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 چکیده
زماانیآ مینیآمریکاازمنطقهغربآسیاوشمالآفریقاوهمخروجنیروهایز

ایآ ،نشاا ترمتحدینغربیآمریکاوتجهیزبیشترمتحدینمنطقهباحضورپررنگ
تبعراهبردچرخشبهشرقاینبهوازتغییررویکردغربآسیاوشمالآفریقاآمریکا

آمریکاانبابتباهراهبارد،دیادج،ایانراهباردگا نظرنگارنادرکشورداشت.بناب
گاروهتروریباتیراتغییاردادهاساتتحوالتغربآسیاوشمالآفریقااهاوبحرا 

.لذاسؤالاصلیمقالهایناساتکاهسیاساتوهااستداعش،نمونهاخیراینبحرا 
درراهباردوایان؟راهبردجدیدآمریکانببتبهغربآسیاوشمالآفریقااچیبات

پژوهشاینداعش،چگونهخواهدبود؟بهخصوصهایتروریبتیوگروهمبارزهبا
نظریاهتاواز ااوایفراسااح وبااستفادهازتوصیفی-گیریازروشتحلیلیبابهره

هااباربارهزیناهانتقالعدمحضورنیروهایزمینی،گیردکهمواردیازابی نتیجهمی
اصالیاصارگرایایو...ازجملاهعنهدوشسایرمتحدینواحالهمبئولیت،چندجانبا

اسااتفادهازنیروهاایمحلاای،متحاادین،تباعآ کاهبااهراهباردجدیاادآمریکاااساات
چاو ائاتالفهاواییعلیاهداعاش،ییهاای،راهبردردپایکمرنگوائتالفمنطقه

تجهیزوآموزشنیروها،استفادهازنیرویدریاییونیروهایویژهواستفادهازپهبادها
هایاولآمریکاخواهندبود.انتخابهاو...وموشک



:تواز اوایفراساح ،غربآسیاوشمالآفریقا،داعش،راهبردردواژگان کلیدی
پایکمرنگ،راهبردچرخشبهشرق.
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 مقدمه
سپتامبروارائهطار مباارزهبااتروریبامتوسا،باوش،شااهدنااتوانی88پسازحوادث

ایم.حتیتهاجمآمریکابهکشورهایمنطقهغربهایتروریبتیبودهگروهآمریکادرنابودی

هاایهااشادهودرواااعشااهد هاورگاروهآسیاوشمالآفریقا،منجربهگبترشاینگاروه

توا بهگاروهتروریباتیداعاشاشاارهکارد.امااایانباار،جدیدیبودیمکهازآ جملهمی

گراییودرگیریمبتقیمنباودهاساتوشااهدرویکاردنبهجارویکرداوباماهمانندبوش،یک

ایم.جدیدینببتبهاب بوده

طر راهبردچرخشبهشرقآمریکاادردورهاوبامااوخاروجبخاشزیاادیازنیروهاای

هادرماوردزنیگمانهمنجربهشدتگرفتن،نیزازغربآسیاوشمالآفریقانیاینکشورزمی

ایانموواوپپاساز.شادغربآسیاوشمالآفریقاکانببتبهمنطقهراهبردورویکردآمری

چاراکاهرویکاردآمریکاا؛ هورداعشوادرتگرفتنآ ،ازاهمیتبیشتریبرخوردارشد

ودرابالالقاعدهشاهدباودیمنباودوپبردرابالداعش،بهمانندآنچهدردورهجورجبوش

رسید.عدمحضورنیروهایزمینیآمریکادرجنگعلیهرمیتربهنظدرمقایبهباآ ،منفعالنه

.داعشنیزگواهبراینتغییربود

پاسخداد بهایندغدغهاسات.لاذا،پسدروااع،آنچهعلتنگارشمقالهپیشرواست

هاایهااوگاروهباتوجهبهامکا حضوروادامهحیاتاندیشاهاستکهاینمقالهصلیسؤالا

یرداعش،درکشاورهایمختلاغغاربآسایاوشامالآفریقااوتحاتعنااوینتروریبتینظ

وایان؟جدیدآمریکانببتبهغربآسیاوشمالآفریقااچیبات8سیاستوراهبردمختلغ،

تروریبتیوخصوصاًداعش،چگونهخواهدبود؟یهاگروهاینامردرمبارزهبا

غربراهبردجدیدآمریکادرمنطقهتکهدرپاسخبهاینمبأله،نویبندهبراینگما اس

،بانظریاهتاواز ااوایفراسااح کاهشاام احالاهمبائولیت،اساتفادهازآسیاوشمالآفریقا

پاساخاابا تووایااسات.پاسبهتارای،حفظموازناه،رهباریازپشاتو...متحدینمنطقه

اساتفادهازتاواز ااوایایناساتکاهآمریکااباهدنباالروپیشمقالهنویبندهبهسوالاصلی

اراردادهاست.موازنهازدوررادراولویتعنصرفراساح بودهو

،ماورددرساهبخاشکلایبرایبررسیبهتراینپژوهشسعیشدهاساتکاهایانمقالاه
                                                                                                                                             
1. Strategy  
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کهدربخشاول،پسازتوویانظریهتواز اوایفراساح ،بهمنافعوارارگیردسازماندهی

،مناافعوراهباردآمریکاادرغاربآسایاودرادامهکاپرداختهشدهاستوراهبردکال آمری

راهباردگیاردودرنهایاتنیازترموردتجزیهوتحلیا اارارمایبهصورتدایقشمالآفریقا

موردکنکاشارارخواهدگرفت.آمریکاومصادیقآ درجنگعلیهداعش،

 

 چارچوب نظری: نظریه توازن قوای فراساحل
،درجواببهتغییراتمحی،استیانهگرایهتواز اوایفراساح کهدارایریشهوااعنظر

هپاردازا آمریکااییشاک گرفتاچنداطبیشد جهاا وتوسا،نظریاهبهخصوصالمل بین

درمنطقهاروپااو منافعآمریکادرپیشگیریازایجادهژمو ترینیاتیطبقایننظریه،ح.است

8هژمو اورآسیایی"صطال شرقآسیایابها
همچنینهژمو نفتیدرغربآسایاوشامالو"

تواندخطروجودیبرایآمریکاایجادکندوهژماو آفریقااست.وجودهژمو اوراسیاییمی

برروندانتقالنفتوهمچنینبرااتصادآمریکاتواندینفتیدرغربآسیاوشمالآفریقانیزم

طبقایننظریهآمریکابایاد.باشدیرگذاروپیشرفتهواببتهبهنفتتأثهایصنعتیوسایرادرت

کهتواز درمنطقهدرحاالنیروهایزمینیخودراازاوراسیاخارجساختهوصرفاًدرصورتی

 .(Layne, 2009: 7- 8)فروپاشیبود،نیروهایخودراواردسازد

2ساخت"گیریتواز سانتیک ،عالوهبرشپردازا یهبهنظرایندستهازنظر
ویاانظاامی،در"

0موازنهنارم"یریگآیندهآمریکاشاهدشک 
علیاهخاودنیازخواهادباود.بادینمعنایکاهساایر"

آمریکاارامحادود،المللایهایباینهاتالشخواهندکردتابااستفادهازدیپلماسیوسازما دولت

نیزکهتروریبامواااداماتتروریباتی،یکای4نامتقار سازند.عالوهبراینموازنه،برخیاادامات

 ,Layne)توس،بازیگرا غیردولتیچو داعشوالقاعادهصاورتگیارداستممکنستازآنها

هااوتهدیاداتتواز اوایفراساح دروااعراهیبرایانتقالهزینهتوا گفتکهمی.(144 :2006

بااپرداخاتکمتاریننثیکرد تهدیاداتعلیاهآمریکااعبارتدیگر،خهدیگرویابهایبهکشور

.(Layne, 2012)تآ اسا0ورنجبهساایرینوناهتقبایم5اینراهبرددروااعانتقالبار.استهزینه
                                                                                                                                             
1. Eurasian Hegemon 
2. Hard  
3. Soft balancing 
4. Assymetric 
5. Burden Shifting 
6. Sharing  
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یااافازایشاتحاادوازطریاقدراینراستا،آمریکاعالوهبرکنارگذاشتنرویکردهژمونیکخود،

دهادمایپردازدوتعهداتخودرادراینمناطقکاهشمییاقهتقویتمتحدا منطبهتوا داخلی

(Layne, 2006: 159-161). ااتصاادیبایدبرتاریسیاسای،همیشهآمریکا،همچنینبرطبقایننظریه

.(Layne, 2006: 31)نظامیخودراحفظکندو

:زیرمبتنیاستمفروواتاصولوتواز اوایفراساح بربهطورکلینظریه

 برتراست؛،تواز اواازهژمونیکهایراهبرد -

 برایادرتبزرگیچو آمریکا،واببتگییکتوهماستونهیکوااعیت؛ -

 هایآتیکاهشپیداخواهدکرد؛تعهداتنظامیآمریکادرسال -

 است؛یرگذارجغرافیابرراهبردکال تأث -

 رند؛دایدهایاتحادبرراهبردتواز اوایفراساح تأکدینامیک -

 ادرتنببیهمچنا بااهمیتخواهدبود؛ -

 ,Layne)کهریبکحضوریکهژمو اوراسیاییرایا پااییناساتایندرنهایتو -

2006: 113). 



 توازن قوای فراساحل و راهبرد آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا
اطقومنایبنادایاالتمتحدهآمریکاپیشازمشخصکرد راهبردکال خاود،باهدساته

پایشازورودباهبحاط،طباقساندراهباردامنیاتملای.پردازدیهمچنینمنابعخوددرآ م

توا باهصاورتسیرمنافعواهدافآمریکارامی،تردرنگاهیکال و2385درسالآمریکا

 ذی دانبت:


 

. منافع آمریکا 1نمودار  
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دکال ،آمریکامناافعخاوددرمنطقاهراتعریاغدرگاماول،جهتمشخصکرد راهبر

کند.می

منافعآمریکادرغربآسیاوشمالآفریقاعبارتنداز:هایجلوه

 حفظامنیتمردمآمریکا؛ 

 گبترشوترویجسبکزندگیدموکراتیک؛ 

 گبترشبازارآزاد؛ 

 برارارینظماانو محورجهانی؛ 

 هااگبترشوتقویتاتحادهاوائاتالف(President of The Unidted States, 2017:49) 

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

 امنیتسرزمینآمریکا؛ 

 امنیتمتحدا آمریکا(Obama, 2014). 

علیاهمناافعملایآمریکاایادیطاروتهدبرخیازدخمقابلاهبهکهبااینمواردیلذاهرامر

آسیاوشمالآفریقا،القاعادهوساپسداعاشنیازرآشوبغربکهمنطقهپُشودیمحبوبم

توانندبهدلی بهخطاراناداختنیاکماوردیاابیشاتر،خطارمحباوبشاوند.لاذاداعاشمی

،کندیخطریجدیعلیهآمریکابشودچراکهنهتنهاامنیتمردمآمریکاراتهدیدم،تواندمی

مخاالغاسات.همچناینداعاشبلکهبازندگیدموکراتیکوکلیهاصولزندگیغرباینیاز

ویااساایر2380ناوامبر80ومنتهدیدمتحدینآمریکا)ماننداتفاااتتروریبتیپااریسدر

هایمتعددآ دراروپا(،بهنظامحااکمجهاانیکاهتوسا،غاربطراحایشادهنیازعملیات

است.اعتنایب

فریقانیزعبارتنداز:العادهمهمآمریکادرغربآسیاوشمالآسایرمنافعحیاتیوفوق

موجاودعلیاهاسرائی بهعنوا کشوریمبتق ورفعتهدیادهایثباتومواعیتحفظ -

 آ ؛

 موفقیتدربراراریروندصلاخاورمیانه؛ -

 نفتازمنطقهبهجها ؛بهخصوصانتقالانرژیوهاییترفعمشکالتومحدود -

د چاالشگارا ویااتاوا درمنطقاهباههارنحاوممکانوازباینبارهاایرفعدشامن -

 گریآنها؛چالش
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 متخاصم؛یاادرتمنطقهمقابلهبا هورهرنوپدرهمینراستا، -

 ،یاعدمدسترسیکشورهایمنطقهبهتوا هبته -

 ی؛امتحدا منطقهو(President of The Unidted States, 2017: 49)هاشراکتتقویت -

امنیاتینرجهتکنتارلتروریباموتاأمبراراریرواب،نزدیکباکشورهایعربید -

 .بودکهاینامردردکترینکارترنیزااب مشاهده(8011:825)یزدا فام،انرژی

یناستتابتوا همهمواردبااالراتاأمایموردنظرمنطقهوآخرینموردنیزحفظثبات -

افعخاودخواهادتارباهمناکرد.لذاحفظثباتآ چیزیاستکهازطریقآ آمریکاراحت

.(Barnes & Bowen, 2015: 23)رسید

توا اهدافاستراتژیکآمریکادرمنطقهغربآسیاوشامالآفریقااراباایناوصاف،می

:بیا داشتبهشر ذی 

 آمریکادرابالحمالتدشمن؛کشورهایتحتالحمایهبخشیبهاطمینا  -

تهدیادهاایییباهتواناایاابییادساتکرد سازی:دشمنا رابایبتیازدنبالانصراف -

 کنندهبازداشت

 بازدارندگیدربرابرحمالتدشمنا ؛ -

 ؛(8011:813شکبتدشمنا درصورتورورت)ااسمیوشکری، -

 سازیآنها؛8یاپیرووواببتهسازیکشورهاوهمراه -

 گرکنترلشود.وحفظنظمیکهتوس،ادرتمداخله -

داردکهاینمبائ رادرنظریاهدافخود،نیازبهراهبردمریکادرجهتنی بهمنافعوآ

استکاهچیزیهما گرفتهباشدوبتواندپاسخگویآنهاباشدکهبهنظرنگارنده،اینراهبرد

.طبقاینراهبارد،سیاساتآمریکااتوا یادکردمی«تواز اوایفراساح »ازآ تحتعنوا 

ذی خواهدبود:درغربآسیاوشمالآفریقابهشر 
 

 یهژمون نفت یریگممانعت از شکل
حامیحضورنظامیآمریکادرخلیجفارسبهجهاتحفاظمناافع،هابهطورک رئالیبت

منافعنفتیعلیهدونوپتهدیدی.بهطورکلاستخود،ازجملهدسترسیراحتوآزادبهنفت
                                                                                                                                             
1. Client  
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پاسخنظامیداد:بهآنهایدکهبا(Layne, 2009: 13)آمریکاوجوددارد
 

کنتعرل اکرعر    و به تبع  آن  آفریقا شمال و آسیا غربقدرت بر منطقه  یکتسلط 

 نفت در جهان یرهمناب  ذخ

درکهعراقبرمناابعنفتایکویاتوعربباتا کنتارلیابادکاهعنوا مثالترسازاینبه

ظتواز منطقهوآمریکادرجهتآزادسازیکویتوحف8نجربهاعزامنیروهایویژهنهایتم

نیز،دردورهکارترباهجهات8313شد.درسال8338ژانویهجنگخلیجفارسدردرنهایت

سریعآمریکادرجهاتواکنشترسازتبل،ایرا وشورویبرمنطقه،دستورایجادنیروهای

 & Mearsheimer & Walt, 2016: 75-76; Mearsheimer)مقابلاهبااایانموواوپ،صاادرشاد

Walt, 2006: 32طبقراهبردآمریکا،های کشاورمخاالفینبایادبارایمنطقاهکاهدرثباات.)

.(President of The Unidted States, 2017: 49)جهانیبازارانرژیموثراست،تبل،یابد

ممانعاتکاردهوتاواز ااوارایاهایمنطقهآمریکابااینراهبردتوانبتهاستاز هورهژمو 

توانادمنجارباهیتآمریکاحفظکند. هوریاکهژماو نفتایدرخلایجفاارسمایدرجهتامن

علیااهکشااورهایصاانعتیوافاازایشایمااتنفااتواسااتفادهازنفااتبااهعنااوا اهاارمفشااارسیاساای

.همچنینباتوجهبهاادرتبرتارنظاامیآمریکاانبابتباهکشاورهایبازر شودکنندهمصرف

هژماونیجاویییزدارندگیونشا داد احتمالواکنشنظاامی،ازپامنطقه،آمریکابایدباایجادبا

 استفادهازنیرویزمینینیبت.،نظورلزوماًمدرمنطقهتوس،اینکشورهاممانعتورزدکهالبته


 کننده نفتیدتول یدر کشورها ثباتی یو ب یناآرام

داتاستکاهایاناماردرکشورهایتولیدکنندهنفتنیزازدیگرتهدیثباتییناآرامیوب

عالوهبربهخطرانداختنجریا انتقالنفت،باعطافزایشبهایآ نیزخواهدشدکهاینامار

کاماًلمغایربامنافعملیآمریکااستولاذابایادازآ جلاوگیریشاود.اگرچاهایانکااهش

یدخود،کمباودراتولیدوافزایشایمتمواتیخواهدبودوسایرتولیدکنندگا باافزایشتول

کاهدارایالبتهعرببتا دراینماورداساتثنااساتچاراکاهباهدلیا ایانجبرا خواهندکرد

،لاذارویکااراساتنفتیدرمنطقهاستوهمچنینبزرگترینتولیدکنندهنیازذخیرهبیشترین
                                                                                                                                             
1. Expeditionary Force 
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نظارباه.رباتااتصادیسنگینیبهآمریکاخواهادزدوآمد رژیمیمخالغآمریکادرآ ،

هایآمریکایی،بهترینرویکرددراینراستاکاهشحضوروکمرناگشاد رداستراتژیبت

اینکشوردرمنطقه،تضمینبازماند تنگاههرماز،کااهشوابباتگیآمریکااباهنفات8پای

درخلایجفاارسوایجاادبازدارنادگییحضاورنیارویدریااییآمریکاایدرنهایاتمنطقهو

ثبااتیسیاسایدرایانعاالوهبارآ ،هرگوناهبای.(Layne, 2006: 179-181)اسات2ایهباته

هاایمخاالغکشورها،منجربهپرشد خالایجادشدهدرنقشآنهادرمنطقاهتوسا،دولات

.(President of The Unidted States, 2017: 49)شودکهایننیزتهدیداستآمریکامی



 وش جنگ آنتغییر راهبرد آمریکا در منطقه و تغییر ر

درگفتماا مقامااتآمریکااباهیچهدرسندراهبردامنیتملیآمریکاوباهطاورکلا آ 

المللایوهاایباینگراییوتشکی اتحادهاوائتالفشود،بحطچندجانبهووو مشاهدهمی

 , President of The Unidted States)گرایایدورهباوشپباراساتجایگزینیآ بایکجانباه

ومناعهرگوناهسازییبرخنثاینکشورید.همکاریآمریکابامتحدینخودوتأک(23 :2015

دراالا ای،بیولاوژیکیوشایمیاییومقابلاهتالشیدرجهاتگباترشتکنولوژیهاایهباته

کنددراینراه،متحادینخاودراائتالفعلیهداعشنیزدرهمینراستاست.آمریکاتالشمی

اینطریقنیروهایتحترهبریآمریکاتوا مقابلهبیشاتریبااتهدیاداتتوانمندترسازدتااز

طباقایانراهبارد،.(Cohen, 2000: 9)احتمالیراداشتهباشندوبارراازدوشآمریکابردارند

هااایاختیاااریووااروریااارارداردوبایاادصاارفاًآ دسااتهازانااهجنااگدوگآمریکااادر

(.8035:02)جمشیدی،شودمیاینکشورتحمی کهبرکندهاییراانتخابجنگ

ومفااهیمدیگاریشاودیگرایاییاادماعنوا چندجانباهدراینراهبردکهازآ بهیبهطورکل

،درایانراساتااساتکاهوامنکااهششاوندینیزدرکنارآنهاتعریاغما0مانندرهبریازپشت

.درخواسات4مللیرابهدوشسایریننیازبینادازدالامنیتبینینهاینظامیآمریکا،و یفهتأمهزینه

5دیپلماسایوانتظاار"رویکارددیپلماسیچندجانباهوهمچنایناجرایازسایرینجهت
،درهماین"

                                                                                                                                             
1. Footptint 
2. Over the Horizon Deterrence-Nuclear Deterrence 
3. Leading from Behind 
4. Buck Passing 
5. Diplomacy and Waiting 
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)سیاسات(ردپاای"راستاست.بنرادز،کاهمشااورامنیاتملایآمریکااباودنیازگفتاهاساتکاه

و"،داشاتهاساتشادیکهحتیتصورمومنابعکمتریورایآنچهیجانتلفات،8کمرنگآمریکا

دروااعترامپباهدنباالکاساتن.(Martel, 2015: 329)اینخوددلیلیبرموفقیتاینسیاستاست

هایراهبرددولاتجدیادآمریکاااسات؛کاهازازتعهداتنظامیخوداستواینیکیازویژگی

(و8035:850فاام،)یازدا گیاردتمایانهتراماپنشااگرایانهوخوخواهنگاهااتصادمحورانه،عم 

آمریکااعاالوهبار(.8035:53فاام،ااداماتنظامینیزتوس،آمریکامحادودخواهادباود)یازدا 

نیزبودهاستوحتیفراترازآ ،باهدنباالیاکب متحدینجهانی،بهدنبالکب متحدینمنطقه

ثال،اسارائی چنایننقشایست.بهعنوا مدرمناطقمختلغجها اهایی()نمایندگیهاییپروکبی

راناداردچاراکاهماوردپاذیرشکاما اعارابایفایچنایننقشایاسرائی توا "هرچندرادارد.

هایآمریکاازجملهدولاتتراماپاسرائی اولویتدولت-بههمیندلی ح مشک اعرابنیبت.

آمریکاا"ایانموواوپاشاارهداردکاهاست.کوهنپسازذکرمنافعآمریکادرمنطقه،بهاهمیات

یاابیباهمناابعطبیعایخواهادچاراکاهایانمنطقاهدساتغربآسیاوشمالآفریقارادرصلامی

.امااایانساازدیهایپایینوهمچنینبازارآ مبتنایبارباازارآزادرافاراهمماراهبردیراباایمت

اسارائی وعادممقابلاهلیبای،ایارا و-ثباتوصلاممکننیبتمگرازطریقح مشک اعاراب

عرببتا سعودینیزچنینتوانیناداردو(Cohen, 2000: 11)"المللیآمریکاعراقباهنجارهایبین

کنادایرا پسازانقالبنیزهی رغبتیبهایانامارناداردوبارخالفآ نیازعما مایدرنهایت

(Pollack, 2015: 7)گرایایدرغاربآسایاوکااثاباتکاردکاهیکجانباهربهآمریسپتامب88.تجربه

اساتوبلکاهباهدلیا مباائ مختلفایازجملاهفروپاشاینظامباریناهشمالآفریقانهتنهاببیارهز

راهبردکاال آمریکااپاسازباوشبنابراین،کارآمدنیزنیبت.ایغربآسیاوشمالآفریقامنطقه

تبیینشدهاست:هایذی گفتههاوروشبابرنامهمطابق

 ؛2ازطریقنیروهایعملیاتیویژه-الغ

تجهیزاتپروازیبدو سرنشینویاپهبادها؛-ب

خروجنیروهایزمینیازمنطقهغربآسیاوشمالآفریقا؛-پ

گراییوراهبردردپایکمرنگ.چندجانبه-ت

                                                                                                                                             
1. Light Footprint 
2. Special Operations Forces 
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والبتههمراهیاینراهبردهابامواردذی :

دیپلماسی؛-الغ

؛تحریم-ب

انزوا؛-پ

المل ؛حقوقبین-ت

؛(Obama, 2014)و...یاهایتوسعهکمک-ث

کااهشآ تجهیز،تقویتومدر کرد نیروهاایمبالاآمریکااکاههادفاصالی-ج

.(Shanker & Cooper, 2014)استنیرویزمینی

زماا حاذفتجهیازاتوهواپیماهاایهاینظامیدرسطاجها وهامکاهشپایگاه-چ

درنهایتو8بهعنوا مثالپهبادهایگلوبالهاوکپهبادها،آنهابانیوجایگزییتیمأمورتک

 .(QDR, 2014: 28)ترکوچکیناوهاحرکتبهسمترزم

شودولاذاتحوالتمنطقهازجملهپیدایشداعش،تهدیدجدیعلیهآمریکامحبوبنمی

آنچاهباه؛بناابراین (Luján F, 2013: 8)نیباتارسالنیرویزمینیبههی وجهدردستورکار

باهشود،دروهلاهاولاساتفادهازتاوا متحادینآمریکاادرمنطقاه)عنوا راهح پیشنهادمی

کاه(Hartzell & Hoddie, 2003: 330) کشورهاییکهخوددرگیرتروریبمهباتند(خصوص

)باهخصاوص(Obama, 2014) اساتآمریکانیزبرایمبارزهباتروریبم"شریک"عبارتیهب

ودروهلاه((President of The Unidted States, 2017: 49)تقویاتشاورایهمکااریخلایج

بارابازاریادتأکیجاایعنایباه؛دوم،استفادهازنیروهایاستراتژیکهاواییودریااییاسات

 President of The)ااتصاادیسیاسای،نظاامی،آمریکااازابزارهاایدیگاریچاو ابزارهاای

Unidted States, 2017: 49)2جویدکهدراینراساتاتعاما وهمکااریودیپلماتیکبهرهمی،

یژهوواینهمکاریبراساسمنافعواحتراممشترکبه(Friedman, 2015) استیعنصراساس

 ,Obama) درجهاا اسات28هاایاار هایبزر ،راهحا مشاکالتوچاالشبینادرت

President Obama's Speech in Cairo: A New Beginning, 2010)گراییواساتفاده.چندجانبه

ازراهبردردپایکمرنگکهشاام اااداماتاطالعااتی،نظاامیوامنیتایدرجهاتمقابلاهباا

                                                                                                                                             
1. Global Hawk 
2. Engagement  
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شودوهدفاصلیآ ،عاالوهباردراینراستاتعریغمیاست.تروریبم،حملهسایبریو...

دارایکاهنیازاساتمیازا حماالتتروریباتیکاهشرآمریکا،تحمیلیبهایینهکاهشهز

هایذی است:ویژگی

 ها؛وامنیتیمانندسفارتخانهیرنظامیغهاییماستفادهازت .8

 ها؛گونهعملیاتکوچکبود این .2

ها:بهطوریکاهدراالا ائاتالفواتحاادصاورتگونهعملیاتغیرمبتقیمبود این .0

 ؛گیردیم

 طوالنیبود ؛ .4

رااب ازتبادی آ تاتهدیدات(Luján F, 2013: 8-12)دارایرویکردپیشگیریکننده .5

شناساییوبرایآ آمادهشوند.،بهبحرا 

استفادهازاینرویکردهارابهووو درجنگعلیهداعشویادردساتگیریبانالد در

پاکباتا نتوانادبانالد رااگار"شاهدبودیم.همانطورکاهاوباماانیازگفتاهباود:2388سال

.Martel, 2015: 330))"دستگیرکند،آمریکااینکارراخواهدکرد

82چرخشبهآسیا"ویا"بهشرقآمریکاچرخش"بحط
استکاهازدورهاوباماامطار "

شدهودردورهترامپنیزکماکاا دنباالشادهاسات.راهباردکلایآمریکااکااهشحضاور

ربآسیاوشمالآفریقاوانتقالآنهادرراستایسیاساتچارخشباهاشدرغنیروهاینظامی

شرق،بهآسیاواایانوسآراماست.درهمینراستاآمریکاتالشداردتاتوا ،سطاآماادگی

هاایخااصدربرخایازحاوزهایانکشاوروپاسخنیروهاوتجهیزاتخودراباالببردولذا

.آمریکاهمچناایندرهمااینراسااتاوبااهمااوازاتگااذاریزیااادینیاازکااردهاسااتساارمایه

وهمچناینتقویاتمتحادین0گرایی،بهدنبالواردکارد متحادینخاودباهمنطقاهچندجانبه

هما چیزیاستکهدرراهبردمقابلهبااداعاششااهدآ یقاًوایندااستخودنیزیامنطقه

یم.اهبود

                                                                                                                                             
1. Pivot to Asia 

درسخنرانیخوددرپارلما استرالیااعالمکردکهتصامیممهامواساتراتژیکیبارایآینادهسیاسات2388اوباماسال.2
نطقاهشارقوجناوبآسایاافازایشیاالتمتحدهآمریکاگرفتهاستکهطباقآ نقاشایانکشاوردرآینادهمخارجیا

(.Perry, 2014: 1کند.ویایناستراتژیراچرخشبهآسیانامید)گیریپیدامیچشم
3. Reaching out for Other Great Powers 
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 گروه تروریستی داعش راهبرد آمریکا در برابر

رابتدابایددرنظرداشتکاهداعاش،تهدیادیراهباردیومباتقیمعلیاهمناافعاساساید

ولاذالزومایباهبااالبارد میازا وهاساتآمریکانیبتکهدرابتدایمقالهتوویادادهشد

چاهتروریبامرادراینراستاوجودندارد.پیشترنیزاوبامااگار8سطاحضورنیروهایآمریکا

هدیدعلیهآمریکادرداخ وخارجدانبتهبود،اماآ راغیرمؤثرارزیابیکاردهتترینیممبتق

.بود

دستهاست:دوهایتروریبتیراهبردآمریکانببتبهگروهیبهطورکل

کهبهعنوا مثالآمریکاطالباا رادشامنالماداد2اتخاذرویکردجنگباشورشگری .8

تاوا معتقداستکهاینجنگرابدو حمایتمردمنمی،شناختیجامعهکند،امابانگاهیمی

بهپیروزیرساند.همچنیناینرویکردخواها افزایشحضورنیروهایزمینیاستومخالغ

یرنظاامیاستفادهازتبلیحاتمدر مانندهواپیمایبدو سرنشیناستچراکهباعطتلفااتغ

 شود.نیزمی

اسااتکااهبیشااترمااوردحمایاات0تروریباامرویکااردمقاباا آ ،رویکااردمبااارزهبااا .2

یسجمهاورورامامانوئا ،رئایسهایسیاسیوامنیتیازجملهجوباید ،معاو رئشخصیت

واتکارکنا کاخسفیدبودهاست.بنابهنظرآنهاکاهالقاعادهوناهطالباا رادشامناصالی

ولذابهجاایافازایشحضاوردانند،فرورفتندرجامعهافغانبتا بهوررمنافعآمریکاستمی

رهگیاریوناابودیعناصارنیرودرافغانبتا ،برلازوماساتفادهازابزارهاایمادر نظاامیدر

القاعدهرابااستفادهازابزارهاییچو پهبادها،عملیاتاطالعاتپایاه،نیارویعملیااتویاژه،

(و8035:00)جمشایدی،ناددانکشتارهایهدفمند،پرهیزازاعزامپیادهنظامو...درساتمای

،2384.بهعنوا مثالاوبامادرسالاستنگاهکنونیآمریکابهداعشنیزیقاًاینمورددوم،دا

وآ را(Gerson, 2014) تهدیادناشایازپیشارویداعاشرادرساطامحلایارزیاابیکارد

 تهدیدیجدیکهنیازبهاعزامنیرونیزداشتهباشد،ندانبت.

آمریکاایرآمریکاازعل اصالیواکانشببایاربااتاأخ4لیسیاستعدممداخلهبهطورک

                                                                                                                                             
نهمشاورا ونیروهایویژه.ازنیروها،نیروهایزمینیوکالسیکاستومنظور. 8

2. Counter-Insurgency 
3. Counter-Terrorism 
4. American Disengagement  
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.بهطورکلیپیرامو داعشبایدذکرکردکهداعاش(Pollack, 2015: 3)نببتبهداعشبود

وجاودآمادههباتند.ههاآثاریازمشکالتبخودمشک نیبتندبلکهاینخودیوالقاعده،به

خألادرتیموجاودباشاد،باهیابتیزمانیکهدرکشورییامنطقههایتروریاینگونهگروه

شاوند.لاذاجناگداخلایوعادموجاودحکوماتمرکازیسرعتشک گرفتهوتقویتمی

هااییچاو داعاشاسات.ادرتمند،یابهعبارتیدیگر،وجودخألادرت،عام اصلیپدیاده

نبتبهسرعتخودراگبترشدهد.درچهدرسوریهوعراقاتفاقافتادوداعشتوامانندآ 

آنهااوایانخاألاادرتیجدرعراقوخرو2338وااعپسازحضورگبتردهآمریکادرسال

اتفاااییقااًزمینهرادرجهت هوروگبترشداعشفراهمکارد.ایاندا،کهشک گرفتهبود

راشااهدهاساتکاردمداخلاهنظاامیهاادرآ استکهدراکثرکشورهایمنطقهکهآمریکا

تآ متفاوتاست.اینامرالبتهکامالًبهوررمناافعآمریکااباهایم،منتهیوسعتوشدّبوده

وهمچنینامنیتسربازا آمریکاایی،متحادینوشاهروندانشاستانرژیآ ینخصوصتأم

نظاامی،.درموردداعشنیزایننگرانیوجودداشتکهمداخلهبیشاتراندازدیرانیزبهخطرم

زیااد،باازاووااپراممکاناساتبادترساازدوراهحا دائمایهااییناهعالوهبرصرفهز

آمریکادرابالداعشراهبردخاصیدرابتدانداشتچارای.امابهطورکلشودیمحبوبنم

 .شدتلقینمیکهتهدیدمبتقیمیعلیهآمریکا

درباهخصاوصرا آمریکااماداجهتمداخلاهنظاامیواانااپرئایسجمهاوروسیاسات

ویااموردیچو داعش،بایدچهارمتغیرراهمزما مدنظرااراردادودرصاورتیکاههماه

سازیراداشتهباشند،آمریکااادامخواهدکارد.ایانچهاارمتغیاربرخیازآنهااابلیتمتقاعد

عبارتنداز:

هوبحارا وحتایهمیاتژئاوپلتیکیمنطقااورورتراهبردی:بدینمعنایکاهمیازا  (8

 زدهبرایآمریکاچقدراست.کشوربحرا 

:درصورتمداخلهنظامیتاچهحدسازما مل وساایرکشاورهایالمللمشروعیتبین (2

 بهآ کمکااتصادیونظامیخواهندکرد.ویاکنندیازآ حمایتم

ویاابعادیریاساتجمهاورییهاامشروعیتداخلی:چو مقاماتبایدبهفکاردوره (0

 نمایندگیخودنیزباشند،لذانظرافکارعمومیمردمآمریکادراینزمینهببیارمهماست

هبدینمعنیکهدرمواردمشابهاینبحرا ،چهتبعاتیبرایآمریکابهایتاریخی:ایاس (4
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 (.213-8032:201)یزدا پناهوجانفشا ،وجودآمدهاست

زدیکایباهساوریه،عربباتا وترکیاهوخطارورودباتوجهبهاهمیتعراقونفتآ ون

المللایداعشبهاروپا،مبارزهبااینگروهورورتراهبردیزیادیداشتوازمشروعیتبین

وداخلینیزبرخورداربود.اماایاستاریخیوتجربهجنگعلیاهالقاعادهوجناگدرعاراق،

رسایدولایناههارناوپوریبهنظارمایببیارتجربهتلخوسنگینیبود.ازاینروواکنشور

گراییاوباماشام حمالتهواییوسپسارسالتعادادجانبهواکنشی.بااینحال،راهبردچند

گاریدرببیارمحدودینیروینظامیجهتحفا اتازسافارتآمریکاادرعاراق،کنباول

آمریکاآ هامپاسیهاموص وهمچنیننقاطاستراتژیکمانندفرودگاهبغداد،تنهاواکنش

.بهطاوربودی،مشدازسقوطموص کهازناتوانیدولتعراقازکنترلومهارداعشمطمئن

آمریکاسیاستازبینبرد داعاشراحاداا درابتادانداشاتوسیاساتاودربهتارینیکل

آمریکااشاد.اطاعمناابعماالیداعاشمنتهایمایدرنهایاتحالتبهمهارومحدودساازیو

هاوهمچنیننیروهایحاوردرمنطقهازمر چنینامیدزیادیبهتوا دولتعراقوپیشهم

جملهسپاهاادسدرجهاتکنتارلداعاشداشاتوباهدوماورداولمشااورین،تجهیازاتو

آمریکاادرمنطقاه،داعاشاسات،هرچنادحالحاورهایخاصیرانیزداد.اولویتآموزش

کناد،اماااولویاتاولآمریکااودرجهتمقابلاهبااآ تاالشمایداندیالنصرهرانیزخطرم

دارد.آمریکااتاایادداعشاستوبرورودبازیگرا جدیدبهصاحنهجناگعلیاهداعاشتأک

 & Kaygan)8گیاریدرآمریکاا،بارسیاساتگذشاتزماا وصابر اتفاقپاریسوگروگاا

Kaygan , 2016: 15)80داشات.اماااتفااقیادهنتیجاهتأکدرکناارساایراااداماتتاانیا با

.آمریکاادریادااراردادتأکماوردورورتحضاورنیروهاایزمینایونظاامیرا،2380نوامبر

 Blanchard)کرد.دروااعورورتحضوراعزامپرسن نظامیبهعراق2385،0533دسامبر

& Humud, 2016: 10)لحظهبهبعد،شااهدهمچنا سیاستمهاروکنترلداعشبوداماازاین

2محدودیهاچکمه"مدل
هبتیم.اینامرکهزمینهمباعدآ شام وجودناسیونالیبممثبات"

المللیگبتردهوتبال،کاما بارحاریمهاواییرانیازدرمیا مردمبومی،وجودحمایتبین

هخاودرالذاآمریکانیروهایعملیاتیویژ0شد.داشت،بهترینگزینهبرایآمریکااحباسمی
                                                                                                                                             
1. Patience  
2. Limited Boots on the Ground 

هرچنداوبامادرابتداگفتهبودازاینسیاستاستفادهنخواهدکردامادرانتهامجبوربهایناادامشد.. 0
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83کاهتاایبهمنطقهاعزامکردوهمچنینحضورنیرویهواییخودرانیزافزایشدادبهطور

.(Defense.Gov, 2016)گرفتندهدفازمواوعداعشموردحملهارار2380،23050ژانویه

عنصرکلیدیاست:83،راهبردآمریکادراینجنگشام یبهطورکل

2فدرالیبامکاارکردی":دولتآمریکاباهدنباالایجااد8حمایتازدولتکارآمد .8
باه"

ایناستراتژیمناطقمختلغدرعراقاست؛هاومعنیاعطایاختیاراتوادرتبیشتربهاستا 

شود.آمریکاحمایتازدولتافغانبتا رادرجهتمبارزهبااحتیدرافغانبتا نیزپیگیریمی

 President of the)هایتروریبتیواروریدانباتهاساتهطالبا ،القاعده،داعشوسایرگرو

Unidted States, 2017: 50). 

هایاطالعاتی،نظاارتیعدمدسترسیداعشبهمناطقامن:آمریکابااستفادهازعملیات .2

واطعامکا ترددآزادداعاشباینساوریهو0وجاسوسی،شناساییوپشتیبانیهوایینزدیک

متحاد"حمایتهواییباهیاکیندهد:الغ.تأمراازدوطریقانجاممیعراقاستواینامر

در"ایجاادمتحاد"وب.تالشدرجهات"تضعیغوشکبتنهاییداعش"و"زمینیمعتبر

 .(Dod, 2015: 14)سوریه

:(U.S. Department of State, 2014)تجهیزنظاامیآنهاابهخصوصو4تقویتمتحدین .0

نیروهایامنیتیعراقومخالفیندولاتساوریهدرجهاتمباارزهعلیاهاینموردشام تقویت

تبلیحات،مهماتوتجهیزاتوهمچنینتربیتنیارووارائاهین.دراینراستاتأم5داعشاست

مشاورومبتشارباهنیروهاایعرااایازجملاهنیروهاایکاردوتقویاتتاوا آنهاادرجهات

شوروریاست.همچنینکب اعتبارومنابعماالیطراحی،رهبریوانجامعملیاتعلیهداع

باهتاوا یازکنگرهجهتآموزشمبارزا علیهداعشنیزوروریاستکاهازایانجملاهما

کنگارهاشاارهکاردFY2015میلیارددالردرآموزشنیروهایعراایطباقمصاوبه8.0ینتأم

(Whitehouse, 2014)بماا 45333رایخریاادمیلیااارددالرینیاازباا8.1.درخواسااتبودجااه

 :McInnis, 2016) هایلیزرینیزدرهمینراساتااساتهوشمندباکنترلجی.پی.اسوراکت

                                                                                                                                             
آمریکاومتحدینش.ازدید. 8

2. Functionalism Federalism 
3. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) and close-air support 
4. Building Partner Capacity 

اینسیاستاعالمیدولتآمریکااستولزوماًبهمنزلهنگاهنویبندهمقالهنیبت.. 5
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یریگپسمابهدنبالباز"پیشترگفتهاست:8ایباسی.ا .ا .همچنینجا کریدرمصاحبه(3

عربباتا شامامطالا بیشاتریازمفتایاعظامکانمیمنفکرماسالمتوس،مبلمانا هبتیم.

 .(Ottaway, 2014: 2) "هیدشنیداسعودیخو

20ها فاایر"موشاکهاواباهزماین5333درهمینراساتا،آمریکاابایشاز
راباهبغاداد"

و2388هاایخریاداریشادهدرساالوآپااچیF-16تارهمچنینتحوی سریع فروختهاست.

برخایازایاناااداماتهاانیازمر ،ارسالبرخیتجهیزاتسبکومهماتبرایپیش2382

خودعلنااآوردهاسات2381ترامپدرسندامنیتملی.(Katzman,et all, 2015: 15) اندبوده

هایاستراتژیکبلندمدتداشت.اودراداماهبیاا داشاتهکهبایدباشرکاومتحدا همکاری

تحدینآمریکاتجهیازاستکهدرراستایمقابلهباتروریبتموحفظنظموموازنهمنطقهبایدم

 ,President of The Unidted States)وتقویتشوندکهیکیازاینراها،دفاپموشاکیاسات

.بااهعبااارتدیگاار،هاادفاصاالی،تقباایممباائولیتدرمبااارزهباااتروریباام(50 :2017

.(President of The Unidted States, 2017: 11)است

بیشاتردر4عاتملیومرکزملایودتروریبامافزایشتوا اطالعاتیعلیهداعش:اطال .4

 The Global)جوینادکنندوازهواپیماهایجاسوسیوپهبادهاابهارهمایاینحیطهفعالیتمی

Coalition To Defeat ISIS, 2014). 

اطعمنابعمالیداعش:ازجملهاینااداماتمیتاوا باهماواردذیا اشاارهکارد:الاغ. .5

ب.محدودکرد تواناییداعشبرایاخاذیماردممحلایج.کاهشدرآمدهاینفتیداعش

د.ممانعات؛(Whitehouse, 2014)گیریافرادتوس،داعشگیریوگروگا جلوگیریازباج

و.؛هاایماالیباهایانگاروهازدسترسیداعشبهسیبتممالی .جلوگیریازاهدایکمک

 (OPERATION INHERENT RESOLVE, 2015: 57)حامیا مالیداعشعلیهاعمالتحریم

 United States)هاااو...()نظیاارآثااارمااوزهز.ممانعااتازفااروشمحصااوالتفرهنگاای؛

Government Accountability Office, 2016: 10)ایاناااداماتوهمچناینحماالتهاوایی.

میلیاو هاوانبارهایتحتکنترلداعش،درآمادنفتایداعاشراازیاکائتالفبهپاالیشگاه
                                                                                                                                             
1. CNN 
2. HELLFIRE 

زمینساختایاالتمتحادهآمریکاااساتکاهباه،نوعیموشکهوابه«آتشجهنمی»بهمعنای فایرهِ 884-جیامی. 0
.است هدایتیشلیکطراحیوتولیدشده عنوا یکموشکودزرهباسامانه

4. National Intelligence and the National Counterterrorism Center 
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 .(Katzman, et all., 2015: 18)میلیاو دالردرهفتاهکااهشدادهاساتدالردرروزبهچناد

،افرادیکهبههار280224نیز،واانو اجرایی8اانو مهاجرتوملیتآمریکا283طبقماده

واعضاایآ معاملاهویااحماایتیداشاتهباشاند،0صورتیبایکسازما تروریبتیخارجی

 & ,Humud, Pirog) موالآنا بلوکهخواهادشادوهمچنایندرلیباتتحاریمخواهنادباودا

Rosen, 2015: 18). 

نشا داد ماهیتوااعیداعش:راهکارایناادامعالوهبرنشا داد جنایااتداعاش، .0

علیهداعشجهاتازباینبارد مشاروعیتآ ،ناابودیشابکهآ از4ایجادیکودروایت

هاایهاایاجتمااعیدرو داعاشومحدودساازیفرصاتنارواایتیوشاورشطریقایجااد

 .(Raymond, 2015: 57) سیاسیآ است

2385تااساالاطعروندعضویتمبارزا خارجیبهداعش:طباقارزیاابیبروکینگاز، .1

کاهایانافاراد،(Berger, 2015: 2)اناداکانتتوییتریازداعشحمایتکرده40333بیشاز

.کننادتوانندبرایآ عضوگیرینیزکهخودممکناستعضوداعششوند،می راینعالوهب

را2811و2813لذاآمریکادرپایمقابلاهبااایانامار،اطعناماهشاورایامنیاتساازما ملا 

،تماامیاعضااساازما ملا مو فناددرجهاتمقابلاهبااUNSCR 2170.طباقکاردپیگیاری

،درساطاملایاااداماتیراباهعما آورناد.همچناینعضویتمباارزا خاارجیدرداعاش

UNSCR2178کارگیری،سازماندهی،انتقاالوتجهیازایانمباارزا خاارجیراهنیزازاعضاب

 .Katzman, et all., 2015:19))متواغسازند

 ؛(OPERATION INHERENT RESOLVE, 2015: 72)5حفا تازکشور .1

:آمریکااآب;The White House, 2014)(White House, 2015هایبشردوستانهکمک .3

هااهمچناینباهشاهرهایسنجارارسالکرد.اینکماکوغذابهمناطقدرمحاصرهنظیرکوه

هایپزشاکی،مهمااتوتبالیحاتنیازباهکردهاایکوباانیارساالشادهباودامرلیوکمک

(Katzman, et all., 2015: 23). 

هاایمبارزهویافتنبازارهایآنالینوسایرفعالیتاستفادهازابزارهایمختلغبرای .83
                                                                                                                                             
1. Immigration and Nationality Act 
2. Executive Order  
3. Foreign Terrorist Organisation 
4. Counter Narrative 
5. Protecting the Homeland 
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 .(President of the Unidted States, 2017: 12)هاسایبریومجازیتروریبت

نیزصرفاًحملههواییائتالفراکافیندانبتوعقیدهداشتکهطباق8سناتورکارللوین

،ایانراهبارد0رالدمپبایوژنا2هایرئیسجمهورآمریکاووزیردفاپاسابق،هیگا صحبت

شود:عناصرذی رانیزشام می

 حضورومشارکتمتحدینعربآمریکادرمنطقه؛ .8

هاا،هاا،شایعهپیروزیکام درعراقنیازبهحمایتجامعاهعاراقشاام کردهاا،سانی .2

 هاراداشتهباشد.هایمذهبیو...دارد.همچنیندولتجدیدبایدبیشتردغدغهسنیاالیت

هاوباحمایتائاتالفهاوسوریریهنیزبایدتوس،خودعراایورزاتدرعراقوسمبا .0

هااوساایرهاا،کردهاا،ساوریصورتگیرد.آمریکابایادمشاغولآماوزشوتجهیازعرااای

نیروهایمحلیباشد.اودرادامهازورورتآموزشوتجهیزمبارزا سورینیازساخنگفتاه

 .(Senate Armed Services Committee, 2014 : 2) است

وزیردفاپاسبقآمریکانیزاینراهباردونحاوهمباارزهبااداعاشراباهشار ذیا بیاا و

تکمی کرد:

ومنهمکارینزدیکبادولتعراق،حماالتسیباتماتیکهاواییائاتالفافازایش .8

خواهدهایداعشدرسوریهنیزخواهدیافت.اینحمالتبهسمتاهدافمشخصوپناهگاه

 بود.دراینراستاتقویتنیروهایامنیتیعراقشام کردها،وروریاست.

افزایشپشتیبانیازنیروهاییکهبهصورتزمینیدرجنگباداعشهباتندکاهازایان .2

ناامبارد.تاوا یرو)مخالغدولت(سوریرامامیا بهکردها،نیروهایعراایومبارزا میانه

هاامشااورا نفارآ 853یآمریکاواردعاراقشادندکاهازایانمیاا نیرو415دراینراستا

نفرو یفهحمایتاطالعااتی،جاسوسایوشناسااییرابارعهادهدارنادو825نظامیهبتندو

درعراقبرعهدهدارند.ازآنجابهخصوصهاینظامیراسایریننیزو یفههماهنگیعملیات

بااداعاشهباتند،وزارتدفااپجهاتآماوزشوتجهیازکهمردممحلیبهتارینراهمباارزه

میلیو دالریعرببتا اادامخواهدکارد.ایان533مبارزا )مخالغدولت(سوریباحمایت

 .استتجهیزشام خودرو،وسای ارتباطی،برخیوسای جنگیسبکو...

                                                                                                                                             
1. Carl Levin 
2. Hagel  
3. General Dempsey 
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ابااوروریاستکهازحملهداعشبهآمریکاومتحادینآنهااجلاوگیریشاودولاذ .0

گاذاری،دیپلماتیاکوااتصاادیهمکاریمتحدینخود،ااداماتوابزارهایاطالعاتی،اانو 

کااارخااواهیمباارد.همچنااینباااهمکاااریوزارتدادگبااتریووزارتکشااور،بااهدنبااالهباا

 جلوگیریازعضویتافرادبومیدرداعشهبتیم.

غیرنظامیاا اساتکاهدردوساتانهباهشاهروندا وهاایبشارنیزارائهکمکدرنهایت .4
معرضتهدیدداعشهبتندودراینراستاعالوهبردولاتعاراق،بریتانیاا،کاناادا،اساترالیاو

 Senate)میلیو دالررسیدهاست810کههزینهآ تاکنو بهبیشازکنندیفرانبههمکاریم

Armed Services Committee, 2014: 9). 

هاایشکبتداعشوسایرگروه"تحلیغمراسمدرروزجمهورجدیدآمریکانیزیسرئ

هااشکبتونابودیایانگاروه"وگفتکه"تروریبتیاسالمیراباالتریناولویتشدانبت
.لاذاباا(Mills, 2017: 6)"زما ورورتپیگیریخواهدکردراباهمکاریائتالفنظامیدر

همچناینواروریباود مباارزهبااهااوگراییووارورتکااهشهزیناهجانبه توجهبهچند
.بهعناوا مثاال،هبتیمداعش،شاهدپیگیریراهبردکال دردورهترامپمشابهبادورهاوباما

پیاادهنظاام033آمریکاباهشامالساوریهویااارساال8تفنگداردریایی433توا بهارسالمی

ایدمنتظراسانادامنیاتملایاو.هرچندهمچنا ب(Alami, 2017) بهموص اشارهکرد2چترباز
 بود.

درآغااازکااهآمریکااا،لااذابنااابااهعواماا وعناصاارراهبااردعلیااهداعااشوباااتوجااهبااهایاان
باههاخودنیافات،نگااهداعشراخطرموجودیتیدررابطهبامنافع،هویتوارزشگیری،شک 
تشاکیالتداشت)دهشایار،هایایاناینببتبهرشدونموداعشوفعالیتگرانهمبامحهنببت
ترازپیشبهادامهمباارزه(.اماپسازحمالتداعشبهمتحدینآمریکا،اینکشورمصمم8035

کنناد،تنهازباانیکاهاااتالنیامثاالداعاشدرکمای"کهاوباماگفت:خودپرداختبهطوری
روهاایخاودازلاذااگرچاهآمریکااخاروجنی.(Fradkin & Libby, 2015)"هما زبا زوراست

همبهاصدصرفاًمشااورهوآماوزشرادرمنطقهوحضوربرخینیروهایویژهومشاورا راآ 
ایآمریکااوپیشگرفت،اماراهبردردپایکمرنگآ مبتلزماستفادهاز رفیتمتحدا منطقه

سانتی،غیارکهاینراآمریکاادرعاراق)دارایسلبالهمراتا  زدهاستبومیا درمناطقبحرا 
                                                                                                                                             
1. Marines  
2. Paratroopers  
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ایوغیرسیاسی(وسوریه)تحتعنوا ارتشآزاد(درپیشگرفات.هماانطورکاهپیشاترطائفه
بیا شد،هدفآمریکانقشدهیبیشاترباهایانباازیگرا دردولاتآتایایانکشاورهااسات.
همچنینبنابهاینراهبرد،جنگطوالنیخواهدباودوحضاورآمریکااعمومااًغیارمباتقیم،باه

نیصرفاًارسالمشاورومربیویاتجهیزاست.آمریکااصدمبارزهمبتقیمبااداعاش)جازباهمع
صورتهواییودریایی(رابهدلی تبعاتآ ،ندارد.

بهطورخاص،روشجنگآمریکاعلیهداعشاساتفادهازوساای وادواتجنگایبادو 

،آمریکااایان2384ساپتامبر20و22.باهعناوا مثاالدراستهایکروزوموشک8سرنشین

هارابهسمتمواوعداعشدرسوریهپرتاابکارد.همچناینبنااباهگفتاهفرمانادهیموشک

هااوپهبادهاایخاودراجهاتازباینهایجنگنده،بم افکن،آمریکاجت2مرکزیآمریکا

اسات.ازکارگرفتاههآ درسوریهوعاراقبایباتبرد مبارزا داعش،تجهیزات،مقروتأس

 دیگرابزارهایجنگ،نیروهایویژهاندکولیحیاتیآمریکااستکهپیشترنیازذکارشاد

(Cordesman, 2014: 44).

هااییاتمأمور0هایویاژهآمریکاا،چاارلزکلولناد،فرماندهنیروهایعملیات2380درسال

زارشتحاتعناوا تدوینکرد.اودرایانگا2322هایویژهارتشرادرسالنیروهایعملیات

ARSOF 2022استاشارهکاردودرایانراه،28هایار ،بهابهاموعدماطعیتکهازویژگی

اشاارهکارد.درحملاهباهاهاداف5وجناگویاژه4حملهبااهدافمشخصیتبهدونوپمأمور

-هابهروشیمشاخصدرجهاتمحیطایغیراابا دساترسوحبااسسیاسایمشخص،فعالیت

هتمحاصره،نابودیویاآسی بهاهدافویاتهدیداتمشخصاست.جنگویاژهنظامیبهج

نیزبهمعنیاعمالیخاصتوس،نیروهایویژهآموزشدیدهکهدرکعمیقیاززبا وفرهناگ

هااوخرابکااریدارنادباهمنظاورکشاتنویااآسای زد درمحای،باومیخارجیوتاکتیک

لتااحادیمباتقیمودومایغیرمباتقیموازطریاق.مشخصاساتکاهماورداواستخارجی

-Raymond, 2015: 11)مشارکتاستومبارزهعلیاهتروریبام،ترکیبایازایاندوروشاسات

بارجناگغیرمباتقیم،یعنایلازوماساتفادهازنیروهاایید.امادراینجنگ،بارهاشاهدتأک(12
                                                                                                                                             
1. Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAVs) 
2. USCENTCOM 
3. Charles T. Cleveland 
4. Surgical Strike 
5. Special Warfare 
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کهصارفاًنیاازباهآماوزشوتجهیازتیمهببومیکهفرهنگ،منطقهوزبا محلیرانیزمبلطند،

کنادی،ارساالمادرحدنیاازدارند.آمریکانیروهایخودرابهصورتمحدودوبهتعدادکمو

کناد،اگرچاهشااهدارساالنیروهاایجهتمشاورهوآماوزشاساتفادهمایدرکهازایننیروها

یازباهصاورتمباتقیمنهاینظاامیمبتشاریواعزامیبااهدافمشخصجهتبرخیعملیات

 ,McInnis) سربازازایندستبهعراقاشارهکارد233اعزاموا بهتکهازآ جملهمییمابوده

.اماهدف،کاهشواببتگینظامینیروهاایآماوزشدادهشادهونیروهاایمحلایباه(3 :2016

گرایایرادرانبهجآمریکادراینمبارزهخاصاست.بهعبارتدیگر،اینجنگ،بهووو چند

،درهماهمراحا شااهدحضاورهاایناههزینکهعالوهبرتاأمگذاردیراهبردآمریکابهنمایشم

.لااذادورا پرهزینااه(Tierney, 2012)هاااو...کشااورهایمختلفاایهبااتیمنیروهاااوجنگنااده

،،گذشتهاست.لذاهادف8گریوکشورسازیهایودشورشیهایدورا بوشوجنگجنگ

در2اهدافامنیتملیازطریقنیروهایمتحدینوکاهشحضورزمینینیروهایآمریکااکب 

گیریازحملهداعشبهآمریکااولاذاازطریاقنیروهاایهاواییومنطقهبحرا وبهمنظورپیش

 :Luján F. M., 2013) دریاییاستکهالبتهاینجنگبنانخواهدبودکهباهسارعتپایاا یاباد

11; Mills, 2017: 28)بههمیندلی استکهجنگباداعشهمچنا ادامهخواهدیافت،اگرچاه

آمریکاادرایان د.ناممکناستاینگروهبااسامیمختلفیباهحیااتوفعالیاتخاوداداماهده

0نورددیدگاههوا"خاصبهنامینیبجنگازجها 
بهمعنیعملیاتناهفقا،درآساما ،بلکاه"

 .(Elder Jr, 2015: 65) کندیفضایسایبراستفادهمدرآسما ،فضاو

مووعاولیهاوباما،حمالتهواییآمریکاعلیهداعشوارسالتجهیزاتوبرخیمشااورا 

4آموزشوتجهیز"عبارتیسیاستهنظامییاب
ودرپایاادرت2384بود.اماپسازسپتامبر"

فتضعیغودرنهایتناابودیداعاشبااتریراباهدگرفتنوگبترشداعش،رویکردفعال

تان،درساوریهو2033افزود برحجمحمالتهواییوتعادادمشااورا نظاامیباهبایشاز

نیارویدیگار،8533.درنوامبرهما سال،بااارساال(White House, 2014)عراق،اتخاذکرد

تجهیازاتوتبالیحاتهمچنینارسال(Cooper & Shear, 2014).تنرسید0113اینتعدادبه

                                                                                                                                             
1. Nation Building 
2. No Boots on the Ground 
3. Airman’s Perspective 
4. Train and Equip 
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نفارنیاروی53،باااعازام2385بهمبارزا مخالغدولتدرساوریهنیازافازایشیافات.ساال

نفار503و(Rampton, 2016)2380آوریا 81نظامیبهعراقدر281عملیاتویژهبهسوریه،

 & McKirdy)نفاررساید4041تعدادایننیروهاباه،بابتبازسازیوتجهیزپایگاههواییایاره

Starr, 2016) شارکتکننادویماًیکازایننیروهابنانیبتدرهی جنگیمبتقکهالبتههی

باه2385.باهعباارتدیگار،ازساال(Mills, 2017: 42)کنناد8اصطال جنگرارهبریبهیا

،"آماوزشوتجهیاز"یامواوباهجاایسیاساتاهبعد،شاهدتغییرسیاستیدرنگاهاوبامااباود

2تجهیزوتوانمندسازی"تریتحتعنوا لسیاستورویکردفعا
 ,Mills)رادرپیشگرفات"

2017: 27). 

،2380درسااال؛2385،21030درسااال؛2384،0323درایاانجنااگ،آمریکااادرسااال

سال رامنتشارکاردهاسات.همچناینآمریکاادر2381،0030درژانویهدرنهایتو03140

کاهایانراامبااپشتیبانیویااسکورتهاواییانجاامدادهاسات،حاالآ 2384،0538سال

در28818؛2385درساال28880هایپسازآ بهترتی باهایدرسالافزایشااب مشاهده

،نظارتیوجاسوسینیزیهایاطالعاترسید.شمارعملیات2381درژانویه8135و2380سال

و2010،3584،82213بهترتی باهمیازا 2381و2384،2385،2380بهترتی درسالهای

21.همچناینتاا(U.S. Air Forces Central Command, 2017)باودهاسات8318درنهایات

حملاهدرعاراق88245موردبودکهشام 81000،تعدادحمالتهواییائتالف2381فوریه

اینمیاا ،ساهمآمریکااازحماالتعاراقموردنیزدرسوریهانجامگرفتهاستواز1428و

.(Mills, 2017: 14) است%35%ودرسوریه01
 

  گیری یجهنت
سیاستخارجیآمریکاوراهبردکال اینکشورنبابتباهغاربآسایاوشامالآفریقاا،

کند.غربآسیاوشمالآفریقادیگراهمیتیبهماننادساابقاکنو ازاانو جدیدیپیرویمی

کندتااعاالوهبارتجهیازازمنطقه،تالشمیخروجخودومن،آمریکابههمیندلی وندارد

حفاظموازناهوایخود،متحدینغربیخودنظیرفرانبهوبریتانیااراباهجهاتمتحدینمنطقه

آمریکا،واردمنطقهسازد.اهدافومنافعینتأم
                                                                                                                                             
1. Lead the Fight 
2. Equipping and Enabling 
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هاینظیرآ درکشاورهاییوهازدیدآمریکا،امکا ادامهگروهتروریبتیداعشویاگر

ریزیبرایمقابلهباآنهااببایارمانندعراق،سوریه،لیبی،افغانبتا و...وجودداردولذابرنامه

تهدیدیماهویووجاودیبارایآمریکااهاحقیقتایناستکهاینگروهوروریاست.اما

بلکاه؛ریکاادراولویاتنیباتوسیلهنیروهاایزمینایآمهدولذانابودیآ بنشوالمدادنمی

ایونیروهاایباومیوازطریاقمدیریتونابودیتدریجیآ ،بااهمکااریمتحادینمنطقاه

ائتالفهوایی،پهبادها،نیروهایویژه،نیرویدریایی،تجهیزاتدورباردو...نحاوهمباارزهباا

انادازدودوشسایرینمایهارابراست.بهعبارتدیگر،آمریکاهزینهاینمبارزههاگروهاین

انتخااباولآمریکاادر،خودصرفاًدرصورتورورت،مداخلهخواهدکارد.درایانراساتا

مار ودولتایعاراقومباارزینوآموزشنیروهایپایشیزتجه،تقویتمبارزهعلیهداعش،

استکهالبتهحمایتهواییائتالفرانیزخواهندداشت.مخالغدولتدرسوریه

باهاهمچنا ازسیاستتواز فراساحلیخودجهتایجادتاواز اادرتدرمنطقاهآمریک

،وساوریهعلیهایرا ،استفادهخواهدکردتااینخألاادرتدرکشاورهاییچاو عاراقویژه

وتجهیازاااداماتیازابیا تقویاتکاهمنجربهگبترشادرتونفوذایارا درمنطقاهنشاود

تشاکی نااتویهطورک کشورهایعربیحاشایهخلایجفاارس،مخالفیندولتدرسوریهوب

اند.وحضوربیشترسایرمتحدینغربیآمریکادرمنطقهازاینجملهعربی
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