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چکیده
راهبرد اعالم شده امریکا علیه داعش ،راهبردی متناقض و ناقص بوده است
که در اعالم آن ،خطتو سیاستو و بیبتو داخت امریکتا بته ختوبو قابت
تشخیص بوده و عمدتا با توجه به نیدیت

بتودن انتخابتا کنرتره در ستا

 ،2014تدوین شده بود .تعمت در ایتن متورد و د یت و نتواقص آن ،در
مناسبو از شیوه و ساختار تصتمی گیتری در داخت امریکتا دربتاره م تا
خاورمیانه را به دس مودهد که برای ایران ه ب یار مهت است  .هردنتد
در این راهبرد ،نامو از ایران برده نشده بتود ،ولتو ایتران بتهصتور بتالووه
بهعنوان بخشو از راهب درازمد این راهبرد نرری ته موشتد .بته همتین
خاطر صدور قطعنامه  2254شورای امنیت دربتاره ستوریه کته مالب تا
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ایران در آن لحاظ شده اس  ،دور از انت ار نبوده اس  .موضوعا مهمو که
این وضعی را تبیین موکنند عبارتند از ساختار خاص سیاس سازی داخ
امریکا که از برایند تمایال دول اوبامتا و فشتارهای داخلتو بتر وی شتک
موگیرد ،نواقص و تناقضا این راهبرد و دیدگاههای مختلف داخت امریکتا
دربتاره دشت انتداز همکتتاری بتا ایتتران برضتد داعتتش و موانت .آن .در ایتتن
دهاردوب ،بهره گیری ن ریه سیاس

بوروکراتی

گراهام آلی ون به همتراه

مد خردتری تح عنوان تمهید تعهتد ،توضتی مناستبو در متورد نحتوه
اعالم این ا تالف علیه داعش ارا ه مودهد .در مجمتو ا تتالف اعتالم شتده
علیه داعش ی

استراتژی غیرجدی و نمایشو است  ،مشتکال فراوانتو بتا

توجه به خودداری امریکا از اعیام نیروی رزمو زمینو به سوریه دارد و بدون
همکاری با ایران راه به جایو نخواهد برد.

واژههای کلیدی :داعش ،اوباما ،سیاس بورکراتی  ،تمهید تعهد ،سوریه
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مقدمه
ن واقص نسوت دوه

هنهبرد جنکن نعالم شن نهرکیا عی ه دنعش ،هنهبردی هتنواق
«یخوط س اسا ن حزبا دنیل نهرکیا ن زدکک بودن ن تخابا

)(Wright, 2014

نب دکنور

سو« ،هرمنن ننباها ده خقهای یود دهباه نکن هنهبرد جنکون واها نب نکورنن بورد
نست ،نلا ده نتاقهای فیر ن هحافل دنییا دنلت نهرکیا ،داهشناسان ن یبر نواهنن
نهشون دنلوت ننباهوا توالش

دنکما هنجع به نکن هوضوع صحبت هادننون ن هااهوا

هادننن تا نکرنن ده جبهه آ ان ده هباه با دنعش قرنهگ رد»
بهصوه

بالاو بهعنونن «بخشا نب هن حل دهنبهن

)(Baker, 2014)(Nasr, 2014

)2014

 (Sanger,ن به نکورنن

نکن هنهبرد نرکسته هواشوود»

ده نکن هااله به سه هوضوع سردنیته هاشود :نن  :برهسوا

سرنسه س استسابی دنیل نهرکیا ده نب برنکنن تمواکال

دنلوت ننباهوا ن فشواههای

دنییا بر نی به شیلگ ری هنهبرد جنکن ن جاه ن نست ،دنم وونقص ن تناقضوا
هنهبرد نعالم شن عی ه دنعش ن سرن جام دکنگا های دنیل نهرکیا دهباه مش ن وننب
همیاهی با نکرنن برضون دنعوش ن هون وع آن ده نکون هنسوتا نب مهواهموب ظوری
س شوونهادی نلنوووی س اسووت دنلتووا کووا بوهندرنت ووک دووه توسووس گرنهووام آل سووون
خست نباه برنی برهسا اش تعاهال

1

دهنن هادی ده دنیل جاهعه نهرکیا نسوتفاد

شن ،بهر برد نک نلبته ده نکن هس ر تغ رنتوا ده هادهوای ن تخواب شون برنسواس
شرنکس نهرنب جاهعه نهرکیوا ده هون س شونهادی گرنهوام آل سوون دند شون نسوت
همچن ن برنی دهت بهتر نکن س استها نب هن یردتری تحت عنونن «تمه ن تعهن»

2

1. Graham Alison
2. Commitment Ploy

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

دنییا نکن دشوه اش عمن نی ده تننکن آن نکفا درد ن ن»

ن تحووچ

س اسوا
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نهنکه شن توسس سا س اله

)2013

 (Pillar,برنی توص ف هفتاهی هون هفتواهی دنلوت

فعیا نهرکیا ده مهاهموب ظری نهنکه شن توسس آل سون ز نسوتفاد شون نسوت
ده هجموع ت جهگ ری نکن تحا ق ده هوهد سه سئون فوق عباهتنن نب نکن ده نکتالف
نعالم شن عی ه دنعش کک نسترنتری غ رجنی ن ماکشا نست ،هشویال

فرننن وا

به نکر با توجه به یووددنهی نهرکیوا نب نعوزنم ورنی هبهوا به نوا دنهد ن بوننن
همیاهی با نکرنن هن به جاکا خونهن برد
بعن نب گذشت حنند سه هوا نب حمیوه غافین رن وه دنعوش ن نشوغا هوصول،
سرن جام به ظر هاهس ن ده دنلت نهرکیا به مهاهموبا برنی هاابیوه بوا نکون گورن
هس ن نست ده نب آن تحت عنونن نکتالف عی ه دنعش ام برد هاشون نکون نکوتالف
ده با هشاهدت عمیا کا ماکشا ب ست ن کک دشوه نب نن

 2٠١4آغاب شون ،هنووب

ندنهووه دنهد ،نلووا تون سووته ده هنیوووب دووردن دنعووش ده عوورنق ن سوووهکه اشووا
تع ندننن دنشته باشن آ چه نب نکون هنهبورد جنکون نعوالم شون  ،عبواه
«تضع ف گرن دنعش با ن جام حمال

نسوت نب

هوبر ن هنفمنن هونکا نکتالف ضوندنعش بوه

ههبری نهرکیا بر ضن هونضع نکن گرن ده عرنق ن فرنتر نب آن سوهکه ن ده ع ن حا
آهوبش ن سشت با ا هخالفان هعتن سوهی عی ه دنلت نکن دشوه ،برنی ههاه ه بهان
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دنعش ن هم نخوه هاابیه با دنلت بشاه نسن ده سوهکه

)(Kozkowlska, 2014

ده هسو ر

نکن هنهبرد ،گامها ن هساکل دکنری ظ ر نکجاد نکتالف ب ننلمییوا ن کوا همیواهی کوا
عنم همیاهی با نکرنن برنی هاابیه بوا دنعوش وز جوزن سوئونچ

ن هسواکل نصویا

هحسوب هاشو ن
برنی آن ده دهت بهتری نب نبعاد نکن نسترنتری ن تبعا
نکر اش نحتمالا نعالم شن نی ده هااها

ن داستاهوای آن ن بوه

نهرکیاکا برنی جمهوهی نسالها نکرنن

به نکر بعن نب دست ابا به تونفق جاهع هسوتهنی قاکول هسوتنن ،هواباکسوت سوایتاه
توم گ ری ده س است یاهجا نهرکیا با دقت هوهد توجه ن هوشویافا قرنهگ ورد
ده نکن هنستا هاباکست به منن سئون فرعاتر ز ساسخ دند آ چه ده نکون هاالوه ده
سا ساسخ به آن هست نکن نست ده آکا نکتالف نعالم شون ضوندنعش کوک نکوتالف
هوبر ن جنی ده تون اکا ابودی کا دنتر دنعش هن دنشته باشن ،هست؟ هرمنن بعون
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نب هننییه ظاها هنس ه ده سوهکه ،عمال اداهآهنی نکن نکوتالف مواکش دند شون

نست ،با نکن حا نکن نکتالف دمادان به عمی ا

ظواها یوود بور فورنب سووهکه بوا

همیاهی دنلت هنس ه ندنهه ها دهن فرض ه نصیا ده ساسخ به نکن سرسش نکن نست
ده دنلت نهرکیا با باه یا ن عمنتا به هنظوه ساسخ دندن به فشواههای دنییوا ن بوا
ننسخه چبا های دشوههای هتحن یود نکن نکتالف هن نعالم مود ن به همو ن یوا ر
ده عمل نهند س اسا مننن ا برنی تحمل هزکنههای ن سا ا ن هادی ننشته نست به
دکنر نکن نکتالف عمنتا نقننها ماکشا برنی داهش فشاهها بور دنلوت نکون

عباه

دشوه برنی هننییه ظاها ده سوهکه بود ن بوه همو ن یوا ر شون

ن گسوتردگا

تع ن دننن نی ننشته نست
ده نکن هااله ،نبتنن به تشرکح هن بوهندرنت ک گرنهام آل سون ن هم نخوه هون
شوت ه الدی ده ظرکه آل سون هخرح شن ،با شرنکس فعیوا نجوود دنهد ده بخوش
بعوونی تعوواهال

مهوواه هوواد شوواهل دنلووت نهرکیووا ،دننوور ن

ن گرنکشووا

جمهوهییونهان ،چباهای نسرنک یا ن عربا هوهد برهسا قرنههواگ ر ون ده هووهد
دنلت مهاه گرنکش شاهل هک
سنتاگون ن س ا ن نیتالفوا
گرنکشا

جمهوه ،هشوانه نهن وت هیوا ،نبنه

ن گرنکشوا

نهوهیاهجوه،

هرکوک برهسوا هواشوود دهبواه دننور

هختیف ده قبا سوهکه ن نکتالف ضندنعش هوهد برهسوا قرنههواگ ورد ن

ده ندنهه گرنکش ن اش هژک نسرنک ل ن دنلتهای عربا ن چباهای آ هوا ده دنیول
نهرکیا برهسا هاشود ده بخش بعنی سرنهش به اهسواکاهوا ن هشویالتا دوه ده
بنن نعالم نکن نکتالف نب سوی داهشناسان ن صاحر ظرنن عنونن شون ن ون ،یوونه
سردنیت ده ههمترکن آن عنم نعزنم رنی به نا برنی حماکوت نب عمی وا

هوونکا

نست ده بخش بعنی دکنا های هختیوف بو ن هادهوای هختیوف دنلوت ن دننور
نهرکیا ده قبا همیاهی با نکورنن برهسوا هواشوود ن ده هاکوت هخالور هخرنحوه
جمعبننی یونهن شن
تحی نرنن س اسا همونه به نکن سئون ن نکشو ن ن ون دوه موه عوونهیا باعوث
هاشود ده کک توم گ ر نب ه ان گزکنههای هختیف ،کک گزکنوه هن ن تخواب دنون؟
جان نف دنونی ،هکو

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

تمه ن تعهن سا س اله سردنیته ن توضو ح یوونه دند موه هشوابهتهواکا ده دهوه

جمهووه نقوت نهرکیوا بهوا ا دهبواه هاه وت ن سوابنداه

توم گ ری گفت« :هاه ت توم

هاکا برنی اظرکن قابل دسترس سوت حتوا
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ده نغیر هونهد نکون هوضووع دهبواه شوخص تووم گ ر ون هو صوادق نسوت»
)(Hirschbein, 2005: 101

گرنهام آل سون 1نستاد دن شونا هواهننهد ،بوا نلهوام نب همو ن

جمیه دننی ،سه هن برنی تووم گ وری ده س اسوت یواهجا س شونهاد هوادنون:
)1999

 (Allison,نلنوی بابکنر عاالکا 2،نلنوی هرنحل سوابها ا 3ن نلنووی س اسوت

دنلتا 4کا بوهندرنت ک نلنوی بابکنر عاالکا ،عمل کک هیت ن کا کک حیوهوت هن
ده برنبر کک نضع ت بر ساکوه هحاسوبا

عاالکوا نهبکوابا هوادنون

)(Allison, 1969

منا یه ده بحرنن دوبا ،تحی ینرنن بر ساکه نلنوی س است عاالکا ،س اسوت ن عمول
نتحاد شوهنی هن عمیا عاالکا توص ف هادرد ن ده نب بننکوه نهوننف نسوترنترکک
نکن دشوه دهست بود نست

)(Allison, 1999: 34

ده نلنوی سابها ا ،هر توم ما ده

نتخاذ شود ،نب هجاهی سابهانها ن هادهای هرتبس صووه

گرفتوه نسوت شونایت

سابها ا ده توم ما برعهن آن نست ،هاتون ن به دهت د ند ف آن توم دمک
دنن

)(Allison, 1999: 153

ده نلنوی س است دنلتا کا بوهندرنت ک ،سابهانها توسوس

نفرندی ندنه هاشو ن ده هرکک دنهنی اش ن صالح ت نکر یود بوود ن ده عو ن
حا ده هقابت با ه قرنهدنه ن لذن توم

هاکا بو ش نب آن دوه هحووو فرآکنون

سابها ا باشن ،هحوو ما هب اهای نفرندی نست ده بنوا بوه گرنکشوا
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

نستفاد نب هوقع ت شغیا یود به نکن نهر هاسردنب ن لذن گرنکشا

یوود ن بوا

شخوا ،صونفا

ن دکوننساچهنن ده فرآکنن توم گ ری اش عمون نی نکفوا هوادنون

(Allison, 1999:

)331

گرنکش عمن ها ده نکن سرنهش بر نلنوی نی ر هتمردوز نسوت ده نکون نلنوو،
توم گ ری نب نبعاد نس عتری برهسا شن ن دکنور هحونند بوه مهواهموبهوای
هسما سابهان ست هارهن
لزنها توم ما

هووب ،بخشوناهههوا ن دسوتوهنلعملهوای سوابها ا

هن تع ن مادننن ن تالش ن جستنجو بورنی کوافتن هن حولهوای

هناسر تنها ده نهتنند ن ده هس ر شنایته شن قبیا صوه

مواگ ورد هخوابق ظور
1. Graham Alison
2. Rational Actor Model

3. Organizational Process Model
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4. Governmental Politics Model

گرنهام آل سون ،تحی ینرنن س اسوت یواهجا عمونتا ده هووهد هفتواه حیوهوتهوا
برحسر هن بابکنر یردهنون 1،بوه گزکنوههوای س اسوتنذنهی بوه عنوونن نقوننها
دماب ش هنفمنن حیوهتهای کیلاهمه توجوه نکور نی دنه ون آل سوون هواگوکون:
«هرمنن هن بابکنر یردهنن برنی بس اهی هنظوهها هف ن بود نست ،نلا باکون آن هن
با مهاهموبهای هرجعوا دوه حیوهوت تحوتتواب ر آ هوا قورنهدنهد ،تیم ول ن کوا

جاکنزکن مود» ) .(Allison, 1999: 34همانگو ه ده گفته شن ،ده هن فرنکنن سابها ا،
هفتاه حیوهت ب ش نب آن ده به عنونن ن تخابا سنج ن ن حسابنرن ه ده ظور گرفتوه
شن باشن ،ب شتر به عنونن برنندندهای هستال منن سوابهان ن هواد بوزهگ ده ظور
گرفته ها شود ده ههبرنن حیوهت تنها تا حنند بکادی نهیان نبرگذنهی ن هماهنوگ
فرنکنن سابها ا بنا شن نست ،نلا به جای هسی ن ناشتن دنتر ههبرنن حیوهت بر
هادها ن سابهان های دنلتا ،به نجود هقابت شنکنی ه ان نکن ننحنها برجسته شن
س است یاهجا ،ت جوب ما وهب وا ه وان نجوزنی هختیوف ن هادهوای

ن توم ما

هوجود ده کک ظام دکوننساچهی ده ظر گرفته هاشوود بابکینوان ،تحوت هوننکت
ه چ ورح جواهع نسوترنترکیا دوه عواهی نب تنواقص دهن وا باشون سوتنن ،بییوه
دهکافتهای هتعاهضا ده نب نهننف هیا ،دکون ا ن شخوا دنه ن ،آ ها هن هوننکت ن
دنتر هادننن ده ت جه ،برنندند توم گ ریها ده نکون سوایتاه ،بسوتنا توام بوه
قنه

سبا ما هب ا هادها ن نفورند سوبت بوه هو دنشوته ن توج هوا

ن ههاه

عاالکا کا هحاسبا
هوبر ستنن
ظرکا

هعمو لزنها ده هننکت توم ما

)(Allison, 1999: 332

آل سون بوه ووعا ده ننج ظرکوا

هربووط بوه بحورنن ن ظرکوههوای

هنکرکت بحرنن هخرح شن ن نبه ا ب دهب  ،١95٠ندب ا
فرنکننهای توم
نکن ندب ا

به فع کک س اسوت یوام

قابل هالحظهچوای ده هووهد

گ ری ده س است یاهجا هنتشر شن تا دهب  ١9٧٠بخوش نعظو

به هونهدی ها سردنیتنن ده تعنند توم گ ر ونگان دهآن هحونند بوود ن

ده بها ا هحنند نتفاق ها نفتاد نب آن بهان به بعن ،تالش فزنکنون نی بورنی برهسوا
1. Rational Actor Model

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

دردن آ ها هن دنه ن ده هن س است دکون ا ،نگرمه توجه عمن دمادوان بور شوالودۀ
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تخب اا بحرننها ن تننکن ظرکواتا بورنی توضو ح نضوع تهوای بحرن وا صووه
گرفت هننییب نکاچ

هتحن ده در  ،هننییب ن نیو

هوشکهای شوهنی ده دوبا ههمترکن هوضوعا

ده بحورنن سووکز ن نسوتارنه

هوهد عالقوه ده نکون دنه بود ون

هخالعب بحرننهای ب ننلمییا بعضا شاهل برهسوا اوش ورفهوای بوالثا همچوون
سابهان هیل ن دکنر سابهانها کا گرن های ه ا ج نرن ه هن شاهل هوا شون ن بوا نکون
حا ده نغیر هونهد ،بحرننها ده مهاهموب بها ا فورنختور ن گورن هوای بوابکنر
س چ ن تر نب جمیه هادهای قا و نذنهی ،نحزنب س اسا ن حیوهتها هخ ها دند ون
بحرنن هوشیا دوبا ههمترکن هوهدی بود ده توجه عمون گرنهوام آل سوون ن ظرکوه
نی هن به یود جیر درد
هتفان

)(Allison, 1999: 159

ده هجموع ،گرنهام آل سون سوه هون

توم گ ری هن هعرفا هادنن ده بس اه هوهد توجه بود ن هست به عا ون

آل سون ،هرکک نب نکن هن ها برحسر شرنکس بها ا ن همچنو ن سوایتاه حیووهتا
دنلتهای دهگ ر هاتون نن هناسر برهسا کک نضع ت باشنن کوا باشونن بوهعنوونن
هثا ده حالا ده به عا ن آل سون نلنوی فرنکنن سابها ا به یووبا هفتواه شووهنی
سابق ده سا  ١962هن توض ح هادهن ،هم ن هن دهباه تحی ل هفتاه ن تووم ما
دنلت نهرکیا ده هم ن سا گوکا ست ن برعی

نلنوی س است دکون ا نکن هفتواه
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هن به یوبا توج ه هادنن
به عا ن وکسنن نکن هااله ،نلنوی س است دکون ا ده شرنکس حاضر ن با توجه
به نضع ت فوذ چباها ده نهدان س است فعیا نهرکیا ن س چ نگا ن شینننگا ب ش
نب س ش س است دنییا ده نهرکیا ،گوکاترکن هن هفتاهی برنی توج وه ن سو شب نوا
هفتاه ن توم ما

س اسا هاکا دنلت نهرکیاست ن به هم ن یا ر نکن هون بورنی

برهسا هنهبرد دنلت نکاچ

هتحن نهرکیا عی ه دنعش ز هناسر نست هخوابق نکون

نلنوی س است دکون ا ،ده هجموع مهاه بیوت عمن ن تعونند بسو اه ب شوتری نب نب
هادهای فرعا دنلتا ن غ ردنلتا ده فرنکنن توم سابی ده س است یاهجا دنلت
فعیا نهرکیا ن به نکر س است یانهه ا ه نی آن تاب رگذنه ن نکن هادهوا عباهتنون نب:
نلف) دنلت نهرکیا :شاهل داخ سف ن ،هک

جمهووه ن هشوانه نهن وت هیوا ،نبنه

نهوه یاهجه ،سنتاگون ن سابهان س ا ب) دننر نهرکیا شواهل هجیو
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ماکنونگان ن

سنا ،گرن های ندثرکت ن نقی ت ،جمهوهییونهان ن دهودرن ها (ندثرکت ن نقی ت)،

فرندس ونهای دنیل دننر ن چباها ج) هژک نسرنک ل ن چباهای آ ها ده هسا ههوا،
دن شنا ها ن نتاقهای فیور ن دننور ن د) هژکو هوای عربوا ن چبواهوای آ هوا ده
هسا هها ،دن شنا ها ن نتاقهای فیر ن دننر حو تعاهل نکن چباها ن هادها با هو
ده به سرنسه توم سابی ده نهرکیا هان جاهن ،بس اه س چ ن بود ن نهند جزکا بوه
هیا س آن نب دستوه نکن هااله یاهج نسوت بوا نکون حوا موودنه بکور توا حونی
هاتون ن حو نکن تعاهال

هن شان دهن

)(Dye, P: 173

نمودار  )1ساختار تصمیمسازی در ساختار سیاسی امریکا

سیاستسازی امریکا
برنی دهت بهتر هنهبرد جنکن نهرکیا عی ه دنعش ن حنند ن بغوه آن ،هناسور نسوت
ده هن ن شیلگ ری س است یانهه ا هنی نهرکیا ده سه سا گذشته ن بوهنکور سوه
ها نی ر ،هوهد بحث ن هننقه قرنهگ رد ده نکن هنستا ،برهسا مهاه عاهول تاب رگوذنه
ده سایتاه توم ساب نهرکیا ده نکن به نه هاتون ن هنهنشوا باشون هموانگو وه دوه
نشاه شن ،نکن عونهل شاهل :تماکال

ن دکنگا های دنلت نهرکیا (ن به نکر شخص

ننباها) ،چباها ن بابکنری هژک نسرنک ل ن هم نخوه دشوههای عرب هتحن نهرکیوا ن
سرن جام گرنکشا

دننر نهرکیا ن بهنکر هحافظهداهنن هاباشنن ن برهسا تعواهال

نکن مهاه عاهل عمن ده عرصه س استسوابی نکواچ

هتحون ده قبوا یانهه ا وه

دهت بهتری نب هنهبرد جنکن نهرکیا (منا چه بتونن آن هن کک هنهبرد اه ن) به دسوت
یونهن دند

الف) گرا شات دول

امر کا« :دنلت ننباها ده ظور دنشوت بوه هنظووه ههواه

م ن ،س است نسترنترکک نهرکیا هن نب یانهه ا ه بوه شورق آسو ا هنتاول ماکون ،نهوا
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 .1بررسی روند شکلگیری راهبرد جدید برضد داعش در ساختار

39

تحوچ

سا ده سا یانهه ا ه ن بهنکور قونه گ وری دنعوش ،فعوال نکون بر اهوه هن

هتوقف درد نست» ) .(Sanger, 2014با نکن حا  ،ب عا نست ده دنلت نهرکیا تماکیا
برنی کک دهگ ری جنی وچ اهن

ده یانهه ا ه ننشته باشن

ده تع ن یخوط س است یاهجا دنلت نهرکیا ،مهاه هاد عمن اوشآفرکنوا
هادننن ده عباهتنن نب داخ سف ن (عمنتا شاهل هک
نبنه

نهوهیاهجه ،نبنه

جمهوه ن هشانه نهن وت هیوا)،

دفاع (ن نهتش) ن سابهان سو ا ده دنلوت نهرکیوا ن بوه

نکر بعن نب هننییه ظاها ده ل با ده سا  ،2٠١١توم گ ری ن اشآفرکنا عمن
ده س است یاهجا ن بهنکر دهباه یانهه ا ه ،توسس داخ سوف ن ن شوخص آقوای
هاگ رد تا قبل نب نکن تاهکخ ننباها هشوه سوذکری ب شوتری دنشوت ن

ننباها صوه

بهعنونن هثا «ده جنگ ل با ،سه بن کعنوا هو الهی دی نتوون (نبکور نهوهیاهجوه)،
سوبنن هنک

(سف ر نهرکیا ده سابهان هیل) ن ساها تا سانه (هشانه ننباهوا) ب شوترکن

اش هن ده جیر ظر ننباها برنی هننییوه ظواها نهرکیوا ده ل بوا هن نکفوا مود ون»
)(Avlon, 2011

ده حالا ده بعن نب نکن جنگ ،منا چه لئون سا توا ،نبکور نقوت دفواع

نهرکیا ده جیسه نستماع سنا فاش مود« :عیاهغ سشت ا ا داهل نبنه
ن سابهان س ا نب رح هشترت نی ن هک

ستاد هشترت نهتش نهرکیا بورنی هسویح
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دردن گرن های هخالف ده سوهکه ده سا  ،2٠١2ننباها شخوا نکن تووم هن نتوو
درد نست ن س

نب آن ه با حساس ت بکاد نب نقوع نکن نهر ن هرگو ه نقوننها دوه

یخر هننییه ظاها ده سوهکه هن دنشته باشن ،نحتورنب دورد نسوت»

)(Gordon, 2013

نسترنتری ننباها ده نکن هن  ،سره ز نب هننییه ظاها ده هونهدی دوه نهن وت نهرکیوا
بخوه هستا تهنکن ماشود ،بود نست دنلت ننباها هرمنون گورن دنعوش هن بوه
سر ان تشب ه درد نست ،نلا حتا بعن نب نعالم هنهبورد جنکونش برضون دنعوش،
دمادان «نکن گرن هن کک تهنکن آ ا برنی نهرکیا بوه حسواب مواآنهد»
)2014

همچن ن عیاهغ بریا نظهاهن

تنن هاهت ن دهلسوا ،هکو

(Dilanian,

سوتاد هشوترت

نهتش نهرکیا عی ه دنعش ده «نکن گرن هن بزهگترکن تهنکون بورنی نهرکیوا ن غورب
دن سته بود» ) (NYTimes Editorial, 2014ن بر نعزنم ورنی هبهوا ظواها ده صووه
اداهآهنی حمال
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نهوهیاهجوه

ظاها تاد ن درد بود ،بالفاصیه سخننوی داخ سف ن سوبت بوه

نکن سخنان نندنش شان دند ن ضمن فا نکن هسئیه ،گفت ده « ظور هکو

جمهووه

ده نکن هنبخه تغ ری یرد نست»

)(Barnes, 2014

با نجود گرنکش دنلت ننباها برنی سره ز نب هننییه ظاها جنی ده یانهه ا وه
ن عیا هغو فشواههای دنییوا ن همچنو ن ن تظواهن

نفیواه عمووها ن چبواهوا ن

دشوههای هتحن نهرکیا برنی سوق دندن نکن دشوه به شرنع جننا جنکن ده هنخاه،
بریا ن ن ز های هیا ن نهن تا برنی ن جام عمی ا

هحنند ظاها ده عرنق ن سوهکه

ده دنلت نهرکیا قابل تشخ ص نست عالن بر گرنکش دیا دنلت نهرکیا برنی حفوظ
تماه ت نهضا ن ببا

ده عرنق ده حاصل کک دهه جنگ سرهزکنه نهرکیوا ده عورنق

نست ،هاابیه با نلااعن ن به نکر گرن یرنسان ده نب شایههوای نلااعون بوود ن ده
بریا هنا ق یاهج نب دنتر دنلت سوهکه هستار شن ن ن ،نب ههمتورکن ن ن وز هوای
«گرن یرنسان یخر بزهگتری نب دنعش برنی نهرکیا هحسوب هاشوود»
) .2014به هم ن عیت «ننل ن حمال

(Dilanian,

هوونکا نهرکیوا ده سووهکه ،قبول نب حمیوه بوه

ساکنا های دنعش به هونضع نکن گرن صوه

سذکرفت»

)(Bennet, 2014

نب دکنر هنافع نحتمالا ده بریا تحی نرنن نهرکیاکا برنی هنافع هیا نهرکیوا ده
هباهب با دنعش ذدر دورد بود ون «دسور هجوند نعتبواه نب دسوت هفتوه نهرکیوا ده
یانهه ا ه نست ،به نکن هعنا ده نگر نهرکیا بتون ن نکن هنهبورد جنکون هن بوا هوفا وت
نجرن ماکن ،هاتون ن هجندن بهعنونن کک بابکنر هووبر ده هنخاوه دکون شوود»
)2014

(Haas,

نلبته نکن هوضوع عمنتا توسس هحافظهداهنن ده دفاع نب هنهبورد جنکون بیواه

ها هفت ن ندعای آ ها هعخوف به ندعاهای دنلتهای عربا ن چباهای آ ها ده دنیل
نهرکیا بود ده دنلت ننباها هن به باعمیا ده قبا سوهکه ن یانهه ا ه هته هادرد ن
نلبته با نهند ظاها هنس ه به بحرنن سوهکه بس اهی نب نکون نسوتنچچ

بکور سوئون

هفتهن ن ن نعتباه گذشته هن حتا ده دنیل نهرکیا ه ننه ن
ب) البیها و مواضع رژ م اسرائیل :نسرنک ل به همورن چبواهوا ،هسوا ههوا ن
ن نکشین های همسو با نکن هژک ده دنیل نهرکیا ،گرنکش دنگا هنی ده قبا هننییه
ظاها نهرکیا ده یانهه ا ه دنشته نست نب کوکسوو ده سوه سوا گذشوته ب شوترکن
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دنلت نهرکیا برنی حمال

هونکا به دنیل سوهکه بود نست به عا ن دنلت ننباهوا

تالش هن برنی ترغ ر کا نندنه مودن دنلت نهرکیا برنی هننییه ظاها ده سووهکه ن
نهند به جننا جنکن ده یانهه ا ه به عمل آنهد نسوت ن نب سووی دکنور ،نورنن
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داهش فشاهها به نکرنن نب رکوق تغ ور ننلوکوتهوای نهرکیوا ده فشواه بوه نکورنن ن
هم نخوه تاوکت دنلتهای عرنق ن سوهکه ده نبر هنهبرد جنکن نهرکیا عی وه دنعوش
بود نست
شونهن تالش نسرنک ل برنی نندنه دردن نهرکیوا بوه نهند بوه جننوا جنکون ده
سوهکه فرنننن نست کیا نب مو ههای فاحش آن ده آنهکل سوا  ،2٠١٣ده جرکوان
سفر مات ه نل ،نبکر دفاع نهرکیا به تلآنکو هخ دند ده جرکان نکن سوفر ،هااهوا
دفاع نسرنک ل با ن تشاه هننهدا ،ندعای بیواهگ ری سوالح شو م اکا نب سووی

نبنه

دنلت سوهکه هن هخرح درد ن ن با جوسابی شونکن هسوا هنی ،سوعا درد ون دنلوت
نهرکیا هن به نعالم هننییه ظاها ده سووهکه نندنه دننون

)(Rudoren, 2014

هرمنون ده

آن بهان ه نل (نبکر دفاع نهرکیا) ن شخص ننباها ده برنبر نکن دهیونست هاانهوت
درد ن ن نعالم درد ن شونهن نهنکه شن قا ع دننن ستنن

)2014

 ،(Ferziger,نلا بعونن

ن تحتتاب ر فشاههای فزنکنن هسا هنی ن س اسا نعالم درد ن ده «بیاهگ ری سوالح
ش م اکا ده ها اس نس ع یس قرهز آ هاست»

)(Kessler, 2013

نکون سوناهکو ن بوابی

«تمح ن تعهن»( ،)1منا چه بریا نب تحی ینرنن س شب نا درد بود ن ،منن هوا بعون ن
ده سلتاهبر  ،2٠١٣نهرکیا هن تا آستا ه هننییوه ظواها ده سووهکه سو ش بورد

(Pillar,
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)2013

نب دکنر سو ،بریا چباها ن ن نکشین های همسو با نسرنک ل نب نکن هوضوع ده
دهگ ر شنن نهرکیا ده جنگ عی ه دنعش باعث تغ ور ننلوکوت نصویا دنلوت ننباهوا
بهعنونن ه رنث نی شود ،نبرنب نرن ا مود ن ون بوه عا ون هااهوا

نسورنک یا نکون

ننلوکت ده تادنون «جیوگ ری نب دست ابا نکرنن به سالح هستهنی» تعرکف شن بوود،
هاتون ن به هباهب با دنعش تغ ر دنن ن ننباها هاابیه با دنعوش هن جواکنزکن ننلوکوت
قبیا دنن هااها

نسرنک یا همچن ن هشننه هوادهنون دوه عمی وا

جنکون نهرکیوا

«باعث تاوکت جا یباهای نکرنن بورنی تسویس برهنخاوه یونهون شون نبکور نهووه
نسترنترکک هژک نسرنک ل ز هشننه هادهن ده «هباهب با دنعش کک هشیل  5سواله
نسووت ،ده حال یووه کووک نکوورنن هسووتهنی هشووییا سنجووا سوواله بووه نجووود یونهوون
آنهد» )(Sanger, 2014
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بخش دکنری نب هونضع هژک نسرنک ل دهباه هنهبرد جنکن هباهب با دنعش ،ده

هونضع ن نکشین ها ن ماکننگان دننر زدکک به نکن هژک تبیوه هاکابن .آ ها هعتان
بود نده ضرنهی نست نقننم عی ه بشاه نسن ن سر نو ا نی ده نکن هنهبرد گنجا ن
شود ن نب هرگو ه همیاهی با نکرنن ده نکن به نه ند نن سره ز شوود نکون هونضوع ده
بخش هربوط به دننر هوهد برهسا قرنهیونهن گرفوت بوا نکون حوا ن بوا نجوود
نرن اهای هااها

نسورنک یا نب تغ ور ننلوکوتهوای نهرکیوا ده ضونکت بوا نکورنن،

دشا نن نهرکیا به جننا جنکن ده هنخاه نب یونستهای قیبا هژک نسرنک ل ده سوه
سووا گذشووته بووود نسووت سوورهاالههووای هنب اهووههووای نن نسووترکت ژنه ووا ن
ووب (دوه همنوا بخووه هعموو

ننش ننتنسست با همرنها گسترد شوبیه فواد

زدکک به آکلک نهبکابا هاشو ن) ،ده  ١١سلتاهبر  2٠١4ن دهست کوک هنب بعون نب
لزنم هننییه نس ع ده سوهکه ن نعزنم رنهوای هبهوا به نوا بوه نکون دشووهتاد ن
دنشتنن

)(WSJ Editorial, 2014

نکن دکنگا ها عمال با نهند ظواها هنسو ه بوه بحورنن

سوهکه ده سلتاهبر  ،2٠١5بخوه عمن نی به هحاق هفت ن نرن اهای اشوا نب بورنب
کک جنگ جها ا ن دهگ ری هستا با هنس ه ،عمال نکن فشواهها هن هتوقوف دورد ن
عمال با صننه قخعناهه  2254شوهنی نهن ت دهباه سوهکه ،ندثر هعوادچ

هنخاوهنی

تغ ر درد
ج) البیها و نقشآفر گی کشورهای عربی :چباهای عربا ن بخووه هشوخص
عربستان سعودی ده جنگهای سوهکه ن عرنق ،عمونتا همسوو ن هیمول چبواهوای
نسرنک یا عمل مود ن ن بخوه یالصه ،نیتالفوا

ن گالکوههوای نصویا عربسوتان ن

هتحننن آن نب نهرکیا ده سه سا گذشته عباهتنن نب :دناه گذنشتن حسونا هبواهت ده
هور (ن برقرنهی هننبس با نیونننلمسیم ن) ،تالش برنی بهبود هننبس با نکرنن ن عنم
هننییه ظاها ده سوهکه

)(Carey, 2014

نکن نیتالفا

منان باچ گرفت ده ده دساهبر

 ،2٠١٣سف ر عربستان ده لننن ا هاالهنی بواسواباه ده هنب اهوه وکووهت تواکمز،
ضمن ب ان باسرد نکن گالکهها ن نیتالفا  ،صرنحتا نهرکیا ن غورب هن تهنکون دورد
ده عربستان سعودی سادت خونهن شست ن «به تنهاکا س است های تهاجماتوری
ده یانهه ا ه دهس ش یونهن گرفت»
ب رن

)(Bin Abdulaziz, 2013

ن فجاه سفاه

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

نعالم هنهبرد جنکن ضن دنعش ننباها نب شا ههای نکن تماکل بود نکون هسوا ههوا بور

نکورنن ده

ن تاوکت شنکن گرن های هسیح ده عرنق ،سوهکه ن لبنان ده دنسا نی ور ن
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قخع هننبس دکلیمات ک با نکرنن ،هوادکق نکون هنهبورد تهواجما ن تیرنن وه عربسوتان
سعودی ده هنخاه تیاا هاشو ن «ده هاابل ز نهرکیا ده سا های گذشته عربسوتان
سعودی هن هاور نصیا نکجاد ن تاوکت گرن های نفرن ا سنا دن سته نست»

(Carey,

)2014

بعن نب دشته شنن دن یبر ناه نهرکیاکا توسس دنعش ن تحت فشاه قرنهگرفتن
ننباها برنی نقوننم عی وه نکون گورن  ،عربسوتان نب هوضووع هبواهب بوا دنعوش بورنی
تنشبدنکا ن داهش نیتالفا

با نهرکیا نسوتفاد دورد نسوت بعضوا نب تحی نورنن

نعتااد دنه ن ده «بعن نب سا ها تنش ده هننبس عربستان ن نهرکیا ،هوضووع هاابیوه بوا
دنعش ،نکن دندشوه هن به ه زدکک درد نست
ده فعال ت دنعش عینا شن ،هااها

)(Nazer, 2014

ا سه سا گذشوته

هوذهبا عربسوتان هو چ هخوالفتا بوا آن یورد

بود ن ،نلا نی رن نب جون ان عربستا ا یونستهن ن نب س وستن به نکن گورن یووددنهی
دننن»

)(Carey, 2014

عالن بر نکون ،بریوا دکنور نب تحی نورنن ن نب جمیوه کیوا نب

هااها

سابق نبنه

نهوهیاهجه نهرکیا ده نهوه ضنترنهکس نعتااد دنه ن «یوا وند

آ سعود نی رن هوهد هنف شبه ظاه ان هندکیا نسالها قرنهگرفتهن ون ن لوذن هااهوا
هکا

هاکل به همیاهی برضن دنعش شن ن ون»
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«عیاهغ دهیونست نهرکیا نب دشوههای عربوا ن بوهنکور عربسوتان بورنی نهسوا
س امهای هذهبا عی ه دنعش ،بریا هنحا ون ده دنیل عربستان دمادان یالف نکون
یونسته عمل هوادننون»

)(Carey, 2014

دکنور یونسوته نهرکیوا نب عربسوتان ن سواکر

دشوههای عرب حوب یی ج فاهس« ،تاه ن هالا هنهبورد جنکون هبواهب بوا دنعوش»
نست

)(Cooper, 2014

با نجود نکن ،ده جنکت دشوههای عربوا ن بوه نکور عربسوتان ده هبواهب بوا
دنعش تردکنهای جنی نجود دنهد به نعتااد هحافل س اسا ن هسوا هنی نهرکیواکا،
«دنعش دمک هالا نب دوکت ،قخر ن عربستان دهکافت هادنن ده توقف نکن دمکهوا
بخش عمن نی نب هنهبرد ضندنعش یونهن بود»

)(NYTimes Editorial, 2014

به نعتااد

نکوون دشوووهها ،شیسووت دنعووش باعووث تاوکووت نگسووترش فوووذنکرنن هوواشووود
)(Sappenfield, 2014
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)(Benjamin, 2014

بوا نکون نجوود ن

به هم ن یا ر ،ب عا نست ده نکن دشوهها سعا دنشته باشونن

تا هباهب با دنعش هن به هباهب با نسن تبنکل دننن ن کا حننقل هوضوع هاابیه با دنلت

سوهکه هن به عنونن بخشا نب هنهبرد ضندنعش بننجا نن ن تاادن
ن هااها

بس اه تنن هسا ههوا

غربا ده هم ن هنستا نهبکابا ها شود دن هواحبه آقای ننباهوا بوا شورکه

آتال ت ک ن قبل نب آن وکوهت تاکمز ن ن تاوادن

بواسواباه نب حیوهوت عربسوتان،

دههم ن هنستا تیاا هاشو ن ()Friedman, 2015; Goldberg, 2016
ده توض ح نکن هخیر ،گفتنا نست ده ده جرکان تالشها برنی دشا نن نهرکیوا
به جنگ ده سوهکه ،عربستان سعودی عالن بر فشاههای هنننم هسوا هنی ن س اسوا،

ده سلتاهبر  2٠١٣سرنژ اتمام "تمح ن تعهن" هژک نسرنک ل هن ده ده آنهکول هموان
سا نجرن شن بود ،تیم ل درد ن با سوءنستفاد نب یس قرهوز ترسو شون توسوس
ننباها ن با نهنکه هننهدا هشویوت نب بیواهگ ری سوالح شو م اکا ده سوخح نسو ع،
هتحن برنی نندنه دردن دنلت نهرکیا به هننییه ظاها ده سوهکه ن جام دند ننباهوا بوا
نجود همرنها ننل ه با نکن توم ما  ،سرن جام بوا همیواهی هنسو ه ن نکورنن بورنی
ییع سالح شم اکا سوهکه ،توم گ ری دهباه هننییه ظاها ده سوهکه هن برعهون
دننر گذنشت ن دننر عیاهغ فشاههای چبا نسورنک یا ،بوا نکون نقوننم هخالفوت
مود نکن همان هوضوعا نست ده یش شنکن ن هااله تهنکنآه ز سف ر عربستان ده
لننن هن به د با دنشت ده به آن نشاه شن
بخش دکنری نب تالشهای دشوههای عربا ده هنبخه با هنهبورد جنکون برضون
دنعش ،هخالفت جنی آ ها با هرگو ه هشاهدت با نکورنن ده نکون نکوتالف بوود جوان
دری ،نبکر نهوهیاهجه نهرکیا ،هرمنن بهصوه
به نجالس ساهک

هسما عیت عنم دعوو

عی ه دنعش هن حماکت نکرنن نب حیوهت بشواه نسون نعوالم دورد

بود ،نلا نی بعن تاک ن درد ده دل ل عنم دعو
بود ده نب سوی عربستان ن نهاهن

صوه

نب نکرنن به نکون شسوت ،تهنکونی

گرفته بود هبنابر نکنیه شردت نکورنن ده

نکن نجالس باعث یونهن شن آ ها نکن شست هن تحرک ماکنن
هاابل ،دعو

نب نکورنن

نب نکرنن ده هذندرن

(2014

 )Meichtry,ده

نکن کک ن دن ن وکوهت ده به صننه قخعناهوه

 2254هنجر شن ن بنا به گفته جان دری ،نبکور نهوهیاهجوه نهرکیوا مهواهموب آن
همان رح مهاههاد نی نکرنن ده سوا  2٠١٣هنجوع بوه سووهکه بوود
شا نر شیست نکن تالشها بود نست

)2015

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

تالشهای گسترد نی هن دهسخح هسا هنی ،س اسا ،هنخاهنی ن هم نخوه سابهان هیل

،(Kerry,

45

د) کگتتتره امر کتتا :دننوور نهرکیووا (شوواهل هجی و

ماکنوونگان ن سوونا) ،ده

س استهای دنییا ن نقتوادی نهرکیا ،اش سره گ ن تع ن دننون نی دنهد بوا نکون
حا  ،دننر ده هباحث س است یاهجا ،ده بریا هساکل س اسوت یواهجا عالقوه
د تری نب یود شان هادهن با نکن نجود ،سه عاهل ،ن ن ز های چبم هن به نعضوای
دننر برنی دیالت ده هنهبرد جنکن نهرکیا عی ه دنعوش هوادهون نکون سوه عاهول
عباهتنن نب :چباهای نسرنک یا ن عربا ،گرنکشا

وهحافظه داهنن ده عرنق ن سووهکه

ن چبا های نسیحهسابی ن جنگ یر ده دننر نهرکیا بر هم ن نساس سه گورنکش
ده ب ن ماکننگان دننر به مش ها یوهد ده عباهتنن نب گنجا نن ساقس دردن بشاه
نسن ده سوهکه ده هنهبرد ضندنعش ،نندنه دردن دنلت به هننییه ظواها ده عورنق
ده حماکت نب دنلت نکن دشوه ن تشوکق ننباها به نعزنم رنی به نا ن دهگ وری ده
جننا جنکن
ده هوهد ننل ن ن ههمترکن عاهل ،اش هنبنفزنن چباها ن گورن هوای رفوننه
نسرنک ل (ن دشوههای عربا) ده سا های نی ر ده دمک به تبی غا

ن تخابا ن نهند

کا ن تخاب دنباه ماکننگان به دننر باعث شن نست تا دننر ده هساکل هخمح ظور
چباهای نسرنک یا ن بهنکر آکلک ،ده حوب س است یاهجا اشا هه ن همسو بوا
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

نکن گرن ها بابی دنن ده هوهد شیلگ ری هنهبرد جنکن یانهه ا هنی دنلت نهرکیوا
ه  ،دننر اش بابنی قنهتمنن چباهای نسرنک یا هن ده سه سا گذشته نکفوا دورد
نست ،هر منن ده هونهدی ،دنلت نهرکیا تون سته نست دننر هن به نتخاذ تووم ماتا
بریالف گرنکشا

آکلک نندنه دنن (ها نن عنم صوننه هجووب جنوگ بوا سووهکه ده

 2٠١2ن توقف قا ون جنکن تحرک های نکرنن ده آستا ه تونفق هوقت هستهنی ژ و بوا
نکرنن ده  ) 2٠١٣به هم ن دل ل ،سه جرکان س ش گفته هوبر ده دننر نهرکیوا توالش
ننفری برنی شرنع کک هننییه ظاها حنندثری به همرن دشا نن جنگ عی ه دنعش
به سوهکه دنشتهن ن جمهوهییونهان دننر ب ان دنشتهن ون دوه «هکشوه نصویا گورن
دنعش ده سوهکه نست ن دنلت نهرکیا باکن فرنتر نب عرنق نکن گرن هن ده سوهکه ز
هنف

قرنهدهن»)(Mc Cain, 2014

ماکننگان نهشن دننر به نضووح نعوالم دورد ن ون دوه «هونف هواکا آ هوا نب
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تووکر چکحه جنکن ،سر نو ا بشاه نسن نست ن نب نکن ده ننباها نکن هنف هن دناه

گذنشته باشن ،نورنن هسوتنن»
هجی

ن العا

)(Pequet, 2014

هکو

نقوت جمهووهییوون دم توه

ماکننگان نهرکیا ه هعتان بود« :گرن دنعش حاه وا ا دنهد دوه نب

دنیل نهرکیا به نکن گرن س وستهن ن ن هرآن نهیان دنهد نب دنیل یات نهرکیا دسوت
بز نن لذن نهرکیا ده ه تونن ظاها ن ه نهند س اسوا بورنی هاابیوه بوا

به عمی ا

دنعش هن دنهد ،باکن دوتا ب اکن ن بخوه گسترد باکن به هاابیه ظواها بوا نکون گورن

ننهد شود» ).(Rogers, 2014
نل و

ن جل ماکنن جمهوهی یون ه گفته نست« :نکن بحورنن بهوا ا یاتموه

هاکابن ده هخالفان ه ا ههنی نسن تاوکت شوو ن ن نسون هن سور نون دننون
)2014

هنس لهت نن ،هک

سابق دم ته هننبس یاهجا هجی

(Pequet,

ماکننگان نهرکیوا وز

جان هک د ن ه ننباها هن به بانهندگا ده برنبر دنعش هته درد ن ل ننبی گرنهوام
ه بر هن ظر دنشتن تمام گزکنهها نب جمیه نعزنم رنی به نوا تاد ون موود نسوت
)(Mc Cain, 2014

با نکن حا ن به هغ نکن فشاهها ،دنلت ننباها با نعزنم رنی هبهوا ن دیالوت
عم وق ده سووهکه ن عورنق بوه شون
دهودرن

هخوالف نسوت

)(Mc Cain, 2014

ماکنونگان

دننر ده نکن هنسوتا بوا فشواه بور دنلوت ننباهوا ده نکون به نوه هخالفوت

مود ن ن ههبر سنا ده نکن به نه گفت« :یشو ت دنعش بابت شون نسوت ،بوا نکون
حا باکن شتابزد ن سنج ن عمل درد ن فعال تهای س اسا ده دناه فعال وتهوای
ظاها ن جام گ رد»
هجی

)(Mc Cain, 2014

ج مز هوهنن ،نب ماکننگان سر فوذ دهوودرن

ده

ماکننگان ز ده نکن هنبخه گفته نست« :شرنکس منان س چ ن نست دوه بورنی

هسئیه نسن هن حل فوهی ننهک یوب نست نگر بتون
بخوه جنی سبت به نکنیوه بتوون

نی هن بردناه دن  ،نهوا هون

کوک فورد سویوچه ن کوک دنلوت بوا ببوا

جاکنزکن نی دن  ،تردکن جنی دنهم»

)(Pequet, 2014

هن

همچن ن ده دننور ده هووهد

اب دنلت به هجوب دننر برنی هننییه ظواها عی وه دنعوش نیتالفوا

بکوادی بوه

نجود آهن بود ،نها سرن جام دنلت تووم گرفوت بورنی نیوذ ن توووکر بودجوه
هوضوع هن به دننر ببرد

)(Peterson,2014

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

سبت به جنکت ننباها ده بردناهی نسن نبرنب تردکن جنی درد نست

)(Pequet, 2014

ده ننقع نکن دفعه دنها بوود دوه ننباهوا نب

نکن تادت ک بعن نب هوضوع سالحهای ش م اکا سوهکه نستفاد درد ن ده هور دن بواه
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جونب هناسبا گرفت
ده هجموع نب برآکنن تماکال

هحافظهداهن ه دنلت نهرکیوا ن شوخص ننباهوا نب

دهگ ر شنن جنی ن وچ ا ده یانهه ا ه با فشاههای ننهد بر دنلت نی نب سووی
چبا ها ن هتحنکن عربا ن نسرنک یا ن هم نخوه دننر نهرکیا ن بهنکر هحافظهدواهنن
نهرکیاکا ،هنهبرد فعیا ضندنعش تننکن شن نست ب عا نست ده بعن ماکشوا ن
تبی غا من ن هنهبردی نب نبعاد ننقعا ن عمیا آن نس عتور باشون بوا نکون حوا  ،ده
هنهبرد فعیا یونه سردنیت

بخش بعنی به عیل اداهآهنی ن هشیال

 .2تناقضات موجود در راهبرد فعلی ضدداعش
ن هشیال

بخشا نب تناقضا

هنهبرد جنکن نهرکیوا بور ضوندنعش ،شواهل هسواکل

تادت یا ن ظاها بود ن بخش دکنری شاهل هون وع س اسوا ده دنیول ن یواهج نب
عرنق ن سوهکه نست ده هوهد هشیال
هوضوع هعضال

تادت یا ن ظاها هنهبرد جنکون ،ههمتورکن

هربوط به هرحیه بعن نب بمباهننهای هوونکا نسوت دوه وبوت بوه

جنگ به نا ده عرنق ن سوهکه هاهسن «نگرمه نهرکیا نب ظر بمباهننهای هونکا بوا
دنشتن هونس ماهای س شرفته دست باچ هن دنهد ،نها ده فاب بعنی کعنا هاابیه با دنعوش
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395
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ده هنا ق سرجمع ت ن شهری نب جمیه هوصل ن فیوجوه هشویال

بزهگوا یونهون

دنشت مرنده هشانهکن ظاها نهرکیاکا ز ده نکن اواط باکون همورن بوا رنهوای
نهتش عرنق با رنهای دنعش بجنننون»

)(Gordon, 2014

گذشوت بهوان ن نکون دوه

دنعش هنوب ده نیت اه دنعش نست دهستا نکن تحی ل هن شان دند
آ چه ده عمل هخ دند آن بود دوه رنهوای هبهوا دنعوش ،بوه هحو
حمال

شورنع

هونکا ،بخوه عمن به هنا ق شهری ن سرجمع ت ال هیان درد ن ده ه ان

نفرند غ ر ظاها سنهان ها شن ن نکن هوضوع ن جام حمال

هونکا عی ه آ ها هن د نبر

ها مود «سنتاگون ب ش نب داخ سف ن نکن هوضوع هن سذکرفته بود دوه قخعوا رنهوای
نکر نهرکیاکا باکن ده سا بمباهننهای هونکا ننهد صوحنه شوو ن مرندوه رنهوای
عرنق ن س شمرگهای درد تون اکا دافا برنی هاابیه بوا دنعوش هن ننه ون»
)2014

هااها

نبنه

(Gordon,

دفاع نهرکیا هاگوکنن ده سادسابی شوهرهای سرجمع وت دواه

سختا یونهن بود ژ رن هاهت ن دهلسا هک

ستاد هشترت نهتوش نهرکیوا هو ده

جیسه نستماع دننر بر س چ نگا نسوتفاد نب ورنی به نوا تاد ون دورد نسوت ده
جنگ قبیا نهرکیا ده عرنق ب شترکن تیفا

نهرکیا ده بردهای شوهری بوود نسوت

برنی مو ه ده فیوجوه ده سوا  ،2٠٠4حونند  ٧٠سورباب نهرکیواکا دشوته شون ن
ه ندنون نهرکیا دنهنی رنی دافا برنی هاابیه بوا دنعوش بوود ن هون هوا وو
یونهن دش ن تا نهرکیاکاها بتون نن رنهای عرنقا هن برنی هبواهب بوا دنعوش آهواد
ستاد نهتش نهرکیا «نب  5٠گوردنن هبهوا نهتوش عورنق تنهوا 26

دننن به گفته هک

گردنن آهادگا دافا برنی کک جنگ ننقعا هن دنه ن ن بسو اهی نب رنهوای عرنقوا
اب به آهوبش ن تجه زن
ده هرحیه حمال

ب شتری دنه ن»

)(Gordon, 2014

بهعباه

دکنور «هعمووچ

هونکا جنگ به یوبا س ش هاهند ،نلا هشیل نصیا ده هرج ن

عالن بر نکن «ننباها ده حالا ده توج ه هنهبرد جنکنش ،آن هن هشابه رحهای
قبیا نهرکیا ده کمن ،هالا ن سوهالا ها دن ست ده بس اهی نب تحی ینورنن ،نقوننها
ظاها نهرکیا ده نکن سه دشوه هن هوفا تآه وز نهبکوابا موادننون مرندوه بعون نب
بمباهنن شبه ظاه ان ،رنی بالاو به نا نجود ننهد ده بتون ن هونضع آ ها هن تورف
درد ن ها ع بابگشت آ ها شود همچن ن نسعت سربه نهای تحتتورف دنعش با
هونهد قبیا قابل هااکسه ست»

)(Solomon, 2014

دهباه هوفا ت نهرکیا ده صوه

نهند به جنگ به نا با دنعش ده عورنق هو

تردکنهای جنی نجود دنهد بریا صاحر ظورنن نهووه ظواها ندعوا هوادننون دوه
بریالف تبی غا
ده عمی ا

هوجود «تعنندی نب رنهای هبها نهرکیا ده عرنق حضوه دنه ن ن

هخفا بکر ظر س ا شردت هادننون دنلوت نهرکیوا ده حوا حاضور بوا

ننژ های حاوقا بابی هادنن ،مرنده رنهای هبها نهرکیا نب هن ها قبل ده عرنق
حاضر ن ن برنی آهوبش ن حتا ده دهگ ریهای ظاها هوهد نستفاد قرنههاگ ر ون»
)(Ignatius, 2014

عالن بر هشیال
هشیال

س شهنی تادت یا ن ظواها بور سور هن هبواهب بوا دنعوش،

س اسا هوجود ده نکن به نه نب هعضال

بزهگتر ن هتناق

ظواها ن توادت یا هوذدوه هو

تر نست ننل ن یته نکن نست ده «به عا ن هااها

نهرکیا ،نگرمه بمبواهنن هوونکا ده نهیوه نن

نبنه

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

هرج بعن نب نکن هرحیه نست»

)(Zakaria, 2014

دفواع

واب بوه ورنی به نوا وننهد ،نلوا
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عار ش نا دنعش ده هر هنخاه به س شهنی نهتش سووهکه هنجور هواشوود دوه بوا
نسترنتری نهرکیا ده هنخاه هخالف نست»

)(Mc Cain, 2014

دکنر «ننباها ده

به عباه

سوهکه با مالش بزهگا هنبرنست نب رفا هایونهن هونضع دنعش هن بوهگو وهنی
بمباهنن دنن ده ده هنستای دمک به دنلت نسن باشن ن ده ع ن حا هوایونهون بوه
رنهای هخالف نسن ن ضندنعش دموک دنون توا هژکو سووهکه هن سواقس ماکنون»
)(Landler, 2014

دهباه هخیوب ت س اهنهای وابودی دنعوش ده سووهکه ن عورنق هو

تردکن جنی نجود دنهد مرنده باعث ن تشاه عناصر جهادی دنعش به دول جهوان ن
نب جمیه نهرکیا ن نهنسا هاشود «ننش ننتن ده سه سا گذشوته نب نکون نقوننم حوذه
دهگ ر شنن جنی با دنعش ،یخر ن تشواه آن بوه سواکر

دنشته نست ،نلا ده صوه
ااط جهان تاوکت هاشود»

)(Wright, 2014

به عا ن بریا دکنر نب تحی ینرنن نهرکیاکا« ،سه جنگ ده یانهه ا ه ده حوا
حاضر ده جرکان نست :جنگ سناهای نفرن ا بوا هژکو هوای سونا هعتون  ،جنوگ
سناهای تحت حماکت عربستان با ش ع ان تحت حماکت نکرنن ن جنوگ سوناهوای
جهادی با ساکر نقی تهای هنخاه»

)(Friedman, 2014

نهند نهرکیا بوه هرکوک نب نکون

سه جنگ ،نب جمیه جنگ با دنعش (جنگ سوم) تبعوا

هحاسوبه شون نی هن بورنی

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

نهرکیا یونهن دنشت به عا ن نکن گرن « ،نگر نهرکیا دنعش هن شیسوت دهون ،نکون
سوه ن باهی یونهن بود ده نب سا  2٠٠١تادنون ،نهرکیا هعادله قنه
به فع نکرنن تغ ر دند نست»
یته بعنی هعادچ

ده هنخاوه هن

)(Freidman, 2014

س اسا دنیل عرنق نست هرمنن رنهای س شمرگه دورد

ده هنهبرد ضندنعش نهرکیا اشا هحوهی دنه ن ،نلا تاوکت آ ها باکن بوه گو وهنی
باشن ده حساس ت دنلت هردزی عرنق هن برن ن زد هرمنون نهرکیوا توادنون بریوا
تسی حا

سبک هن برنی نقی دردستان نهسا مود نست ،نلا «هااهوا

نهرکیواکا

نعتااد دنه ن ده نهسا سالح هاکا ظ ر هوشکهای ضونتا ک هواتون ون بور هننبوس
ننش ننتن با دنلوت هردوزی عورنق تواب ر بنوذنهد»
تغ رن

)(Malas, 2014

بوا نجوود بریوا

ده س است نهرکیا ده قبا دردها ،بوه نکور بعون نب هواجرنی دوبوا ا ،نکون

س است د نب ش ندنهه دنشته نست ن دنلوت نهرکیوا دمادوان نب نعخوای تسوی حا
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هنهبردی ن سنن ن به نقی یوددنهی هادنن

هشیل دکنر سر هن هنهبرد جنکن ،دشوهنی نکجاد نکتالفا ننقعا ن جنی عی وه
دنعش نست همانگو ه ده س شتر ذدر شن ،ده جنکت دشووههای هشواهدت دننون
ده نکتالف ضندنعش ،تردکنهای جنی نجوود دنهد «دشووههای عورب سونا ظ ور
عربستان ،نهدن ن نهاهن

نعتااد دنه ن ده هاابیه با دنعش ده هاکت به فع دنلتهای

ش عه هنخاه ده نکرنن ،عرنق ن سوهکه تموام یونهون شون»

)(Meichtry, 2014

هتحوننن

نهنساکا نهرکیا ه به همان ن ننب دماه شک ن تردکن هستنن سخننوی آ نال هردل
گفته نست ده دشوهش ده حمال

هونکا با نهرکیا همیاهی خونهن دورد ،هرمنون

ده به نههای دکنر نهیان همیواهی نجوود دنهد

)(Wirtz, 2014

ترد وه وز ده حوو

همیاهی دماه تردکنهای بکادی نست ،ضمن نکن ده یود هته به حماکت نب دنعش
نفرند همنوع نلوهند به ترد ه هن ده نکن هنبخه ته ه ن نب نهند آ ها نب هربهای ترد ه بوه
سوهکه جیوگ ری هادنن

)(Nissenbaum, 2014

یته دکنرتردکنهای جنی ده تون اکا نهرکیا ده یشیا نن هنوابع هوالا دنعوش
نست «بریا داهشناسان با توجه به س چ نگا هننبس دشوههای عربا ،هاگوکنن دوه
نگرمه دنلت ننباها بر یشیا نن هنابع هوالا دنعوش تاد ون دنهد ،نلوا بع ون نسوت
دشوههای عربا بتون نن ده نکن به نه دمیا بیننن مرنده دنعش نب لحوا هوالا توا
حنند بکادی یوددفا شن نست ن بریا نب نهبکواباهوا نب بورن
دچهی نکن گرن یبر هادهنن

منونکن ه ی واهد

)(Solomon, 2014

 .3موضوع همکاری با ایران
س است نعالها ن هسما نهرکیا ،عنم همیاهی با نکرنن برضون دنعوش بوود نسوت،
نلا بریالف نکن س است نعالها ،س امهای یووصا هااها

نهرکیاکا بوه هااهوا

نکرن ا حانی حا ات دکنری نست ده هم ن هنستا« ،ههبر نکرنن ،دنلت ننباهوا هن بوا
نعالم نکن ده نکرنن مننکن باه س شنهاد نهرکیا هن برنی همیواهی هد دورد نسوت ،ده
هوضووع دفوواعا قوورنهدند نسووت

)2014

 .(Meichtry,قبوول نب نکوون نفشوواگری ،نبکوور

نهوهیاهجه نهرکیا گفته بود« :نگرمه نکرنن ن نهرکیا هنافع هقابتا بوا هو ده سووهکه،
عرنق ن یانهه ا ه دنه ن ،با نکن حا ننش ننتن بخوه جنی به هذندرن

هسوتهنی بوا

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

نب رکق هربهاکش نست نلبته نکن دشوه ده سا  2٠١4ل سوتا شوش هوزنه فور نب
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نکرنن ندنهه یونهن دند نهرکیا بر اههنی برنی داه با نکرنن ده هوضووع دنعوش وننهد،
نلا نکی ام بر ز نکن نیت اه هن کافته نسوت دوه بور سور هسواکل هنخاوه بوا نکرن وا هوا
گفووتنگووو دنوون»

)2014

 .(Kozkowlska,نی همچن و ن دعووو

نب نکوورنن بووه نکووتالف

ضندنعش هن به یا ر اش سلا ساسننهنن ده سوهکه فا درد بود ،نگرمه منن هنب
بعن تاک ن درد ده نکن عنم دعو
عربا صوه

ده نبر فشاه ن تهنکون عربسوتان ن نهواهن

هتحون

گرفته نست ).(Meichtry, 2014

ده هحافل دنلتا ن هسا هنی نهرکیا ،هوضوع همیاهی با نکرنن برضون دنعوش نب
ههمترکن هباحثا نست ده هاتون ن نکن هنهبورد ماکشوا ،واقص ن سرتنواق

هن بوه

هنهبردی جنی ن ننقعا تبنکل دنن به عا ن بریا صاحر ظورنن نهرکیواکا« ،نگور
ننباها برنی تضع ف ن ابودی گرن دنعش جنی نست ،باکن هنها هن برنی همیواهی
با نکرنن به عنونن کک قنه

بزهگ هنخاهنی س نن دنن تعاهل با نکرنن هرمنون سوخت

ن س چ ن نست ،نها هاتون ن ده نسترنتری یانهه ا ه تع ن دننن باشن ن هنوافع آن هن
به دشوههای عرنق ،سوهکه ن نفغا ستان گسترش دهن
دووه تحی ینوورنن نهرکیوواکا ده ضوورنه

)(Zakaria, 2014

هنافع دکنوری

همیوواهی بووا نکوورنن ده هبوواهب بووا دنعووش

برشمرد ن ن ،عباهتنن نب :دمک نکرنن به نکجاد کک دنلوت فرنگ ور ده عورنق
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

) ،2014ه ا ج نری ب ن نهرکیا ن حیوهت بشاه نسن
به نا بعن نب ساکان هرحیه بمباهننهای هونکا

)2014

ده عرنق ) (Frum, 2014ن تون اکا دمک به نکجاد ببا

)2014

(Bennis,

 ،(Murphy,دمک به جنوگ

 ،(Vakil,دنهنبودن قونه
ده عرنق

ننقعوا

)(Baker, 2014

با نکن حا  ،هخالفت ها ن هون ع مننی ز برنی همیاهی با نکرنن ده هبواهب بوا
دنعش نجود دنهد ههم تورکن هوا ع همیواهی بو ن دن ورف دوه نب سووی هااهوا
عالا هتبه رف ن هوهد تاد ن قرنهگرفتوه نسوت ،نیتالفوا

دندشووه بور سور بر اهوه

هستهنی نکرنن نست کک هاام دنلت ننباها ده نکن نهتباط هاگوکن« :هونف هشوتردا
ب ن دندشوه برنی شیست ن ابودی دنعش نجود دنهد ،نلا برنی هسو نن بوه نکون
هنف هشترت ،خست باکن نب مالش بر اهه هستهنی نکرنن عبوه درد»

)(Sanger, 2014

همچن ن کک عضو س ش ن ت هذندر دننن هستهنی نهرکیا گفتوه نسوت« :نکرن واهوا
فیر ها دننن ده ها برنی هباهب با دنعش به آ ها اب دنهک ن آ هوا هواتون نون نب نکون
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هوضوع نستفاد دننن ،نلا نکن کک توه نست»

)(Sanger,2014

بعن نب حوو به برجام ن هم نخوه هننییه ظاها هنس ه ده سوهکه ده سلتاهبر
 ،2٠١5عمووال بخشووا نب نکوون هشوواهدت ده هووذندرن

نکوون کووک ن دن ن هم نخوووه

وکوهت ن صننه قخعناهه  2254شیل گرفت ن عمال رح مهاههاد نی ده سووهکه
ده نکن قخعناهه لحا شن قخعناهه هذدوه هن ن هناسوبا هن شورنع دورد نسوت دوه
عمووال نهیووان همیوواهی نکوورنن ،هنس و ه ن نهرکیووا هن بوورنی س شووبرد کووک هن حوول
هرضانلخرف ن برنی سوهکه نکجاد درد نست
جالر توجه نست ده ده همان بهان ن قبل نب حوو برجام ،نظهاهن
به ال نب هااها

عالاهتبه نکرن وا دهبواه تواب ر نیتالفوا

هشوابها

هسوتهنی بور همیواهی

دندشوه ده هوضوع دنعش ده هحافل س اسا نهرکیا هونعی

شون بوود نب جمیوه

گذشته با ننباها هر دن هونفات دنشتنن ده هونهد بکادی نجود دنهد ده نکرنن ن نهرکیا
هاتون نن ده آ ها با ه همیاهی دننن ،نلا نبتنن باکن هسوئیه هسوتهنی هن حول دورد»
)(Zakaria, 2014

تحی ینر دکنری وز گفتوه بوود« :نهرکیوا بوه د بوا ندنه تحووچ

یانهه ا ه نست ن لذن ده نکن هنستا باکن دشوههای باببا

ن با فوذی هن س نن دنن دوه

بتون نن تاب رگذنه باشنن ن نکرنن کیا نب نکن دشوههاست ده ستا س ل بکادی دنهد ،نهوا
آقای هنحا ا تاد ن دنهد ده نبتونن هوضووع هسوتهنی باکون بر ورف شوود توا به نوه
همیاهیهای دکنر بوجود آکن»

)(Nasr, 2014

ها ع بعنی بر سر نکن همیواهی ،هخالفوت جونی نسورنک ل ن هتحونکن عورب
نهرکیا ده یانهه ا ه با هرگو ه همیاهی کا هشاهدت با نکرنن بود ده بخوه هفول بوه
آن نشاه شن نب نکن هنظر« ،همیاهی نکرنن ن نهرکیا برضن دنعش کک هوضوع بس اه
حساس نست مرنده بابکنرنن هه هنخاه نب جمیه دشوههای سنا عرب ن نسورنک ل
نکن نرن ا هن دنه ن ده همیاهی نکرنن ن نهرکیوا بوه بکوان آ هوا تموام یونهون شون»
)(Richter, 2014

نکوون دشوووهها ن چبوواهووای زدکووک بووه آ هووا سووعا دنشووتنن نب

حساس تهای نهرکیا بر هوضوع هستهنی ،برنی جیوگ ری نب نکجاد هرگو ه همیاهی
ب ن دن دشوه ده هوضوع دنعش بهور بوردنهی ماکنون ن "یخور نشواعه هسوتهنی هن

یخر اتتر نب گرن دنعش نهبکابا ماکنن»

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

فرکن ذدرکا نب جناب آقای ددتر هنحا ا ال درد بود دوه «ده هیالموه تیفنوا سوا

)(Freidman, 2014

هالحظه دکنر تحی نرنن نهرکیاکا ده همیاهی آشیاه با نکورنن برضون دنعوش،
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هعادچ

دنییا عرنق ن تونبن قون ده یانهه ا ه بوود نسوت بوه نعتاواد نکون عون ،

هرمنن همیاهی با نکرنن برضن دنعش ده هاکت نجتنواب اسوذکر بوود نسوت ،نلوا
«حضوه فوهی نکرنن ده نکن نکتالف هاتون ن نکن تووه هن به نجود آنهد دوه نهرکیوا
نب ش ع ان ده عرنق ن هنخاه رفننهی هادنن ن هوجر ه جش سناهوا ده عورنق ن
هنخاه یونهن شن»

)(Baker, 2014

ده عمل نکن بحث دهگرفته بود دوه دنلوت ننباهوا

منو ه هاتون ن نکتالفا هن ههبری دنون دوه ده هاکوت بوه شوعیهنهتور شونن آتوش
دهگ ری ب ن ش عه ن سنا یونهن ن جاه ن؟ به هم ن یا ر جان دوری گفوتنگووی
یووصا با نکرنن هن سذکرفته بود ) ،(Meichtry, 2014هوضوعا دوه ده هوذندرن

نکون

کک ن دن ن وکوهت عمال نتفاق نفتاد
رح نکن هباحث جنی دهبواه همیواهی نکورنن ن نهرکیوا ده هوضووع دنعوش
باعث برن ن خته شنن نرن ا بریا نب هحافل ضننکرن ا دنیل نهرکیا شون ن آ هوا هن
نندنشت ده س شنهادهای جاکنزکن همیاهی با نکرنن برنی جوا

هنهبورد هتنواق

ن

اداهآهن فعیا هباهب با دنعش س شنهاد دهنن کیا نب جنیترکن نکن تالشها ،هاالوه
سه تون نب هتنفوذکن ضوننکرن ا هوسسوه ننشو ننتن ١بوود دوه ندعوا درد ون «نکورنن
بزهگ ترکن مالش نهرکیا ده یانهه ا ه نست ن هرگو ه همیاهی با نکرنن ،تالشهای
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395
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نهرکیا برنی نکجاد کک نکتالف ضندنعش هن نب بو ن یونهون بورد»

)(Ross, 2014

نکون

عن به دنلت ننباها توص ه درد بود ن به جای فیر دردن به همیاهی با نکرنن ،صرفا
به بمباهنن هونکا دنعش ن همیاهی با دردها ،نهتش عرنق ن قباکل سنا هحیا بسنن
دنن ن با دناه گذنشتن نکن همیاهی با نکرنن ده دی ه جبههها نب جمیه عرنق ن سوهکه
با نکرنن هاابیه دنن

)(Ross, 2014

نظهاهن

هشابها توسس ساکر ن نکشین هوای تنونهن

ن هم نخوووه شخوو تهووا ن هحافوول وهحافظووهدوواهنن نهرکیوواکا نظهوواه شوون بووود
( )Kissinger, 2014; Cheney, 2014نکن نظهاهن

ده حوالا ب وان هواشون دوه بعونتر ن

بالفاصیه بعن نب صننه قخعناهه  2254شوهنی نهن ت دهبواه سووهکه ده  ١8دسواهبر
 ،2٠١5جان دری نبکر نهوهیاهجه نهرکیا بوه صورنحت مهواهموب قخعناهوه هن بوا
رح مهاه هاد نکرنن ده سوا  2٠١٣شواهل آتوشبو  ،باب وکسوا قوا ون نساسوا،
1. The Washington Institute for Near East Policy

هیا ن ن تخابا

تشی ل دنلت نحن

نقع مننن ا گذنشته شن

تارکبا کیا دن ست ن عمال به نکن هالحظوا

)(Kerry, 2015

نتیجه گیری
با نجود گذشت حنند دنسا نب هنهبرد نعالم شن نهرکیا عی ه دنعش ،نکن هنهبورد
ن اصهای فرننن ا بود نسوت مرندوه تحوتتواب ر فشواه

دمادان دنهنی تناقضا

گرن ها ن چبا های دنیل ن یاهج نهرکیا ن هتابر نب یخوط س اسا ن حزبا دنییوا
نکن دشوه شیل گرفته بود ن ب ش نب آن ده جنبههای ننقعا ن عمیوا دنشوته باشون،
حانی یویت های ماکشا بود نست ده ب ن عونهل س ش گفته هما خوه ده بحوث
شن ،قو هجرکه ن شخص هک

جمهوه دست باچ هن ده س اسوت یواهجا ن نعوالم

هک

جمهوه نهرکیا به نهند به کوک جنوگ جنکون ن سرهزکنوه ده یانهه ا وه بوود

نست نب دکنرسو ،هرمنن س است هسما ن نعالها نهرکیا بر عنم هرگو ه همیاهی
با نکرنن تاد ن دنهد ،نلا ده نتاقهای فیر ن هحافل دنییوا دنلوت نهرکیوا ،هموونه
هوضوع همیاهی با نکرنن برضن دنعش نب ههمترکن هباحثا بوود دوه بوه نعتاواد نکون
هن بوه هنهبوردی

صاحر ظرنن هاتون ست نکن هنهبرد ماکشوا ،واقص ن سرتنواق

جنی ن ننقعا تبنکل دنن نهری ده به ظر هاهسن ده ساکه قخعناهوه  2254شووهنی
نهن ت ده بنا به نظهاهن

نبکر نهوهیاهجه نهرکیا هالحظا

نکرنن ده آن لحا شون

نست ،قابی ت س ن ری دنشته باشن نب دکن هر دن دشوه ،نیتالفوا

هوجوود بور سور

بر اهه هستهنی نکرنن ،ههمترکن ها ع نکن همیاهیها دکن شون بوود ن بوا توجوه بوه
حوو به برجام ،نحتما آن ده نهرکیا بخونهن ده آیورکن سوا حضووه ننباهوا ده
داخ سف ن بهصوه

ننقعا نکن قخعناهه هن س ش ببرد ،بهصوه

ننقعا نجود دنهد

تناقضات راهبرد ضدداعش ایاالت متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران  علیرضا میریوسفی اول

نکتالفهای ظاها یاهج ا دنشته ن دنه ن ن ههمترکن دل ل نکن نضع ت ،عنم تماکول
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یادداشتها
 تمح ن تعهن هنلا نست ده سا س اله ده برنی توصو ف هنشThe Commitment Ploy ١
نسرنک ل برنی هجبوه دردن دنلت ننباها نب رکق ترس یخوط قرهز فرضوا نبوننع
درد نست
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