
)47شماره پیاپی (1395تابستان، 17، شمارهپنجمهاي راهبردي سیاست، سال پژوهشفصلنامه

هاي منطقه خاورمیانه با گريمتحده امریکا در افراطنقش ایاالت
تأکید بر عراق و سوریه

**عسگر صفري- *سعید وثوقی

)13/2/1395: تاریخ پذیرش-6/7/1394: تاریخ دریافت(

هچکید
گرایی ها در کشورهاي عربی منطقه خاورمیانه افراطو به دنبال شروع ناآرامی2011از سال 
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سؤالی که مطرح . بینی استهاي افراطی در این منطقه قابل پیشمنطقه خاورمیانه تنوع گروه

در گسترش متحده امریکااي ازجمله ایاالت منطقههاي فراشود این است که نقش قدرتیم
کند که شود؟ این پژوهش استدالل میهاي منطقه خاورمیانه چگونه ارزیابی میگريافراط
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مقدمه
باوجود بافت قومی و مذهبی منطقه، خاورمیانه تاکنون با چالشی نظیر اختالفاتی که از سال 

هاي افراطی به بعد گسترش گروه2011از سال . شده است مواجه نبوده استبعد شروعبه 2011
هاي عراق و دولت. خاورمیانه ایجاد کرده استهاي اساسی را براي امنیتاین منطقه چالشدر

هاي منطقه هستند که بیشترین آسیب را از طرف این نیروهاي ترین دولتسوریه ازجمله مهم
هاي افراطی تا حد زیادي به دلیل همان بافت کثرت و تنوع این گروه. اندافراطی متحمل شده

در ابعاد وسیع تابع عنصري به نام حمایت هابینی است، اما عملکرد آنقومی و مذهبی قابل پیش
شوند که الملل این گروها با عنوان بازیگران غیردولتی شناخته میدر ادبیات روابط بین. است

اي نیازمند حمایت المللی و منطقههاي بینها در عرصهري و بازیگري آناهداف، تأثیرگذا
.هاي حامی استدولت

شناسایی کرد، عوامل توانرا میدو عاملاجتماعی-گیري هر پدیده سیاسیدر شکل
هاي هدف این پژوهش بررسی عوامل خارجی ازجمله نقش قدرت. خارجیداخلی و عوامل

گیري و عملکرد گروهاي افراطی متحده امریکا در شکله ایاالتاي ازجملمنطقهبزرگ فرا
چرخد که دیگر سؤال اصلی این پژوهش حول این موضوع میعبارتبه. منطقه خاورمیانه است

توان هاي منطقه خاورمیانه چگونه میگريگسترش افراطیمتحده امریکا درنقش ایاالت 
شود؟ارزیابی می

ترین عوامل بقا و عمل این متحده امریکا از مهمد که ایاالت کناین پژوهش استدالل می
.عراق و سوریه استازجمله درهاي افراطی در منطقه خاورمیانهگروه

بخش نظري و . کندو بخش ارزیابی میدمتحده امریکا را در این پژوهش اقدامات ایاالت 
گتنون که به استناد این پژوهش هاي برنارد لوئیس و هانتیدر بخش نظري اندیشه. بخش عملی

خش دوم بشود متحده امریکا در خاورمیانه است بیان میکننده حضور ایاالت هاي توجیهنظریه
ویژه در عراق و سوریه در راستاي در خاورمیانه بهمتحده امریکااقدامات عملی ایاالتگربیان

.هاي افراطی استگیري و عملکرد گروهشکل

مبانی نظري
ریه تجزیه برنارد لوئیسنظ

. ی استشناسشرقیسی است که حوزه تخصصی وي انگل- برنارد لوئیس اندیشمندي امریکایی
یس نیز شهرت یافته است تجزیه کشورهاي مناطق مختلف وئین نظریه لوئیس که به دکترین لترمهم

یدي براي امنیت شدن به تهدیلتبدخاورمیانه است، زیرا در این صورت این کشورها توان ازجمله
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خاورمیانه و آسیاي لوئیس کشورهاي. متحده را نخواهند داشتیاالت اي امنطقهملی و منافع 
کشورهاي مانند (کشورهاي استبدادي سنتی - الف«: کندیممرکزي را به پنج دسته اصلی تقسیم 

س رسوم سنتی و هاي دودمانی بر اسایمرژهادر آنهاي خاورمیانه که نشینیخشعربستان سعودي و 
پاسدار حکومت هاسنتاند و درنهایت همان ياستبدادها یمرژاین . اندگرفتهشکلتاریخی 

. از مصر، اردن، مراکشاندعبارتها یمرژاین (ي استبدادي مدرن هادولت- ب) هاستآن
انجام سازيینه مدرندرزمي مثبتی را هاگاموجود ینباانیز در سنت است هادولتهاي این یشهر

- ت) سوریه در زمان حافظ اسد و عراق در زمان صدام حسین(دیکتاتورهاي فاشیستی - پ) اندداده
ایران و سوریه که ممکن است این کشورهاي حامیانی نیز در (هاي رادیکال اسالمی یمرژ

ه کشورهایی ک(هاي آسیاي مرکزي يجمهور- ث) کشورهایی مانند افغانستان و الجزایر داشته باشند
).Lewis, 1996: 59(»)هاي حکومتییمرژبندي هستند تا یمتقسقابلبیشتر با تاریخ و جغرافیا 

ی دوگانگبر اساس این . ینی دوگانه استبجهانلوئیس ارائه برناردهاي فکري ینهزمیکی از 
از دید لوئیس. دهدیمطرف و تمدن اسالمی را در طرف دیگر قرار وي تمدن غرب را در یک

میدان عنوانبهبا به تصویر کشیدن جهان . ین ویژگی این دو تمدن تقابل و تضاد استترمهم
تضاد و اختالف غرب و اسالم تالوئیس گرایش دارد )غرب و اسالم(جنگی بین دو تمدن 

ینه فکري دیگر لوئیس مشروعیت بخشیدن به اقدامات غرب زم.طبیعی و واقعی نشان دهد
هاآنخود که شناسشرقاجدادبا الهام از . یکا در خاورمیانه استمتحده امریاالت اازجمله

دانستندیممهمی از فرآیند متمدن ساختن دیگران بخشرا هاملتاروپا علیه دیگر تجاوزها
مستعمره بودن مزایاي"کند یمدهد و استدالل یمنشان در لفافهلوئیس این نوع نگرش را 

مستقل مثل عربستان سعودي، البته نسبتاًیسه با کشورهاي مقادرکشورهایی مثل مصر یا الجزایر 
لوئیس در ).Samiei, 2009: 75("یت استرؤقابلوضوحبهقبل از استخراج نقت و افغانستان 

اسالم همانند دیگر مذاهب که در اذهان «کند که یمهاي خشم مسلمانان بیان یشهرکتاب 
ت خاص خود را دارد و این بخشی از بدشانسی ما طرفداران خود نقش بسته است نفرت و خشون
).Lewis, 2002:16(» یماً علیه غرب استمستقاست که در حال حاضر این نفرت مسلمانان 

وي عقیده دارد بسیاري از . ارائه کرد1979ي خاورمیانه را در سال کشورهایه تجزیه نظرلوئیس 
او عقیده دارد که اگر قدرت مرکزي در .پذیر هستندیبآسي خاورمیانه جدید التاسیس و کشورها

یت هویت ملی با تقوبه حد کافی ضعیف شود جامعه مدنی قدرتمندي وجود ندارد تا کشورهااین 
را ترسیم لوئیس براي این امر سلسله اقداماتی. ي جلوگیري کندکشورهایشتر این بپذیري یبآساز 

اورشلیم «وي عقیده دارد که در مثالعنوانبهکند که باید در مناطق مختلف صورت پذیرد یم
منجر به بروز اختالف و این اقدام. ي مقدس اسالمی را تخریب کنندهامکانیهودي باید طرفداران
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جنوب عراق به ایران ملحق شود اما باید بسترهاي شورش . شودیمیت جدایی قسمتی از اردن درنها
. عربی است_آن بروز اختالف جدید ایرانی شود که نتیجهفارس فراهم یجخلکشورهاي شیعیان در
در مناطق. منجر به جنگ شودتواندیمي عراق، ایران و ترکیهاهکردین تحریک کردنشدر مناطق 

جمهوري آذربایجان در مورد شمال ایران و تقویت حمایت ایران از ین حمایت از ادعاينشترك
در . ترکی شود–اند منجر به جنگ ایرانی تویممناطق اشغالی توسط ارمنستان در موردارمنستان 

مصر باید تشویق . یز آن به عربستان صورت بگیردسررداخلی و جنگیمن باید اقداماتی براي بروز 
در مناطق هاازبکها و یکتاجدامن زدن به اختالف بین . به جنگ با سودان و گرفتن لیبی شود

حمایت ایران . ناطقی چون افغانستان و چین شودیز شدن اختالفات به مسررتواند منجر به یممختلف 
اسرائیل - اعراب و هند–تواند اتحاد هند یمي این کشور در مورد کشمیر در موردادعااز پاکستان 

تواند یمبه کوزوو جملهیزي براي ربرنامهبالکان مداخله صربستان در بوسنی و در.را تقویت کند
یز باید براي خرابکاري در قبرس جهت رقابت ترکیه و چهمه. ودی و ترکیه شآلبانمنجر به اختالف با 

بندي این کشور یمتقستواند منجر به بروز اختالف ویمجنگ داخلی افغانستان . یونان صورت بگیرد
).Brewda, 1992:28(» در جنوبهاپشتوندر مرکز و هاازبکها در شمال، یکتاج. شود

به عقیده لوئیس انگلستان نیز .متحده امریکا نیستیاالتابه به عقیده لوئیس این اقدامات منحصر
ي لبنان، هابلوچو1هاي چون دروزيیتاقلیله وسبهیی را براي خودمختاري ملی هاشورش«باید 

ي عرفانی سودان و قبایل عرب هافرقهاتیوپی، 2هايهاي سوریه، قبطیيعلوي آذربایجان، هاترك
ي کوچک و هادولتییکی از رقابت موزایه خاورمیانه به کار تجزهدف از این . تدارك ببیند

طلبی یهتجزي هاجنبشي هاجرقهایجاد . هاي موجود استيجمهوریت پادشاهی و حاکمتضعیف 
تواند تهدیداتی را براي کشورهایی چون ترکیه، یمها و اعراب و بلوچ يآذریله کردها،وسبه

).Dreyfus and Lemarc, 1980: 157(» فراهم کندهاآنگان و عراق و دیگر همسایپاکستان، ایران
وي عقیده . داندیمامریکا در منطقه خاورمیانه را کنترل انحصاري هايیاستسلوئیس رمز موفقیت 

ین هدف ترمهم. سیاست امریکا در منطقه خاورمیانه با موضوعات مختلفی مرتبط است"دارد که 
تواند بر منطقه تسلط یافته و کنترل یمي واحد است که امنطقهدرت ي یا قامنطقهجلوگیر از هژمونی

).Lewis, 1992: 2("را در اختیار بگیردخاورمیانهنفتانحصاري

هانظریه برخورد تمدن
در 1992به کنفرانسی که وي در سال 3هاي ساموئل هانتینگتونهاي نظریه برخورد تمدنریشه

1.Druze
2 . Copts
3 . Samuel Huntington
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1ها قبل از وي توسط برنارد لوئیسواژه برخورد تمدن. گرددداد برمیموسسه اقتصادي امریکا ارائه

اي را بدین نام هانتینگتون ابتدا مقاله. شده بودهاي خشم مسلمانان استفادهاي با عنوان ریشهمقالهدر
ها و بازسازي کتاب خود را بانام کامل برخورد تمدن1997به چاپ رسانید اما در سال 1993در سال 

هانتینگتون برخالف فوکویاما که در کتاب پایان تاریخ بر پیروزي . م جهانی به چاپ رسانیدنظ
فرضیه «داند وي عقیده دارد که هسته مرکزي نظریه خود را فرهنگ می. کندداري تأکید میسرمایه

من این است که منبع اصلی اختالفات در جهان جدید در درجه اول اقتصادي و ایدئولوژیکی 
هاي ملی دولت. بندي ابنا بشر و اختالف بر سر منابع سلطه فرهنگی خواهد بودتقسیم. بوددنخواه

ها همچنان بازیگران قدرتمندي در امور جهانی خواهند بود اما اختالف اصلی جهان سیاست بین ملت
خط . ها برجهان سیاست سلطه خواهد یافتبرخورد تمدن. هاي متفاوت تمدنی خواهد بودو گروه

هاي ینگتون گروههانت. )Hantington, 1993: 2(» بودهاي آینده خواهندها، خط گسلسل بین تمدنگ
ها بیشتر داند که در آینده امکان اختالف بین آنهاي تمدنی میعنوان گروهتمدنی زیر را به

دوکسی آمریکاي التین و روسیه که به دنبال احیاي جهان ارت(تمدن غربی شامل «انتظار است،قابل
خاورمیانه بزرگ از (تمدن اسالمی )هاي ژاپنیو گروهها، هندوهابودائی(تمدن شرقی ) هستند

ید اصلی تأک.)Weller, 2010: 87(» تمدن جنوب صحراي آفریقا)افغانستان، پاکستان تا اندونزي
ی علیه ین مدعترمهموي تمدن اسالمی همراه با تمدن چین را . ینگتون بر تمدن اسالمی استهانت

ینگتون اشاره هانت، هاتمدندر تئوري برخورد . داندیمبرجهانتمدن غربی جهت تسلط فرهنگی 
تواند نفوذ و یمیوسی چین وجود دارد که کنفوسارتباط خوبی بین تمدن اسالمی و «کند که یم

روابط چین . بردیمچین از روابط خوبی با جهان اسالم بهره . قدرت تمدن غربی را به چالش بکشد
نقطهحال ینباا. ایران، پاکستان، سودان و سوریه داردازجملهتجاري مناسبی با کشورهاي اسالمی 

وجود دارد و آن نگرانی مسلمانان از برخورد چین با جمعیت مسلمان منطقه هاآناختالف نیز بین 
).Alkan, 2014: 60(» چین است2ایغور

سل بین تمدن غرب و تمدن اسالمی براي بیش از ینگتون عقیده دارد که اختالف و خط گهانت
ي صلیبی حاکمیت هاجنگتا سیزده از قرن یازده«به گفته وي . یان بوده استدر جرسال 1300

قرن هفدهم امپراتوري عثمانی تااز قرن چهاردهم . هاي مقدس تثبیت کردینسرزممسیحی را بر 
و را تصرفقسطنطنیه . و بالکان تحمیل کردیانه بر خاورمتعادلی ایجاد کرده و حاکمیت خود را 

و در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم قدرت عثمانی نفوذ بریتانیا، فرانسه. تصرف کردرادو بار وین 
:Huntington, 1993(» ایتالیا را کاهش داد و کنترل غرب بر شمال آفریقا و خاورمیانه را از بین برد

1 . Bernard Lewis
2 .Uyghur
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اصلی وجود دارد که اختالف بین اسالم و غرب را در قرن ینگتون پنج دلیلهانتبه عقیده ).31
که تعداد زیادي از جوانان یدرحالکند یمجمعیت مسلمانان رشد - الف«:کندیمبیستم تشدید 

و جوارهميهادولتاین بیکاري عاملی جهت فشار بر . ناراضی و بیکار را تولید خواهد کرد
مجددي به نفساعتمادبهتجدید حیات مسلمانان - ب. درنهایت مهاجرت به غرب خواهند بود

یسه با تمدن در مقاهاآني تمدنی هاارزشهاي متمایز و یژگیوخاطر بههمآنخواهد داد هاآن
و قوانین خود و نیز حفظ هاارزشسازي یجهانزمان غرب براي تالش هم- پ. غرب است

اسالم نارضایتی شدیدي را در میان ي و مداخله در اختالفات جهان اقتصادهاي نظامی يبرتر
را از بین برد و و غربفروپاشی شوروي دشمن مشترك اسالم - ت. مسلمانان ایجاد کرده است

افزایش ارتباط بین - ث. تصور کنندتهدید علیه همدیگر عنوانبههمدیگر را هاآناجازه داد تا 
و تفاوت آن با دیگري را زمان احساس جدیدي از هویت خودي همطوربهمسلمانان و غرب 

).Kashefi, 2013: 5(» کندیمتحریک 
ها در آینده بین تمدن غرب و اتحاد جوامع یريدرگینگتون عقیده دارد که کانون هانت
باهر جا که تمدن اسالمی «ینگتون هانتازنظر. یوسی شرق آسیا و جهان اسالم خواهد بودکنفوس
شدن این ترروشنشود وي براي یمي خونین دیده اهلبهي دیگر در رابطه بوده است هاتمدن

). 130: 1382عابدي، اردکانی، (» کندیمي بوسنی و هرزگوین و کشمیر را مطرح هامثالهایهنظر
داند و نظر بسیاري از یموچراي غرب چونیبیرمستقیم تمدن اسالمی را دشمن غطوربهینگتون هانت

.کندیمید تائدشمن غرب هستند را صورتبهمدن اسالمی نیروهاي غربی را که به دنبال تبدیل ت

اقدامات عملی
عراق

متحده امریکا حضور در یاالتااولین گام عملی شده ارائههاي يتئورسازي یادهپدر راستاي 
. سپتامبر بود11ي خاورمیانه بعد از حوادث امنطقهعراق و تالش براي کنترل و مدیریت تحوالت 

ي هاسالحبه بهانه مبارزه با تروریسم و از بین بردن 2003تحده امریکا در سال میاالتادولت 
ي برنارد لوئیس براي هابرنامهاز متأثردکترین بوش که تا حد زیادي . ی وارد عراق شدکشتارجمع
توجیه بوش براي حمله . اجرایی گردیدو در قالب تغییر رژیم در عراقدر همین سالبود خاورمیانه 

این کشور چراغ روشنی براي «قرار گرفت که موردحملهاق این بود که امریکا به این دلیل به عر
ما به این جهت به . تواند این چراغ را از درخشیدن بازداردینمکس یچهاست و هافرصتآزادي و 

. یمعدالت بسپاردستبهرا هاآنیداکرده و را پ) سپتامبر11(حمالت رویم تا عامالن این یمعراق 
که خواهان صلح و امنیت در یکسانمتحد ما هستند به کهکسانیهمهامریکا و دوستانش و همچنین 
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» جهان هستند ملحق خواهند شد و با همدیگر خواهیم بود تا در جنگ علیه تروریسم پیروز شویم
)Kobek and Rodrigoues, 2013: 82 .( متحده امریکا در عراق سیاستیاالتااز زمان حضور
متحده امریکا براي کنترل عراق و منطقه یاالت ااستراتژي اصلی "ینداز و حکومت کنباختالف "

قبیله یا معموالًانگلستان . استخوردهگرهانگلستان نامبایرباز داین استراتژي از .خاورمیانه بوده است
حفظ کرده و از هاتعمرهمسگرفت تا کنترل خود را بر یمقومی را علیه دیگر اقوام به کار يهاگروه

بندي و ایجاد اختالف یمتقس. یروهاي خود را در مستعمرات استفاده کندناز این طریق تعداد کمی
با . ي اسالمی بوده استهاجنبشیراً نیز اخگرایی و یملخاورمیانه همواره ابزاري براي مبارزه با در

تواند منجر یمي کوچک هادولتد آمدن ي در خاورمیانه، به وجوافرقهییک قومی و موزاتوجه به 
یاالتاهاي نظامی و سیاسی ياستراتژ«. ي قومی در این کشورها شودسازپاكبه انتقال جمعیت و 

گر و نیروهاي اشغال. یی در عراق بوده استگرافرقهمتحده امریکا در عراق دلیل اولیه تداوم 
در صلی افزایش خشونت و نزاع بر سر قدرت ي عراقی دلیل اهاگروهبندي یمتقسي آنان در هاروش
قسمت . ي قومی و مذهبی استهاگروهعراق متشکل از ). Ahmad, 2011: 125(»بوده استعراق

وجود سایر اقوام نیز در این کشور ساکن ینباادهند یمعمده جمعیت عراق را مسلمانان تشکیل 
اعراب . و یهودیان) عرفا(1مندائیان) کرداقوام(یزیدیان )هایارمنها و يآشور(مسیحیان "هستند،
60(دارند راکه از این میان نیز شیعیان بیشترین تعداد )درصد77(ین گروه قومی هستند تربزرگ
متحده امریکا در منطقه یاالتاهاي ینگرانین ترمهمیکی از ). Kirmanj, 2013: 5(")درصد

کاهش در حالامریکا و مکزیک در دریاي شمال که تولیدات نفتی یدرحال«. خاورمیانه نقت است
سوم یکحدوداًمتحده امریکا براي بیست سال آینده یاالت اشود مصرف یمبینی یشپاست، 

درصد 60متحده امریکا وارداتی خواهد بود و چون یاالت انفت دوسوم2020در سال . افزایش یابد
ینداز و بواند نتیجه بگیرد که استراتژي تفرقه تیماز ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه است هرکسی 

از دیگر ). Hallinan, 2007:3(» اي براي حفظ استراتژي کنترل این منابع استیلهوسحکومت کن 
پایان دان به تهدیدات علیه اسرائیل و «توان به حضور امریکا در عراق اشاره کرد یمدالیل پنهانی که 

).Amin, 2014:306(» استیانهخاورمبر منطقهنیز سلطه یافتن 
متحده امریکا به یاالت ادر هادموکراتکار آمدنباوجود سقوط رژیم صدام حسین و روي 

این .ي این کشور در منطقه خاورمیانه تغییر نکرده استامنطقههاي یاستسرهبري اوباما، کلیت 
در سیاست خارجی سدریمنظربهتداوم حضور در منطقه خاورمیانه بیانگر این موضوع است که

متحده امریکا بر مبناي همان یاالت ایگر دعبارتبه. مقدم استبر عملمتحده امریکا نظریه یاالت ا
است وارد منطقه شدهارائهبرنارد لوئیس ینگتون وهانتهایی که از سوي افرادي مانند يتئور

1 -Mandaeans
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اختالفات ازجملهي مختلف ابزارهابا توسل به در منطقهخاورمیانه شده و در پی تقویت جایگاه خود 
.قومی و مذهبی است

از ي زمانی مختلفهابرههمتحده امریکا از زمان حضور خود در عراق در یاالت ادولت 
با توجه به بافت ناهمگون عراق . سیاست اختالف بینداز و حکومت کن استفاده کرده است

تقویت . استداشتهسیاست در اختیار ي متنوعی براي اجراي اینابزارهامتحده امریکا یاالت ا
یی در نظر گرفته گراکهنگرایی کردي نوعی یمل.استابزارهاگرایی کردها یکی از این یمل
که بر سراسر یکسانفرزندان مادهاي باستان، عنوانبهبسیاري از کردها خودشان را «. شودیم

هاي خود یشهرهمچنین هاآن. نددانیم) قبل از میالد612(داشتند حکومتيآشورامپراتوري 
که یکسانعقیده دارند که هاآنبسیاري از . دهندیمرا به حضرت سلیمان و کاوه آهنگر نسبت 

را از هاآنیالد از مقبل 401و لشکریان وي ایستادگی کرده و در سال 1در مقابل گزنفون
یاالتاروابط ). Gunter, 2013: 3(» یعنی کردها بودندهاآنامپراتوري ایران عقب راندند اجداد 

هاي یاستباسي عراق همسویی خود را اهکرد. استدوجانبهمتحده امریکا با کردهاي عراق 
در این سال اختالفات ایران و . آشکار بیان کردندصورتبه1970متحده امریکا در سال یاالتا

کشورهاي حامی مقابلدرچون ایران، متحد امریکا و سدي. عراق در شط العرب باال گرفت
متحده ایران را به حمایت از کردهاي عراق یاالتاشوروي چون سوریه، عراق و مصر بود، 

براي استقالل هاآنعراق عقیده داشتند که کردهاي«. ي نظامی تشویق کردهاآشوبجهت 
بیان کردند که ماهاآن. متحد شدند2مخالفان توسط مصطفی بارزانی. جنگندیمخودشان 

. نیز از کردها حمایت کندکشوریناهاي امریکا عمل کنیم اگر یاستسیم تا بر اساس اآماده
است مندعالقهکرد بیان کرد که وي یممصاحبه نگارانروزنامهبارزانی زمانی که با گروهی از 

ق به کردستان عرا).Mardini, 2012: 2(» پنجاه و یکمین ایالت امریکا باشدعنوانبهتا کردستان 
به لحاظ هیدروپلیتیک، کردستان عراق «متحده امریکا حائز اهمیت است یاالت اچند دلیل براي

رهبران کرد همسویی . در کردستان عراق وجود داردمنابع نفتی زیادي. هارتلند خاورمیانه است
بتاًنسعراق روابط کردهاي. هاي امریکا در منطقه خاورمیانه دارندیاستباسو هماهنگی زیادي

قربانی، ("»نگران استدر عراقامریکا از رشد قدرت و نفوذ شیعیان . یل دارنداسرائخوبی با 
).60، 1391قدیمی، 
اختالفات شیعه و بهدامن زدن در عراقمتحده امریکا از زمان حضور خود یاالت ادیگر ابزار

یکا بذر مرمتحده ات یاالایده دارند که غرب به رهبري گران عقبسیاري از تحلیل . سنی است

1 .Xenophon
2.Mustafa Barzani
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ایران و ازجملهرو و شیعیان را براي جلوگیري از نفوذ کشورهایی شیعی یانهمي هاعرباختالف میان 
شود همان استراتژي یماستفادهموردین در اسالحی که است وي عربی را کاشته کشورهاسایر 

. گیردیمیعیان صورت ینداز و حکومت کن است که از طریق تحریک اعراب سنی علیه شباختالف 
و احتمال افزایش تسلط شیعیان در خاورمیانه همواره منبع ثابتی در منطقهسوظن نسبت به نیات ایران «

عنوانبهدرك ایران . متحده امریکا بوده استیاالتاي عربی و همچنین هادولتهاي ینگرانبراي 
ي هاگروه1980از سال . نقش بسته استمتحده امریکایاالت اکننده در سابقه ذهنی ثباتیبنیروي 

ي ریگان و هادولت. متحده امریکا بوده استیاالت اهمواره تهدیدي براي اهللاحزباسالمی مانند 
ي هادر دولتوجود ینباانفوذ شیعیان داشتند گسترشتري به تهدیدات ایران و يجدبوش نگاه 

متحده امریکا یاالتاپردازان یهنظراز دید ). Bose, 2007: 5(» خواهد یافتدوامبعدي نیز این نگرانی 
. در جهان عرب و خارج از آن داشته باشدياعمدهیر ژئوپلیتیکی تأثتواند یمشیعیانسیر تکاملی

یگاه اصلی در قدرت نقش شیعیان را متفاوت از قبل پاانتقال از یک وضعیت دورمانده از سیاست به 
شیعیان . ین صورت بگیرددر بحرتواند یمشیعیان بعد از عراق موج انتقال قدرت به«.خواهد کرد

یت نخبگان سنی حاکمدهند که به دلیل یماز جمیعت بحرین را تشکیل دوسومین حدود بحر
هاي عملی و ینهگزیت هستند اما همواره در اقلشیعیان عربستان هرچند . انددورماندههمواره از قدرت 

یه نیز اگرچه علویان همانند شیعیان عراق و ایران در سور. اندبودهت گرفتن قدردستبهقانونی براي 
ایران و عراق توجهمورداندبودهها یسنکه تحت حاکمیت ینای نیستند اما به دلیل امامدوازده
ین فرقه گروهی در این کشور به ارتباط مذهبی تربزرگعنوانبهلبنانرنسانس شیعیان در . هستند

).Fuller, 2011: 6-7(» گرددیبرم1960به سال با ایرانهاآن
. جنگ در عراق بخشی از جنگ دیگر علیه بنیادگرایی است«عقیده دارد که 1هنري کسینجر

سنی صورت - ي افراطی شیعی هاگروهیله وسبهالمللی ینبوي عقیده دارد که حمله به نظم 
و القاعده در سراسر خاورمیانه در عراق ي اهللا در لبنان؛ ارتش مهدیی مانند حزبهاگروه.گیردیم

ي ثانی در این کشورها و همچنین از طریق اعتراضات هادولتاز طریق بازي کردن نقش 
. ي غربی هستندهاارزشیله وسبهیز به دنبال تجدید هویت اسالمی مستغرق شده آمخشونت

مسلمان از توجهقابلین جمعیتهمچني منطقه و هادولتو ها گروههرگونه افزایش قدرت این 
هاگروهین هدف این ترمهم. دهدیمیر قرار تأثاندونزي تا هندوستان و نیز اروپاي غربی را تحت 

» ین کشور غربی براي ساختن نظم نوین جهانی استقدرتمندترعنوانبهمتحده امریکا یاالت ا
)Kissinger, 2007: 3.(

1 . Henry Alfred Kissinger
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تجزیه خاورمیانهابزار نوین براي گري در عراق،تقویت افراط
پیوند گسترشدولت شیعی در عراق، کار آمدنروي ازجملهتحوالت منطقه خاورمیانه 

ایران و عراق و همچنین افزایش نفوذ تفکر ازجملهي شیعی کشورهااجتماعی بین –سیاسی 
مجددمتحده امریکا را به ارزیابییاالت ادولت شیعی در منطقه خاورمیانه در خالل بهار عربی

یري و گسترش گشکلدر این میان . هاي خود در این منطقه وادار ساختيابزارها و ياستراتژ
یاالتاعراق ابزار جدیدي را در اختیار ازجملهتکفیري در منطقه خاورمیانه –ي سلفی هاگروه

ي افراطی گروه دولت اسالمی عراق و شام هاگروهین این ترمهمیکی از . قراردادمتحده امریکا 
.موسوم به داعش بود

اردنی 1الزرقاويابو مصعبیله وسبهدولت اسالمی عراق و شام ریشه در القاعده عراق که 
بعد از مبارزه علیه تهاجم شوروي به افغانستان مدتی به اتهام الزرقاوي. تشکیل شد، دارد

. وم بخشیده شدتوسط پادشاه عبداهللا د1999در سال بعداًبود اما در زنداناقدامات تروریستی 
,Homlamquist(برقرار کردارتباط 2یسین جهاد، ابو محمد المقدسیتئورالزرقاوي در زندان با 

ي هاآژانسیله نیروهاي امریکایی و وسبه2006ینکه الزرقاوي در سال بعدازا). 13 :2015
سالمی دولت ا. رهبر جدید ظهور کردعنوانبه3اطالعاتی عراق کشته شد، ابو ایوب المصري

عراق و شام شکل واقعی خود را از طریق ادغام القاعده، شوراي مجاهدین عراق، جندالصحابه 
"ابودعا"عنوانبهکه 4نیز ابوبکر البغدادي2010در سال . آورددستبه) سربازان صحابه پیامبر(

ریاست خود در )یل الزاوي استمحمد خلنام اصلی وي حامد داوود (شود یمشناختهنیز 
).Golmohamad, 2014: 2(عراق بر دولت اسالمی عراق و شام اعالم کرد5عقوبهب

در)دولت اسالمی عراق و شامازجمله(ي افراطی هاگروهیري گشکلعوامل متعددي در 
ي افراطی در هاگروهیري این گشکلین دالیل ترمهم، اما یکی از اندداشتهمنطقه خاورمیانه نقش 

در وهله و2003متحده امریکا به عراق در سال یاالتادر وهله اول تهاجم توانیمخاورمیانه را 
در ازجملهیز این کشور از زمان حضور خود در منطقه خاورمیانه آمتفرقههاي یاستستداومدوم 

تقویت . بعد از تهاجم امریکا اعراب سنی اعتماد زیادي به دولت جدید نداشتند. عراق دانست
هاي بعد از سقوط دولت بعثی یعراقشده سیاسی ینهنهاداري از موارد واکنش یبسهویت قومی، در 

. کردیمهویتی را تقویت يهاشکافهاي اجتماعی این یسممکانقدرت سیاسی و . در عراق بود
که دولت گونههماناز دولت کنار گذاشته خواهند شد هاآناز این ترس داشتند که اعراب سنی«

1 . Al-Zarqawi
2 . Abu Muhammad al-Maqdisi
3 . Abu Ayyub al-Masri
4 . Abu Bakr al-Baghdadi
5 . Baqubah
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که ي کسانیسازپاكزدایی و تالش براي بعثی. را از قدرت خارج کرده بودین شیعیانحسصدام 
همچنین هاآن. کردیمدر رژیم صدام حسین فعالیت داشتند این سوظن را در اعراب سنی تقویت 

.(Reese, 2013: 10)» توانند مخالفان سیاسی را سرکوب کنندیماین سوظن را داشتند که شیعیان 
یروهاي خود از عراق نتصمیم به خارج کردن 2011متحده امریکا در سال یاالتاوقتی دولت 

با تقویت . یم آن در منطقه خاورمیانه کاسته شدحضور مستقگرفت تا حدي از نقش این کشور و 
یري بیداري اسالمی و به گشکلایران و عراق و نیز روابطدولت در عراق و همچنین گسترش 

متحده امریکا در منطقه خاورمیانه زنگ خطر براي یاالتاامی خطر افتادن جایگاه کشورهاي ح
چون ییکشورهااز سوي دیگر با گسترش تظاهرات شیعی در . متحده به صدا درآمدیاالت ا

متحده امریکا به وجود آمد که اگر اقدامات یاالتاگذاران یاستسبحرین و یمن این تفکر در 
درستی این فرضیه زمانی ثابت . شیعیان و ایران بودجدي صورت نگیرد باید شاهد افزایش قدرت

نظامی عمومی ي ضد دولتی شامل جیش الرجال، الطریقت، شورايهاگروه«شود که بدانیم یم
، ارتش 1920ي هاگردانانقالبیون عراق، شوراي نظامی فلوجه، شوراي انقالبیون قبایل االنبار، 

ي متوسط نقش اصلی را هاگروهبعضی دیگر از المجاهدین، انصارالسالم واسالمی عراق، جیش
بعد از خروج هاگروهکه این یدرحالیه دولت داشتند، علهاي نظامی یتموقعیري گشکلدر 

).Adnan, Reese, 2014: 9(» یرفعال بودندغنسبتاًیروهاي امریکایی ن
اسالمی عراق دولتازجمله(ي افراطی هاگروهمتحده امریکا با وجود تبلیغات علیه یاالت ا

متحده یاالت اکه دولت یدرحال«. خاورمیانه استدر منطقههاآنیان اصلی حاماز ،)و شام
هاي دولت یستتروردستبهي نظامی هاسالحدهد تا یماجازه ندرتبهکند که یمامریکا ادعا 

بودجه و ،هاسالحکننده ینتأممتحده امریکا یاالت ادر واقعیت . اسالمی عراق و شام برسد
یرمستقیم از غمستقیم یا صورتبههاکمکها بوده و این یستتروري دیگر به این هاکمک
دستبه2011یی چون عربستان سعودي، قطر، اردن، ترکیه حداقل از اواخر سال هادولتطریق 
).Cartalucci, 2014(» رسدیم)داعش(ازجملهي افراطی هاگروه

کننده ینتأممتحده امریکا یاالتاازجملهمی، کشورهاي غربی ي مالی و نظاهاکمکعالوه بر 
تعداد نیروهاي خارجی که در آمارهاطبق . یروهاي انسانی براي دولت اسالمی عراق و شام هستندن

اسرائیل، قطر و عربستان ازجملهي امنطقهو ي غربیهادولتکنند و یمعراق و سوریه مبارزه 
طبق برآورد هندرسون تعداد این نیروها . متفاوت استهستند،هاآنکنندگان منابع مالی ینتأم
، )نفر1500- 2000(، اردن )نفر2500(،  عربستان )نفر3000- 5000(تونس «:صورت استینبد

، )نفر600(، آلمان )نفر900(، لبنان )نفر1200(، فرانسه )نفر1500(، روسیه )نفر1500(مراکش 
، )نفر250(، استرالیا )نفر440(، بلژیک )نفر500(، پاکستان )نفر500(، اندونزي )نفر600(انگلیس 
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100(، سودان )نفر100(، کانادا )نفر150(، مالزي )نفر150(، دانمارك )نفر300الی 100(امریکا 
).Henderson, 2015: 11("»)نفر80(و کویت ) نفر80(، ایتالیا )نفر

اول اینکه چگونه یک گروه تروریستی در فاصله. کننده دو موضوع استیانبآمار فوق 
کند و از طریق پرداخت یمجمع دورهمکوتاه افراد متعددي را از نقاط مختلف جهان 

از این افراد متعلق به هرکدام. کندیمی دهسازمانجنگ علیه دولت عراق را هاآنهاي ینههز
ازجمله(ي افراطیهاگروهبه چیزي که هاآني قومی مذهبی متفاوتی بوده و تغییر عقاید هافرقه

اما این ؛ یر نیستپذامکانمدتکوتاهخواهند حداقل در یم) رهبران دولت اسالمی عراق و شام
یز انگوسوسهي منطقه از طریق پرداخت مبالغ هادولتهاي مالی امریکا و یتحماروند از طریق 

متحده یاالتاسال پیش دولتدر ثانی گروهی که تا همین چند. شودیمبه سهولت انجام 
ي هاسالحیدترین جدتواند مجهز به یمبه عراق حمله کرد چگونه هاآنامریکا به بهانه مبارزه با 
رسد یمنظر به. عاجز هستندهاآني منطقه از داشتن برخی از هادولتنظامی باشد که حتی 

متحده امریکا داشته یاالتابراي يادوگانهي افراطی در عراق و خاورمیانه مزیت هاگروهوجود 
بتوانند مناطق مختلف در عراق را اشغال کرده و از حوزه هاگروهکه این یدرصورتاوالً. باشد

هاي يتئورراستاي متحده امریکا یک گام جدي دریاالتانفوذ دولت عراق خارج سازند 
ولت عراق و همچنین این امر با توجه با مقاومت د؛ کهتجزیه خاورمیانه برداشته است

ي افراطی در پی تحوالت اخیر دور از انتظار است؛ اما مزیت دوم که بسیار هاگروهینی نشعقب
متحده یاالتاي افراطی براي هاگروهباشد که تهدیدات امنیتی یماست این موضوع ترمهم

سیه بسیار اندك ایران و همچنین دولتی مانند روازجملهي منطقه هادولتامریکا در مقایسه با 
ین خطر براي ترمحتملمنطقه خاورمیانه قرار دارند ولی حوادثدر متن کشورها این . است

ي افراطی است هاگروهي امریکا توسط این شهرهاي در داخل گذاربمبمتحده امریکا یاالت ا
.که تهدیدات آن در مقایسه با موضوعات امنیتی منطقه خاورمیانه اندك است

متحده امریکا تالش دارد از طریق گرفتن ژست مبارزه با تروریسم حضور یاالتادولت 
ین دلیل ترعمدهی فراملی شیعی همبستگین میان نقش ایران و در ا. خود را در منطقه توجیه کند

شده تالش یطراحهاي از پیش يتئورمتحده امریکا از طریق یاالتاگذاران یاستس. آن است
ي کوچک هادولترا به هاآني مستقل منطقه خاورمیانه، هادولتدن طریق تجزیه کرزدارند ا
يهاشکاف. ي تبدیل کنند تا از این طریق کنترل انحصاري خود بر منطقه را حفظ کندامنطقه
متحده امریکا یاالتاین ابزارهایی است که دولت ترمهممذهبی در منطقه خاورمیانه از - قومی

تلفات جانی و مالی ي مانند افغانستان و عراقکشورهاي نظامی به هاحمله. کندیماز آن استفاده 
خواهد این استراتژي را دوباره ینمهمراه داشته است و این کشور زیادي براي این کشور به
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کند، یمگذاري یهسرماآمریکا بر روي آن فعالًبنابراین بهترین استراتژي که ؛ امتحان کند
ی منطقه ناامنتواند یمزیرا از این طریق ؛ قه خاورمیانه استي افراطی در منطگروهاتقویت 

یسم و ترورکه خود را سردمدار مبارزه با ییازآنجاداده و بازتابخاورمیانه را در عرصه جهانی 
.داند حضور خود را در منطقه توجیه کندیمتشکیل نظم نوین جهانی 

سوریه
متحده امریکا یاالت ایی بود که از سوي سوریه یکی از کشورهاسپتامبر11بعد از حوادث 

متحده امریکا و سوریه یاالت ارابطهاز آن تاریخ به بعد نوع . حامی تروریسم معرفی شدعنوانبه
نظریه برنارد لوئیس آنچه دولت بوش در قالب. گذاري شده استیهپاهمین مفهوم بر مبناي

همانند عراق در سوریه نیز .شدیموریه نیز گرفته بود شامل سدر نظربراي تغییر رژیم در عراق 
ي ممنوعه استفاده کرده است، هاسالحکه دولت سوریه از ینامتحده امریکا با توجیه یاالتا

دولت سوریه را به 2013متحده امریکا در سال یاالت ا. حضور خود را در سوریه تسریع بخشید
هستند دولت مطمئنکامالًیده داشتند که عقهاآن. ي شیمیایی متهم کردهاسالحاستفاده از 

ادعایی که تا . کندیمي شیمیایی در این کشور را هدایت هاسالحاستفاده از هايیانجرسوریه 
سخنگوي کاخ .ي اطالعاتی و منابع آزاد بودهاسازمانحد زیادي مبتنی بر ادعاهاي افراد عادي، 

ي شیمایی هاسالحاجازه دادن به استفاده از «: دسفید در توجیه اقدامات امریکا در سوریه بیان کر
ي زیادي را علیه امنیت ملی هاچالشتواند تهدیدات و یمدر حد گسترده و بدون پاسخ همآن

).Miller, 2013: 7(» همراه داشته باشدمتحده امریکا بهیاالتا
ي ایاالت امنطقههايیاستباسدر سوریه که دولت جدیدکار آوردنتغییر رژیم و روي 

. متحده بوده استیاالت اهاي يمندعالقهي امریکا و اسرائیل همسو باشد همواره یکی از امنطقه
امریکا باعث شده است تا این کشور در پی در مقابلسیاست خارجی سوریه تداوممقاومت و 
غییربا توجه به نوسانات و ت«. امکان از بین بردن دولت بشار اسد باشددر صورتتضعیف و 

شود که یمدولتی شناخته عنوانبهي سیاسی در منطقه خاورمیانه، سوریه همچنان اندازهاچشم
بامخالفت هاآنین ترمهمیاست خارجی خود دارد و یکی از در سپایداري رانسبتاًدستور کار 

نطقه سوریه متحد اصلی ایران در م. متحده امریکا در منطقه خاورمیانه استیاالتاهاي یاستس
مثل مصر و لیبی بازي نکرده کشورهاوقت نقش متضادي را براي ایران مانند سایر یچهبوده و 

متحده یاالتاحمایت از مخالفان دولت بشار اسد ابزاري است که ). Gani, 2011: 11(» است
بر اساس آمار موجود «.استفاده کنداز آني زمانی مختلف هابرههامریکا تالش کرده است در 

میلیون دالر به مخالفان دولت سوریه کمک کرده است و متحده امریکا بیش از یکیاالتا
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» میلیون دالر نیز به این مبالغ اضافه کند340یی در دست اقدام دارد چیزي حدود هابرنامه
)Mousavinia, 2014: 94.(

ده امریکا از متحیاالت ایی است که در حال حاضر دولت هاراهگروه دوستان سوریه یکی از 
ي از کشورها و امجموعهاین گروه . کندیمآن براي حمایت از مخالفان دولت بشار اسد استفاده 

. شده استیلتشکالمللی است که در خارج از شوراي امنیت براي حل بحران سوریه ینبي نهادها
ي هاسازمانو کشورهاتعدادي از 2102صورت بود که در سال ینبدگروهیري این گشکلروند 

گروه دوستان مردم سوریه نامیده رسمیصورتبهگروه تماسی را ترتیب دادند که چندجانبه
اعضاي در آنبرگزار شد که در تونسفوریه 24اولین نشست این گروه در «. شودیم

هایی که به دنبال يسورنماینده قانونی عنوانبهتشکیل شوراي ملی سوریه را کنندهشرکت
یل آوردر در دومین نشست این گروه که. یز هستند اعالم کردندآمصلحدموکراتیک و تغییرات 

میلیون دالر را براي پرداخت دستمزد مبارزان علیه 100ي عربی هادولتبرگزار شد در استامبول
حدودهاآنعالوه بر این شوراي ملی سوریه اعالم کرد که . دولت بشار اسد را خواستار شدند

متحده یاالتامیلیون دالر آن از سوي 12که حدود اندکردهدالر کمک دریافت میلیون176
).Sharp and Blanchard, 2012: 4(» امریکا بوده است

بندي داخلی، روابط سوریه با ایران و نیز یمتقسمتحده امریکا، به دلیل پیچیده بودن یاالت ا
یرقابل غیروهاي ني نظامی به هاسالحیل امکانات پیشرفته دفاع هوایی و عدم اطمینان از تحو

هاي مطمئنی براي مداخله جدي ینهگزیی نظیر، عراق، مصر و یا لیبی، کشورهابرخالف اطمینان،
میلیون دالر تجهیزات ارتباطی، 25یباً تقرمتحده امریکا یاالتا«وجود ینباااما ؛ در سوریه ندارد

متحده همچنین به دنبال یاالت ا. فراهم کرده استي مخالف مختلفهاگروهمنابع اطالعاتی، براي 
رساند، بوده شی میشوریروهاي نپیدا کردن شخص سومی که از طریق ترکیه تسلیحات را به 

متحده بازي یاالت او افراد خصوصی این نقش را براي در این میان قطر، عربستان سعودي. است
یروهاي مخالف دولت نیه و اردن به ترکاز طریق این افراد تسلیحات را خریداري کرده و. اندکرده

دولت یروهاي مخالفن). Abramowitz and Edelman, 2013: 18(» دهندیمدر سوریه تحویل 
یروهاي ناند یا از شدهیداريخریا هاآني تسلیحاتی بزرگی دارند که بسیاري از هازرادخانهسوریه 

ي سبک شامل انواع هاسالح«: ازاندعبارتهاالحساین . اندشدهعراقی و سوري به غنیمت برده 
داراي تسلیحات هاآنین بر اعالوه . و ضد هواپیماضدتانکي هاموشکو خمپاره، هاراکت

. شودیمپیدا هر کشوریروهاي ملی در نمعموالًاي هستند که یشرفتهپهاي يفنّاورسنگین و 
ي هاسالحدر بعضی مواقع در میان . استاین تسلیحات ازجملهتوپخانه، تانک، وسایل زرهی 

ي شیمیایی ازجمله گاز کلر یافت شده هاسالحنیروهاي شورشی سوري و عراقی نوعی دیگر از 
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» در شمال سوریه استفاده شد1یان کرد کوبانینظامشبهعلیه ي شیماییهاسالحمثالعنوانبه. است
)The Meir Amit Intelligence Terrorism Center, 2014: 4(

متحده امریکا، بقاي دولت فعلی سوریه و همچنین ارتش این یاالتاگذران به عقیده سیاست
بنابراین ؛ متحده امریکا را با چالش مواجه سازدیاالت ایمانان و خود پهمتواند امنیت یمکشور 
ه متحده امریکا مجبور است اقدامات جدي را براي فرسایشی کردن جنگ سورییاالتادولت 

که ارتش بتواند یناقبل از . اتخاذ کند تا از این طریق ارتش سوریه را با مشکل مواجه سازد
یاالت ابرخالف ارتش کشورهایی مثل مصر یا تونس، «آینده سیاسی دولت سوریه را رقم بزند، 

بهمتحده یاالت ااز این زاویه است که . متحده امریکا نفوذ زیادي در ارتش سوریه ندارد
یله وسبهین اقدامات تروریستی که تروحشتناكکند و چشمان خود را به روي یمع نگاه موضو

زیرا در سایه رشد این خشونت ؛ گیرد بسته استیمیه انجام سوریروهاي شورشی در شهرهاي ن
جنگ داخلی سوریه به نتیجه تداوماست که پروژه شکست دادن ارتش سوریه از طریق 

.Montazeri, 2012)(» رسدیم
ها در منطقه يگرافراطتداوممتحده امریکا از یاالت اتضعیف جبهه مقاومت هدف دیگر 

در منطقه یردولتیغو بازیگران کشورهامحور مقاومت، اتحادي از . خاورمیانه و سوریه است
متحده امریکا و اسرائیلیاالت اازجملهي غربی کشورهاخاورمیانه است که به دنبال مبارزه با منافع 

. ی شیعیان عراق استتازگبهلبنان و اهللاحزبشامل ایران، سوریه، این محور مقاومت. هستند
. متحده استیاالت این نگرانی ترعمدهلبنان اهللاحزبازجملهیروهاي مقاومت نافزایش حضور 

صورتبهاین نقش که ابتدا . در سوریه افزایش یافت2013یج از اوایل تدربهلبنان اهللاحزبنقش «
همراه با اهللاحزبیج به سمت اتخاذ نقش مبارزه مستقیم توسط نیروهاي تدربهمشاوره نظامی بود 

ي را براي آموزش و اگستردهي هاتالشهمچنین هاآن. یروهاي نظامی سوریه تغییر جهت دادن
ي یروهانیر مبارزات تأث. دهندیمیروهاي حامی دولت بشار اسد انجام نی دوباره دهسازمان
).Sullivan, 2014: 13(» استانکاریرقابلغ2013در سوریه از سال اهللاحزب
تداومیامدهاي ژئوپلیتیکی سقوط دولت بشار اسد جنبه دیگري از بحران فعلی سوریه و پ

و بازیگران خارجی قطر، عربستان سعوديازجملهي امنطقهي هادولتها و بازیگري يگرافراط
با توجه به رقابت سنتی کشورهاي عربی منطقه با ایران، از بین «. استامریکامتحده یاالت اازجمله

ي هادولتاستراتژیکی بزرگی براي هايیتمزتواند یمي حامی ایران امنطقهرفتن تنها دولت عربی 
نقشهاي ژئوپلیتیکی و همچنین یتمزکشورهاي عربی نیز از این . منطقه داشته باشدکارمحافظه

را در منطقه افزایش هاآنسقوط دولت بشار اسد میزان اعتبار . آگاهی دارنداهللابحزایران و 
1 - Kobani
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هاي منطقه خواهیيآزادین سرکوب همچنقیام بحرین و کشورها در سرکوبچون این . دهدیم
» شوندیمیروهاي حامی در منطقه شناخته نعنوانبهي غربی کشورهانقش داشتند؛ از سوي 

)Malmvig, 2013: 22.( ین حامیان مبارزه علیه دولت سوریه ترمهمازجملهکشورهاي عربی منطقه
. سوریه استازجملهی در مناطق مختلف خاورمیانه شورشمبارزانین حامی تربزرگقطر.هستند

ي قطر در طول جنگ سوریه بوده هاکمکازجملهدالریلیاردم3الی 1شود که بین یمتخمین زده «
از قطر به سمت نیروهاي شورشی 2013محموله نظامی تا مارس 70ود بر این حدعالوه. است

یانه خود، هم براي ائتالف ملی سوریه که از گراعملقطر با توجه به ایدئولوژي . استشدهفرستاده
کردند یماز جبهه النصره حمایت قبالًیروهاي شورشی که نشود و هم سایر یمسوي غرب حمایت 

حامی مالی شورشیان سوریه کویت دیگر). Jansson, 2014: 9(» کندیمنقش حامی مالی را بازي
به اوج خود 2103رو به افزایش است در سال 2012ي این کشور که از سال هاکمکمیزان «. است
گزارش داد که در عرض پنج روز 2013در نوامبرتایمز یویوركندر یک مورد روزنامه . رسید

در نوامبر نیز روزنامه الحیات به نقل از . میلیون دالر رسید14به شدهيآورجمعي هاکمکمیزان 
میلیون دالر رسیده 100به حدود 2013ي کویت در سال هاکمکنویسد که میزان یمیک فعال 

).Dickinson, 2013: 19(»است

گیريیجهنت
متحده یاالتاي اراهبردهو یري هرچند مختصر از اقداماتتصودر این مقاله تالش بر این بود تا 

این نوشتار استدالل کرد . ید بر دو کشور عراق و سوریه ارائه شودتأکامریکا در منطقه خاورمیانه با 
متحده امریکا و یاالتاها در منطقه خاورمیانه حضور يگرافراطین عوامل ترمهمکه یکی از 

هاي اقتصادي و سیاسی یتمزه با توجه ب. دهدیماقداماتی است که این کشور در این منطقه انجام 
و اقدامات مختلف هابرنامهمتحده دارد، این کشور از طریق یاالتاکه منطقه خاورمیانه براي 

با . ین منطقه استدر ای خاص مونژهخاورمیانه و جلوگیري از پیدایش بر خواهان کنترل انحصاري 
متحده امریکا یاالت ایی که دولت رهاابزاین ترمهمتوجه به بافت قومی و مذهبی خاورمیانه یکی از 

. ین منطقه استدر اهاي دینی، مذهبی و زبانی یتقوممیان افکندنتفرقهبرد سیاست یماز آن سود 
متحده امریکا؛ نظر بر عمل مقدم است، این کشور با توجه به یاالتاکه در سیاست خارجی ییازآنجا

ینگتون تالش دارد از طریق تبدیل کردن هانتلوئیس و برنارد ازجملهپردازان خود یهنظري رهنمودها
ین ترمهمي، هرگونه تهدیدي علیه امنیت امریکا و اذرهي هادولتي منطقه خاورمیانه به کشورها

ین میان دو کشور عراق و سوریه اهمیت بسزایی در ا. یمانش در منطقه یعنی اسرائیل را از بین ببردپهم
دولت حامی در این کشور وجود آوردناز طریق تضعیف عراق و به متحده امریکایاالت ا. دارند
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از سوي دیگر از گسترش . نفت داشته باشدازجملهتواند کنترل انحصاري بر منابع اقتصادي عراق یم
. همبستگی فراملی شیعیان جلوگیري نماید

یاالت ادر سوریه نیز از طریق فرسایشی کردن جنگ سوریه و ساقط کردن دولت بشار اسد 
برد و در یمین مخالفان خود در منطقه خاورمیانه را از بین ترمهمیکی از اوالً: متحده امریکا

لبنان استاهللاحزبو وهله دوم باعث تضعیف جبهه مقاومت که متشکل از ایران، سوریه
هاي یاستباسمخالفت در جهتکشور حامی ایران در منطقه خاورمیانه تنهاسوریه . شودیم
متحده یاالت اساقط شدن آن، دولت در صورتریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه است و ام

ذکر این موضوع حائز اهمیت است که . تواند فشار بیشتري را بر ایران تحمیل نمایدیمامریکا 
بهسوریهدرآمریکا. متحده امریکا برخوردار استیاالت اآینده سوریه از اهمیت بسزایی براي 

.باشدخاورمیانهمنطقهدرکشوراینهايسیاستکنندهتسهیلکهاستدولتیتشکیللدنبا
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