتدریجیآ ،بااهمکااریمتحادینمنطقاهایونیروهاایباومیوازطریاق
ائتالفهوایی،پهبادها،نیروهایویژه،نیرویدریایی،تجهیزاتدورباردو...نحاوهمباارزهباا
است.بهعبارتدیگر،آمریکاهزینهاینمبارزههارابردوشسایرینمایانادازدو

اینگروهها
خودصرفاًدرصورتورورت،مداخلهخواهدکارد.درایانراساتا،انتخااباولآمریکاادر
مبارزهعلیهداعش،تقویت،تجهیزوآموزشنیروهایپایشمار ودولتایعاراقومباارزین
مخالغدولتدرسوریهاستکهالبتهحمایتهواییائتالفرانیزخواهندداشت.
آمریکاهمچنا ازسیاستتواز فراساحلیخودجهتایجادتاواز اادرتدرمنطقاهباه
ویژهعلیهایرا ،استفادهخواهدکردتااینخألاادرتدرکشاورهاییچاو عاراقوساوریه،
منجربهگبترشادرتونفوذایارا درمنطقاهنشاودکاهاااداماتیازابیا تقویاتوتجهیاز
مخالفیندولتدرسوریهوبهطورک کشورهایعربیحاشایهخلایجفاارس،تشاکی نااتوی
وحضوربیشترسایرمتحدینغربیآمریکادرمنطقهازاینجملهاند.

عربی
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