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موثر  ،  2011کشور در سال    نیدر ا  یاز زمان آغاز جنگ داخل  هی در سور  هیو روس   ران یا  نیمشارکت مداوم ب
از   مانع  و  به  سقوط  واقع  و  شده  اسد  بشار  داعشدولت  کرده    شکست  و  کمک  نفوذ  ،  ک یتیژئوپل  ي ردپاو 

با این حال، هنوز مشکالت زیادي در وضعیت    . گسترش داده است  ه در منطقرا  هر دو کشور    ی و نظام  ک یپلماتید
و ظهور گروه  تمامیت ارضی، اقتصادي و امنیتی سوریه وجود دارد و همین مساله به سیل پناه جویان سوري  

قدرت    يرقابت و همکارتحت تاثیر   يبازسازهاي شورشی انجامیده است. مسیر پیش رو به سمتی و آشتی و  
تیجه خودداري از اقدام و عبور از خطوط قرمز خود و نداشتن یک سیاست  در ن  متحده   االتیاهاي برتر است.  

به میزان قابل توجهی از اهرم قدرت خود را از دست داده و این مساله به  خارجی منسجم در سال هاي اخیر،  
 گشودن درها به روي نفوذ روسی و ایرانی انجامیده است.

 مقدمه
  ده است. بومتمرکز  سمی ترورمبارزات با چند سال گذشته بر  در   هی سور ي ها يریمتحده در درگ  االتیا کرد یرو

  زانیخود را به م  کیت یژئوپلبراي احیاي دولت بشار اسد تالش کرده و نفوذ    رانیو ا  هیروس در همین مدت،  
  ی ابیارزداعش    ریو شکست اخدر نتیجه این رویکرد    کایآمر  نفوذ ن  رفتداده اند. از دست    ش یافزا  یقابل توجه

گروه  بزرگ و کاهش حضور  هاي  تمرکز بر رقابت قدرت  با هدف  متحده    االتیا  یخارج  استیمجدد اهداف س 
 را براي آن ایجاب می کند.  هی در سور  رانیا متحد  ی شبه نظامهاي 

ا  ه یروس  داخل  در   رانیو  در جنگ  از    ير یچشمگ   يها  ت یموفق  ه یسور  ی چند سال گذشته  اند.  کرده  کسب 
  یی گرا  هم   ل یبه دلاین دو کشور  متحده، اتحاد    االتیتا کاهش نفوذ اگرفته  اسد  دولت بشار  از سقوط    ي ریجلوگ

اآنها اثبات شده    ک یتیمنافع ژئوپل با یکدیگر    هی آنها چگونه در سور  ؟ افتهیرابطه چگونه توسعه    ن یاست. اما 
در میانه    ه یورمتحده در س   االتیامسیر سیاست گذاري  و    ست؟یچآنها  کنند؟ نقاط اصطکاك    یم  يهمکار
 چگونه خواهد بود؟  انیمقابله با افراط گرا و بزرگ قدرت هاي رقابت 

بوده است.  هاي برتر  قدرت  رقابت  اهداف  هم راستاي    ی به طور سنت  انه یدر خاورم  کایآمر  یخارج  استیس   اهداف
  ست یامن ترور  ياستقرار پناهگاه ها  يساز  ی، خنثل یاسرائ  ژهیبه و  يمنطقه ا  ياز ثبات شرکا   نانیاطمکسب  

متحده در منطقه    االتیا  ی تیامن  ي استراتژ   ياز مشخصه ها  ی کشتار جمع ي سالح ها  توسعه از   ي ر یها و جلوگ
رئیس  ،  ه یدر سور  است.نفت و گاز از منطقه    انه آزاد  انیو جر  داریپا  یدسترس   مبتنی بر   ی تیتمرکز امن  نیاست. ا

  ی بحران انساناز درگیر شدن در  متحده در منطقه،    االتیا  ی باراك اوباما از ترس تعهدات نظامجمهوري پیشین  
 ت یحما  ل یاسد به دل  نکه یاش  ریپذ با  احتماال    2017ر ماه مارس  دفزاینده خودداري کرد. دولت دونالد ترامپ  

؛ اما  بیشتر در منطقه درگیر شد داعش  مجدد  ظهور  در پی نگرانی از  در قدرت خواهد ماند،    رانیو ا  هیروس   هاي
براي   به تحوالت در سوریه داشتند و آمریکا  را در شکل دادن  در آن زمان قدرت هاي دیگري نقش اصلی 

 رسیدن به آنها باید بیشتر تالش می کرد. 
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  ی سن   ي ، کشورهاهی، ترکرانی، اهی روس (منطقه  ل در  هاي فعا رقابت قدرت  بررسی    ي مورد خوب برایک    ه یسور
، به طور  ه یقدرت در سور  ی، دو کارگزار اصلرانیو ا  هیاست. روس   )متحده  االتیو ا  لیفارس، اسرائ  جیعرب خل

از  .  نند ک  ی م   یبانیپشتخود از دولت مستقر در دمشق    ک یتی از اهداف ژئوپل  یعیوس   ف یطبه دلیل  گسترده  
فاصله گرفته  از غرب  مداوم،  اما    ی ، به آرامبه شمار می رود  ه ی قدرت در سور  گر یدکه کارگزار    ه ی ، ترکگرید  يسو

به   بعضا  تار  ات یح  د یبه تجد آن    لیتما  ل یدلکه  نیروهاي    ایپارانو  و در منطقه    یخ ینفوذ  دموکراتیک  درباره 
هم یا از اپوزیسیون    لیو اسرائ  ی عرب سن  يکشورهاسوریه، کردهاي تحت حمایت ایاالت متحده، بوده است.  

اختالفات  در سوریه هم  کنند.    ی مقابله م  ،کنند   یم  د یرا تهد اپوزیسیون  که منافع    و یا فعاالنه با آنهایی  تیحما
 شرایط را به شدت دشوار کرده است.عراق و لبنان به مثابه  عه یو ش  یاعراب سن نیب ي فرقه ا قیعم

محدود    اریمتحده را بس  االتیا  يها  نه یو گزتثبیت  اسد را  دولت  قدرت    هی در سور  ه یروس   زی آم  ت یموفق  مداخله
در کشته شدن مردمان سوریه در جریان جنگ  اسد را  دولتخواهد  یمتحده م  االت ی، اسو کیکرده است. از 

مشترك مانند حفظ فشار بر    يها  تیفعال  نهیدر زم  هی روس   مجبور است با،  گرید  ياز سو   مقصر بخواند وداخلی  
  ن یب  یابتینبرد ن  دانیم   هی سوردر همین حال،  تعامل داشته باشد.    یاقدامات نظامتنش زدایی از    ا یداعش و  

در آن سوي سرزمین هاي اشغالی    اسرائیل به هیچ وجه استقرار موشک هانیز به شمار می رود.    رانیو ا  لیاسرائ
  ي روهاین  زیبودجه، آموزش و تجه  نیماو ت  ح سالهمچنان به تجمیع    رانیارا تحمل نمی کند و با این حال،  

ی بین رقباي فعال  اس یس هاي    ت یاولومدیریت  متحده،    االتیا  دگاهیاز دمتحد خود در منطقه ادامه می دهد.  
براي  مهاجرت پناهندگان و    يبعد   ي از بحران ها  ير یجلوگبراي  در سوریه و دیگر منافع، اهمیت زیادي دارد.  

 مهم ترین مساله ثبات داخلی دولت هاي حاکم در منطقه است.، یدر صادرات نفت به بازار جهان  اتثب جادیا

 بازگشت روسیه 
گاه می  د یاز د  یرقابت جهاننگریستن به  ،  2015در سال    ه یمداخله در سور  يبرا  هی روس   اتسباحمدرك    يبرا

و انقالب  براي خود می دانسته    د یتهد   ک یبه وضوح گسترش ناتو را پس از جنگ سرد    هیروس تواند مفید باشد.  
روس ها  با گرایش به اتحادیه اروپا به آخرین قطره سرریز کننده ظرف تبدیل شده است.    ن یدر اوکرا  2014

مسکو  ،  عالوهبه  اقدام کند.    یبیعراق و ل نیز به مثابه    هی در سورنظام    ریی تغ  ي متحده برا  االتیکه ا  دند یترس   یم
جذب    هی داعش در سور  رايو جنگ ب   وستنیپجذب  که    یانیاز جانب جنگجو  سمیترور  یداخل  د یتهد کامال از  

،  ردند برگ   ه یخاك روس بود از میدان نبرد سوریه به عنوان افرادي جنگ دیده و کارآزموده به  ممکن  بودند و  شده  
  ه یروس که این امر  مداخله کند  به طور موثر  دولت بشار اسد    یاز فروپاش   ، تصمیم گرفت پیشنیآگاه بود. بنابرا

رهبر در منطقه قرار    کی   در نقش کشور محافظت کند و خود را    نیخود در ا  یرا قادر ساخت از منافع سنت 
 دهد.

  ، آناز  کرد و هدف    ير یاسد جلوگ  دولت بشار  یثر از فروپاش و به طور م  ه یدر سور  ه یمداخله روس در اساس،  
منافع    ی شرق  ترانه یو مد   انهیدر خاورم  ی دائم  ک یتیژئوپل  گاه یجایک    نیمات ،  ک ی پلماتیدبراي روسیه مطابق 
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میال است با نشان دادن تضاد رویکرد خود  ،  ه یروس   ي جمهور  س ی، رئن یپوت  ریمی. والدودآن ب  یو نظام  ياقتصاد
بآن    منظا  ر ییتغ  اتیغرب و عمل  ي رهبر با شکست  در منطقه   باعث  رهبر    منطقه شده، یک در    ی ثبات  ی که 

  د یداعش تهد از سوي  و شاید هم بیشتر،  غرب روسیه هم درست به اندازه شود. اما  انگاشتهدر منطقه   يضرور
  ریو اتحاد جماه  ه یروس   اطقمن  گریو د   ی از قفقاز شمال  زبان   روس   ي هزار جنگجو   10چرا که نزدیک به    می شود 

اند.    سابق  ي شورو بوده  میان جنگجویان خارجی داعش  را در داخل    نیپوت  وجهه  ن یمداخله همچن  نیادر 
توانست  ،  ه یروابط خود با ترک  قیدق   ت یریبا مد   هیروس برانگیخت.  را    انه یگرا  یاحساسات ملتقا داد و  روسیه ار

ناتو  بین   اقتصاد  جادی ااختالف  متحدان  نظر  از  ب  بشاراز    تی، حمايکند.  بنادر و  رسی روسیه  دست  هاسد  به 
انجامید   یمحل  يبازارها امانه هاي  امکان فروش س   ه یدر جنگ سور  هیروس مداخله نظامی    عالوه،به  .  سوریه 

  ی حاتیسامانه تسل  200آورده است. روسیه در این فاصله زمانی تقریبا از  در سراسر جهان فراهم  آن را    یحاتیتسل
خود به شرکا و    ینظام  يافزارها  سختکرده و از اطالعات غیرتجاري براي فروش موفقیت آمیز  استفاده    د یجد 

فراهم   هی روس  این امکان را براي هیدر سور ییایو در  ییهوا يها گاهی، پایاز نظر نظامبهره برده است. متحدان 
با  ه  یروس ا اینکه  تینهاتثبیت کند.    ی شرق  ترانهیناتو عبور و قدرت خود را در مد   ی جنوب  ي از مرزهامی آورد تا  

مشخص و مستحکم    انهیقدرت در خاورم   یواسطه اصل   کی عنوان  خود را به  مداخله نظامی در سوریه جایگاه  
 کرد. 

 ران ی ا عامل

،  هی سور  ير یدرگدر    یاصل  گرانیاز باز  گر ید  ی کیخود مجبور بود با    کی تیبه اهداف ژئوپل  یابیدست يبرا  هیروس 
را دنبال   يانه ا طلب نظر د یتجد تصادفی دستورکار به طور دو کشور  ی داشته باشد.کینزد ي همکار یعنی ایران،
خود    فوذگسترش ناست و به طور همزمان به دنبال    انهیمتحده در خاورم  االتیقدرت امخالف  که  می کنند  

را    يعربستان سعود   ژهیفارس به و  جیخلجنوب    یعرب سن  يو کشورها  لی، اسرائه یبرخالف روس ایران  هستند.  
که قدمت آن    کایآمر  دیرینهتجاوز   ی بانخود را قرایران همچنین داند.  ی خود م يها ي بلندپرواز ي براي د یتهد 
می    محمد مصدق  کی منتخب دموکرات  ر ینخست وز  علیه دولت   1953در سال    ایس   تیحما  حتت   يکودتا به  

  که   یتهاجم  يها  استیکننده دولت ترامپ و س   فلج  يها  م یتحرخود، و    ی در امور داخل خارجیدخالت  رسد،  
تحت  اهداف خود را  ایران  ممکن است  می سازد، می بیند. اما اگرچه  قابل درك توجه آن را به ماهیت دفاعی 

  انه یغالب در خاورم  يمنطقه ا   رتقد یک  عنوان  دنبال تثبیت جایگاه خود به  کند، به    هی توجآنها    یدفاع  تیماه
  ی عرب سن   ي ها  میو رژ لیاسرائتحت تاثیر قرار دادن  و    ف یتضع  ران یا  کی، اهداف استراتژجهیدر نتنیز هست. 
  ک یتاکت  قیکند تا از طر  یتالش م منظور    نیا  يبرارا نیز شامل می شوند. ایران  فارس    جیدر خل  کایدوست آمر

غیررسمی،  و    ر یاطالعات فراگ  ي ر یبه کارگمحلی و  قدرتمند    ی شبه نظامگروه هاي  از    ی بانینامتقارن با پشت  يها
  ي و کشورها  لیاسرائدر صورت لزوم، با  و  کمرنگ  را در منطقه    کایآمر  ی و نظام  ي، اقتصاد کیپلماتیحضور د 

 کند.  مقابلهفارس   جیخل یعرب
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گذاري  ر یثامتحده اقتصاد آن را به شدت ناتوان و ت االتیا يها  می تحرمساله ناخوشاند براي ایران این است که 
سبب شده ایران در صدد  این مساله محدود کرده است.  اریمتعارف آن را بس ینظام ي ها ییو توانا  کیپلماتید

متحد    یشبه نظام (استفاده از قدرت نظامی و حمایت از گروه هاي    ی بیجنگ ترک  ي استراتژ  ک یاستفاده از  
تا سور  خود) در لبنان و  هی عراق  انقالب اسالمنیروي قدس  .  برآید   منی،    ی اهرم اصل ایران    یسپاه پاسداران 
این کشور به شمار می رود و نقش قابل توجهی در درگیري ها در منطقه از جمله جنگ    يبرون مرزنظامی  

 علیه داعش ایفا کرده است.  

در  خود    یاصل  انمتحد یکی از  از    رانیامحروم شدن    د یتهد با    2011در سال    ه ی در سور  یآغاز جنگ داخل
خود  نجات متحد  يبرا ران یامراه بود. از این رو، هدشمنان  ه یعل ي طرح نفوذ منطقه امنطقه و شکست نسبی 

جالب  این مساله از آن جهت  با حزب اهللا لبنان مجبور به مداخله شد.    ین یخود و حفظ ارتباط زم  هی سوردر  
دادن شورشی هاي  و شکست    در جنگ   ران یا  ینظاممتحدان    نیتر   ی از اصل  یک ی  ، است که حزب اهللا  وجه ت

 جنگجویان داعش بود. سوري و همچنین 

مذهب و نگهبان    یسن ت یبا اکثر  ی عرب  ي در کشورها  عه یجوامع مظلوم ش همچنین خود را صدا و مدافع    رانیا
در برابر گروه هاي تندروي سنی سلفی مانند داعش توصیف و از این طریق، مداخالت در    یعیمقدسات ش 

ایران    ي و اقتصاد  یاس یس   ي کاهش انزوا  ي برامسیري    هی سور  در   ي ر یدرگمنطقه را توجیه می کند. به عالوه،  
برابر   ا  يها  میتحردر  فراهم    االتیفلج کننده  نمتحده  در  تهدیدآمیز  موقعیت  به حفظ  مرز  زدیکی  آورده و 

  ی قابل توجه  زانیخود به م  ياز متحد سور   رانیا  زی آم  ت یدفاع موفقسرزمین هاي اشغالی کمک کرده است.  
ي شدیدالحن  کرد یروه و  جسورتر کرد   رااهللا    زب ح  ژهیبه و   افزوده، گروه هاي متحد آن در دمشق  تهران  قدرت    بر

 در پی داشته است.و غرب را    لیاسرائتر در قبال 

 منافع هم پوشانی 

  در   گرانیباز  شتریببود که    ینبود، اما عاملدر سوریه    هی مداخله روس   یاصل  لیدلشکست دادن داعش  گرچه  ا
  ي روهاین ی خاص براي دولت بشار اسد ایجاد کرد: لروم مقابله با  مشکلاین کشور را متحد و در عین حال،  

  ، د یرس   یبه نظر م که شرایط دولت اسد به شدت وخیم    2015در تابستان  به طور همزمان.  و داعش  مخالف  
ها و روس ها    يسور  نی ح باال بو سطدر  تعامالت   يسر   کی،  رانیقدس ا  فرمانده نیروي،  یمانیقاسم سلسردار  

  ه یعل  يپاکساز  اتیکه عملدولت اسد    يروهایاز ن  بود   قابل توجه  یب یترکنتیجه،    آغاز کرد.برنامه ریزي و  را  
ها که به آنها مشاوره می دادند و از آنها حمایت نظامی می    روس   ،را پیش می بردند   مخالفهاي    یشورش 
نیروهاي دموکراتیک    یبا هماهنگ   راداعش    هیعل  اتیعملکه    حده مت  االتیا  يبه رهبر  یائتالف جهانو    ،کردند 

 سوریه انجام می داد. 

مبارزه  متحده به    االتی است. امانده  متحده، همچنان محدود    االتیاثابه  مبه    هیدر سور  ه یروس   ینظاممداخله  
تنش تمایل دارد و روسیه به حفظ منافع از طریق محافظت از دولت کنونی   د یاز تشد  ير جلوگیو  سمیتروربا 
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  ي ها  مشارکت   شتریخود برسند. ب   یاس یس   ف به اهدا  ي گذار  ه یهر دو کشور در تالشند تا با حداقل سرمااسد.  
صورت  مسکو   مهارت به  اطالعات  یفرمانده  يها  ارائه  کنترل،  نظارتیو  شناسای،  پشت  یی،  از    یی هوا  ی بانیو 

وابسته به  سوري    یشبه نظام  ي روهایبوده است. مسکو عالوه بر استفاده از نمتحد در میدان جنگ    ي روهاین
و    ي ناطق عمدتا شهردر م   يپاکساز  ي ها  ت یورمام  ن یسخت تراین کشور (معروف به نیروهاي ببر)، در  دولت  
 مانند حزب اهللا اعتماد کرده است.سوریه به نیروهاي متحد ایران در سراسر خود حفظ حضور براي 

ها مداخله خود را به    ير یدرگبیشتر  تشدید  از    يری جلوگسعی کرده براي    هیروس مساله جالب توجه اینکه  
  200متحده که منجر به کشته شدن    االتیا  ییبه حمالت هوا  هی روس صورت محدود پیش ببرد. براي نمونه،  

  ل یاسرائواکنش شدیدي نشان نداد. به عالوه،  شد،   رالزوریاسد در دبشار  طرفدار   يروهای مزدور گروه واگنر و ن
  باره در  ه یو ترک  ه یروس   ن یب  یدهد و اختالفات قابل توجه  یه مادام   ه یدر سور  یرانی به بمباران اهداف اهنوز هم  

با این حال، این خویشتن داري بیشتر استراتژیک است تا تاکتیکی و این امکان را براي  استان ادلب وجود دارد.  
در بلند مدت از صحنه خارج  به تدریج متحده را  االتیابه جاي اقدامات کوتاه مدت، روسیه فراهم می آورد تا 

 کند.

 کاك ها ها و اصط  چالش
در هم    يکشور  هیمتفاوت است. سور  ان در صحنهگری بازیک از  هر    يبرا نفوذ  قابل قبول  وضعیت نهایی و سطح  

از شمال، شرق   یمناطقدولت هنوز بر تخریب شده اند و  گسترده  آن به طور   يها رساختی شکسته است که ز
کار را پیش ببرد.    رانی و ا  هیروس   تیاست که با حما  نیا  هی سور  دولت  د یام  نیبهترکامل ندارد.  و جنوب کنترل  

که    ه استدالل کرد اینطور    ،مستقل   لگر یف، تحلآنتون الورُاست.    ی کاف  احتماالسطح از ثبات    ن ی، اهیروس   يبرا
؛  حفظ کند   یرا بدون کمک خارج  ی است که بتواند ثبات داخل  ي سور  ی تیامن   يرو ین  کی  جاد یا  ه ی هدف روس 

و کنترل    یندهفرمااما چنین اقدامی دشوار خواهد بود چرا که به محض اینکه روس ها صحنه را ترك کنند،  
از طرف د  ف یضع  ه یسوردولت   از    ران ی، اگریخواهد شد.  ترجیح می دهد دولت سوریه همچنان به سطحی 

را به خاك این کشور    خودمستمر  ی دسترس چرا که در این صورت است که می تواند  حمایت نیاز داشته باشد 
 نزدیکی سرزمین هاي اشغالی حفظ کند. اسلحه در  يساخت انبارهاو 

بازگشت به  هاي خارجی قرار گرفته اند، امید زیادي به  دخالت هدف ت اجهمه از ه هی سور ياز آنجا که مرزها
رل ندارد.  وضعیت پیش از جنگ نیست. تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده و دمشق بر همه خاك سوریه کنت

مذاکرات براي از    روند آستانه  ق یاز طر  ی روس   يها  پلماتی. دبرانگیز استچالش  جهت  از هر    و ر  ش یپ  ریمس
  ی اصل  گر یبازبین بردن تنش ها را پیش می برند و امیدوارند نهایتا به یک توافق صلح دست یابند. هر کدام از  

نیروهاي    و  هی ، ترکيسعود  عربستان، اردن،  لیاسرائمانند متحده    االتیا  ياز جمله متحدان و شرکاصحنه  در  
  بدون براي ایاالت متحده    ه یکنند. مشکل سور   یم   يهمکار  ه یمنافع خود با روس   نی مات  ي برادموکراتیک سوریه  

تضمین  ثبات منطقه را  را مهار و    رانی، ارا تامین  لیاسرائ  تیامنگذاري که    استیس گزینه هاي مشخص  انتخاب  
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براي  عالوه،  ه  کند. ب   یدگ یالتنف رس یگاه  پا  ت یبه وضع  د یبا  ن یمتحده همچن  االتی. اکنند، ممکن نخواهد بود
ها هزار    و ده   یع انسانای فجموجود از جمله    يها  چالش  رش یبه پذ   لیکه ما  یالملل  نیائتالف بتشکیل و هدایت  

یک از بازیگران    چ ی، هردر حال حاضنیاز است.    یمال   ن یممشخص و تا  ي رهبر به یک  باشد،    یمظنون داعش
  .دارند ن  هی به فاجعه در سور یدگیبه رس تمام و کمال تعهد درگیر 

 ایدنب دولت منتخب يبراگذاري  استیس يها  هیتوص
این    کهمبنی بر اینوجود دارد  در آمریکا    نده یفزا  اجماعاین    -  هیدر سور  کایآمرنظامی    تعهداتارزیابی مجدد  

خود    ت یرا از اولو  انه یخاورمخود بکاهد و    ی تعهدات نظاماز  ،  کشور باید جاه طلبی هاي خود را کاهش دهد 
رکز  پیشین م   س ی، رئلریم  ستوفر یاست. کر  افته یکاهش  ه شدت  ب  سم یترور  د یتهد هر چه که نباشد،  خارج کند.  

دشمنان    ی ما به طور قابل توجه: «نگره گفتسپتامبر به ک  ماهکنونی،    دفاع   ریوز آمریکا و    سمیمبارزه با ترور  یمل
مجدد    یابیارزه هدفی دشوارتر براي آنها تبدیل کرده ایم.»  متحده را ب  االتیاشکست داده و  خود را    ستیترور
که در حال حاضر  داخلی    یاس یو س   ي، اقتصادیاجتماع  و اختالفات  نیبا توجه به ظهور چ  یستیترور  د یتهد 

برگزار    ریاخکه    ینظرسنجنتایج یک  طبق  ورت می گرفت.  ، باید خیلی پیشترها صدرگیر کردهاالت متحده را  یا
» می  حل منازعات]  ي[برا   کشورهادیگر  در    یمداخالت نظام«ها معتقدند    ییکای آمردرصد از    27  ، تنهاشده
طور  ه  ب  اری، اما اخاست  یمجدد داعش واقعظهور    و  سم یترور  د یتهد   اگرچه  کند.تر    منیمتحده را ا  االتیا  تواند 

بهتر  متحده    االتیابراي  مدت    بلند در  ،  نفت  تی، با توجه به کاهش اهم  عالوهبه  .  افتهیکاهش    یقابل توجه
 تعهدات خود را در منطقه متعادل کند. است که  

  ي قدرت ها   -  نفوذ نیروهاي متحد ایرانو کاهش  آن  ثبات در مناطق تحت کنترل    جاد یا  ي برا  هیبا روس  يهمکار
از این منظر،  کنند.    یرقابت مزمانی که باید، با یکدیگر  ، و در  يهمکاربا یکدیگر  بزرگ در هر جا که بتوانند  

ا بزرگ  رقابت قدرت  از دیدگاه    هیمتحده در سور   االتیمنافع  م   يار جد یبسهاي  رو  یتر  اگرچه    ه یس شود. 
  ی اصل  د یاما در حال حاضر تهد دازد،  به وحشت می انمتحده را    االتیا  گذاري در منطقه   استیس در  همچنان  

آنچه  تهدیدي براي آمریکا به شمار نمی رود.  . داعش که به شدت ضعیف شده نیز  ستین  هی در سور  آن منافع  
  ي برا  رانیمستمر ا  يتالش هاخطر امنیتی ایران براي اسرائیل است.  اشد،  ب  د یتهد می تواند براي ایاالت متحده  

ریکا تهدید کننده  ئیل و هم براي آم، هم براي اسراحزب اهللا  تسلیحاتی نیروهاي متحد منطقه اي به ویژه  نیمات
  ت یتحت حما  يروهای و ن  لیاسرائچرا که با خطر کشیده شدن پاي آمریکا به درگیري میان    به شمار می رود 

  د یکاهش تهد   ایبردن    نیاز ب   يبراکند که    یبررس این مساله را    د یمتحده با  االتی ا  همراه است. از این رو،  رانیا
 االتیا  استی. س باشد معلوم  نا  نه یگز  ک یبهتر از  می تواند    ه ی با روس همکاري  ،  هیدر سور  ران یا  دوستان و متحدان 

متحد    ی شبه نظامو نه بر گروه هاي  متمرکز باشد    ه ی سوردر    یثبات  یو بها  د یبر مهار تهد   د یبا  هی متحده در سور
نزدیکی   یا  ایرانی  سالح  ایران  نزد هاي  اشغالی.    يمرزها  یکیدر  هاي  اسرزمین  مستلزم  هم  کار    نیانجام 

 . ستآنهااز کی ی هیروس  وی را دنبال می کنند  است که منافع مشترک  آنهاییبا   ي و تعامل عمد  یپلماس ید
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 گیري  جهینت

ه  متحده در آن کشور ب   االتیاست که در چند سال گذشته از قدرت ا  نیا  زیغم انگ   تی، واقعهیسوررابطه با    در
و واکنش  واکنش اولیه دولت باراك اوباما به تحوالت در سوریه، ممانعت  کاسته شده است.    یطور قابل توجه

  عمل به اظهاراتش خودداري او از  ما  ، ابود  ها  یرنظامیغ  ه یعل  ییایمیش   ي استفاده از سالح هااز  ن به  نشان داد
اانجامید متحده    االتیا  ی بازدارندگقدرت  ضعیف  تو    اعتباربه کاهش   نتیجه    ن ی.    ی خارج  استیس مساله در 

در خاورمیانه  از حد منابع    ش یبتخصیص  خطر  متحده در    االتیا  و اکنون،تشدید شد  ترامپ    دونالد دولت  آشفته  
 قرار دارد. ها در سراسر جهان  تیاولو  ر یسا نهیبه هز

توجهی در    قابل   کیپلماتیقدرت د   چون اهرم است  محدود    ه ی سور  درمتحده    االتیا  گذاري   استیس   ي ها  نه یگز
  ه یو ارائه توص  یبررس   يبرا   هی گروه مطالعات سوربوده که کنگره آمریکا یک    لیدل   نیبه همندارد.  این کشور  

این گروه تشکیل داده    ک یپلماتیو د   ی نظام  ي استراتژ  بارهدر  ییها با    و  هاي    ير یتوجه به درگتوصیه کرده 
اشته  نامعلوم د  آینده در    يباز  ي برا  ی کارتد تا  خارج نکن  هی خود را از سور  يروهاینکنونی، بهتر است آمریکا  

تمایل  آواره    ي ها  يسوررسیدگی به  و    ی مظنون بازداشت  یشبه نظامنیروهاي  به برخورد با    یجامعه جهانباشد.  
اوضاع  اندازه که  هر  نشان نمی دهد.  مشکالت    این  ي مهم برا   يراه حل ها  ياجرا  چندانی به اق  یاشتدارد، اما  

 ر یمس  دوام آوردنی براي آنجا بیاندیشند. تنهاراه حل    کیند  توان  یمتحده و غرب نم  االتی، ابد باشد   ه یدر سور
تازه در زمان انتقال    کردیرو  کی اتخاذ  ، می گذرد.  مسکواز    ، کهدمشقنه از    هی ل سورشکم  درسازش  بالقوه  

 کند.   جادیا ه یرابطه سازنده با روس  ک ی ي برا یشیممکن است گشا يجمهور استیر

  سم یترور  مبارزه بامنافع محدود  بر یرقابت جهانقرار دادن  تیاولو در  يمتحده برا االتیکه ازمان آن رسیده 
اما واشنگتن باید به این درك برسد که  آمریکا به شمار می رود،    بیدشمن و رق  هیکند. اگرچه روس   یاقدام

از طرف دولت  خواه ناخواه    روسیه   ق به رابطه عملی و کارآمد با مسکو نیاز دارد.مشاست گذاري در قبال د سی
  ق یروس ها را تشو  د یمتحده با  االتیا  رسیدگی می کند.در این کشور  مشکل  به  و اکنون    هوارد عمل شد   هیسور

متحده   االتیا ی که منافع اصل ی استسازش ا چنین . تنه رند یرا بر عهده بگ  هیحل باتالق سور ت یکند تا مسئول
  د خواه دشوار    ياریبس  يبرا  ه یدر سور  هینفوذ و تسلط روس   رش یناختن و پذ ش   تی. به رسمکند   یم  نیمارا ت
  کنترل تحت  که    ی ثبات در مناطق  جاد یکند: ا  فا یا  ها  نه یزماین  سازنده در    ینقش  د یو با  می تواند   ه یاما روس   ؛ بود

روند  در  مشارکت مجدد    و  ؛سمیضد ترور  يها  اتیاز عمل   یدر برخ  يهمکار؛  ایرانینفوذ  محدود کردن  دارد؛  
و عراق حفظ    ه یسور  ی فشارها را بر داعش در شمال شرق  د یبانیز  متحده و متحدانش    االتیا.  یاس یس   یآشت

  دار یپا  یاس یتوافق س   ک یبر سر  مذاکره    ه را ب  یعرب  ي کشورهاند و  فراهم آوربشردوستانه    ي ، کمک هاکنند 
می  یاالت متحده  اآنچه  است.    متفاوت   جهیانتظار نتکاري نکردن و  بهتر از    اقدامات  نیانجام ا  ترغیب کنند. 

گاهی بهترین کاري که می شود انجام دهد، جلوگیري از  است که    نیا  بیاموزد،  هی سور  یاز جنگ داخل  د توان
 نتیجه هاي بد بیشتر است. 
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