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 بسمه تعالی

 (IIWFSموسسه آینده پژوهی جهان اسالم )

 معادله سوریه در  پرتو خروج امریکا

 جهان اسالم موسسه آینده پژوهینویسنده: 

 

 مقدمه  -1

در جایگاه رئیس جمهور از عزم خود برای خارج کردن نیروهای آمریکاکایکز از «  دونالد ترامپ» بود که  8102اولین بار مارس سال 

خاک سوریه بعد از شاست دولت خودخوانده اسالمز )داعش( صحبت کرد. بعد از این اظهار نظر، مشاوران و مقامات ارشد امنیکیکز 

های گذشیه تالش کردند تا ترامکپ را اکانکن ککنکنکد  کابینه به همراه رهبرانز نظیر امانوئل ماکرون )رئیس جمهور فرانسه( در ماه

های داعش در این کشور نیست بلاکه  تروریست »شاست«ماموریت نیروهای نظامز و غیرنظامز آمریاایز در خاک سوریه محدود به 

دسکامکبکر  01شود. هرچند اعالم تصمیم ترامپ در  به ایران محسوب مز »فشار حداکثری«تداوم بقای این نیروها بخشز از سیاست 

ها بود؛ تصمیمز که گکتکیکه  سال میالدی گذشیه مبنز بر خروج نیروهای آمریاایز از شمال شرق سوریه به مثابه شاست این تالش

 شود میحدان و رایبان واشنگین را غافلگیر کرد. مز

تر مقامات ارشد کابینه ترامپ، بقای نیروها در این کشور را  تصمیم به خروج نیروهای آمریاایز از سوریه در حالز نهایز شد که پیش

هدف اساسز پیوند زده بودند: شاست پایدار داعش، خروج همه نیروهای ایرانز از خاک سوریه، و حل و فصل غیر اکابکل  3تا تحقق 

کردند. هرچند رئیس جمهور امریاا با اندکز چرخش در موضن اولیه خود اعالم کرد خکروج نکیکروهکای  بازگشت سیاسز تاکید مز

هایز را حیز میان شریاان واشنگین )به ویژه کردهایز ککه  آمریاایز سرین نخواهد بود اما پیامدهای مبهم خروج این نیروها نگرانز

بردند( بکوجکود  ها را با تایه بر حمایت هوایز ائیالف پیش مز المللز ضد داعش، جنگ میدانز علیه تروریست به نیابت از ائیالف بین

 آورد. 

رو شد و حیز اسیعتای دو تن از مقامات دولیز یکعکنکز  های منتز داخلز و خارجز روبه اعالم تصمیم غافلگیرکننده ترامپ با واکنش

را به دنبال داشت. این امر  »برت مک گرگ«و نماینده ویژه آمریاا در ائیالف بین المللز مبارزه با داعش  »جیمس مییس«وزیر دفاع 

کند به آنان بپردازد: چرا ترامپ تصمیکم بکه خکروج  آورد که گزارش ویژه حاضر تالش مز سواالتز را در ذهن تحلیلگران بوجود مز
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ای خواهد داشت؟ و خکروج  نیروهای آمریاایز از سوریه گرفت؟ این تصمیم چه پیامدها و تبعاتز در بحران سوریه و در سطح منطقه

 نیروهای آمریاایز از سوریه چه معنایز برای اسیراتژی کالن این کشور در ابال خاورمیانه دارد؟ 

 علل خروج نیروهای آمریکایی از سوریه -6

میان تحلیلگران مسائل سوریه نوعز اتتاق نظر وجود دارد که از آغاز بحران در این کشور، ایاالت میحده نه تنها سیاست یاسانز را در 

برابر این بحران دنبال نارده بلاه در موااعز دچار سردرگمز اسیراتژیک نیز شده است. تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنکز بکر خکروج 

نیروهای آمریاایز از خاک سوریه دوباره این سوال را مطرح کرد که آیا وااعا واشنگین فااد یک اسیراتژی روشن در ابال بحران سوریه 

کرد. به همین دلکیکل  رو است که سلف وی با آن دست و پنجه نرم مز هایز روبه رسد ترامپ هم با مشاالت و تنااض است؟ به نظر مز

الزم است پیش از پرداخین به دولت ترامپ و تصمیم اخیر وی، نگاهز به تحوالت سیاست واشنگین در ابال بحران سکوریکه داشکیکه 

 باشیم.

گکیکری در بکرابکر  زمانز که اعیراضات درعا جراه شروع بحران در سوریه را زد، ایاالت میحده همچون دیگر کشورها مجبور به موضن

هکای  روی میدانز سرین مسلحین با تایه بر کمکک تحوالت سرین این کشور شد. درحالیاه نظامز شدن تقابل دولت و مخالتان و پیش

زیکن «نظامز، مالز، و سیاسز خارجز، این اعیماد به نتس را در مقامات واشنگین بوجود آورد که بشار اسد نیز سرنوشکیکز مشکابکه 

خواهد داشت. بر همین اساس اولین مرحله اسیراتژی آمریاکا در اکبکال  »علز عبداهلل صالح«، و »حسنز مبارک«، »العابدین بن علز

گیران  گرفت. تصمیم را دربرمز 8108تا  8100های  های تهاجمز در ابال دمشق بود که به طور ویژه سال بحران سوریه شامل سیاست

ای  بین و امیدوار بودند که نیایج به نتن آنها رام خواهد خورد. در این میان مولتکه واشنگین در این دوره به تحوالت سوریه بسیار خوش

که غرب همچون کشورهای منطقه نادیده گرفت،ایسیادگز تمام عیار محور مقاومت در کنار دمشق بود؛ به عبارت دیگر ورود ایکران و 

 سپس روسیه به بحران سوریه ورق را به لحاظ میدانز و سیاسز به نتن دولت برگرداند.

رفت اسد بکه  شود برخالف ابیدای بحران که گمان مز ، وزیر خارجه وات آمریاا، در کیاب خاطرات خود مدعز مز»هیالری کلینیون» 

افید. با این وجود همچکنکان  این بود که برکناری وی از ادرت به زودی اتتاق نمز 8108شود،ارزیابز واشنگین سال  زودی سرنگون مز

گیری بشار اسد از ادرت و سپردن تمام اخییارات اجرایز به هیئت انیقال سیاسز بود. هرچنکد  سیاست اعالم دولت اوباما ضرورت کناره

این وااعیت که سیاست اعالمز واشنگین مبنز بر تغییر رژیم با میزان منابن اخیصاص داده شده به معکارضکان درگکیکر در بکحکران 

رو باشد که به اندازه ککافکز و الزم  ای خود روبه خوانز نداشت، باعث شد تا این دولت همواره با این اتهام از طرف شریاان منطقه هم

 برای تحقق هدف اعالمز خود تالش نارده است. 
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 النالبیه از دیدگاه ناظران، این انیقاد وااعا به دولت اوباما وارد بود چرا که سیاسیز در ابال بحران سوریه اتخاذ کرد که با اسیراتژی کک

توانکد بکه  این کشور نسبت به منطقه غرب آسیا مغایرت داشت.  به عبارت دیگر در حالیاه اوباما بر این باور بود که آمریاا نباید و نمز

عنوان پلیس جهان عمل کند و این کشور مسئول حل و فصل تمام مشاالت امنییز خاورمیانه نیست، تغییر رژیم را مبنای سکیکاسکت 

ای از معارضان دمشق حمایت سیاسز و نکظکامکز  خود در برابر دمشق ارار داد. این در حالز است که دولت اوباما حاضر نبود به اندازه

های نکظکامکز و  بست کشاندن درگیری ها به بن کند که آنها بیوانند به صورت نظامز دولت را شاست دهند بلاه هدف اصلز از کمک

های درگیر به آمدن پای میز مذاکره بود. در وضعیت سردرگمز اسیراتژیک، دولت اوباما با پیشکنکهکادات مصکرانکه  مجبور کردن طرف

رسانز هوایز به معارضان به ویژه در منکاطکق  ای خود )به ویژه ترکیه( برای اعمال منطقه پرواز ممنوع، کمک شریاان و میحدان منطقه

های ضد هوایز، و همچنین مداخله  های سنگین و به ویژه موشک تحت محاصره ارتش و نیروهای میحد، تجهیز مخالتان مسلح با سالح

مسیقیم نظامز برای سرنگونز بشار اسد واعز ننهاد و این امر باعث انیقادات شدید شریاان واشنگین در منکطکقکه شکد. بکنکابکرایکن 

گکیکری  های میدانز و سیاسز به ویژه ورود ایران و در ادامه ورود مسیقیم روسیه به بحران سوریه نقش موثری در تغییر جهکت وااعیت

 واشنگین از سیاست تهاجمز به رویاردی محیاطانه نسبت به تحوالت دمشق داشت.

این سیاست محیاطانه تا پایان دولت اوباما ادامه داشت. بعد از به ادرت رسیدن ترامپ، کابینه وی در مجموع پنج هکدف اسکاسکز را 

برای سیاست واشنگین در ابال سوریه ترسیم کردند که عبارتند از: نابودی داعش؛ محدود کردن نتوذ ایران؛ حمایت از شکریکاکان بکه 

ویژه کردها؛ تقویت نقش همپیمانان؛ و تضعیف جایگاه اسد و ممانعت از حضور او در آینده سوریه. البیه تصمیم ترامپ مبنز بر خکروج 

از خاک سوریه به نوعز بر تمام این اهداف سایه افاند. بر این اساس تحلیلگران معیقدند هرچند ترامپ میتاوت از باراک اوباما صحبکت 

کند اما در این نگاه با وی مشیرک است که ایاالت میحده بیش از حد در منطقه غرب آسیا درگیر شده و باید منابن و زمان کمیکری  مز

به آن اخیصاص دهد؛ به عبارت دیگر واشنگین فقط و فقط زمانز باید به صورت مسیقیم درگیر مسائل امنییز منطقه شود که منکافکن 

 حیاتز آن به خطر افیاده باشد.

های داخلز و خارجز، تصمیم به خروج نیروهای آمریاایز مسیقر در خاک سوریه گرفیه است. البیه تکا  اکنون ترامپ با وجود مخالتت

ای نشده است و واشنگیکن مکاه فکوریکه  زمان نگارش گزارش ویژه حاضر جدول زمانز مشخصز برای خروج تعیین یا دست کم رسانه

)مشاور امنیت ملز ترامپ( و  »جان بولیون«آیند.  کشور خواهد بود که برای بحث درباره پیامدهای این تصمیم گرد هم مز 28میزبان 

ای خود به دنبال هماهنگز خروج با میحدان و شکریکاکان خکود در  )وزیر امور خارجه( نیز در جریان سترهای منطقه »مایک پمپئو«

منطقه هسیند. با این حال الزم است به این سوال پرداخیه شود که چرا دونالد ترامپ تصمیم به خروج نیروهای امریاایز از سکوریکه 

 توان از چند بعد مورد بررسز ارار داد:  گرفت؟ پاسخ به این سوال را مز
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توان در پیوند با عزم آناارا برای انجام عملیات نظامز در شرق رودخانه فرات علیه موتلتان آمریاا یعکنکز  تصمیم ترامپ را مز -0

)اسد( توضیح داد. به عبارت دیگر با توجه به تصمیم ترکیه برای امیداد فکرایکنکد پکاکسکازی  »نیروهای سوریه دموکراتیک«

شمال سوریه )از غرب به شرق فرات(از عناصر کردی، که به اعیقاد آناارا شاخه حزب کارگران کردسیان)پ.ک.ک( محکسکوب 

شوند، این تلقز وجود دارد که ترامپ برخالف توصیه مشاوران و اعضای ارشد کابینه خود برای هشدار به همکیکای تکرک  مز

نشینز از تصمیمش برای حمله نظامز به شمال شرق سوریه، برای پیشگیری از ایجاد برخورد احیمالز میکان  خود جهت عقب

نیروهای ترکیه و آمریاا در تماس تلتنز با رجب طیب اردوغان به توافقز برای عدم ایجاد تنش دست یافیند. بنابراین ترامکپ 

 بر اساس توافق با ترکیه تصمیم به خروج نیروهای خود از شرق فرات گرفت. 

کنند. به عبارت دیگر بکر  برخز تحلیلگران تصمیم ترامپ را در راسیای تهاجمز شدن سیاست این کشور علیه ایران تتسیر مز -8

ریزی برای انجام یک عملیات جدید و جکدی نکظکامکز )حکیکز  شود که واشنگین در حال برنامه اساس این دیدگاه گتیه مز

های تهاجمز آمریاا تاثکیکرگکذار  محدود علیه توانمندی موشاز ایران(است. البیه در اینجا نوع واکنش ایران در ادامه سیاست

است؛ ایناه طرف مقابل چه تحلیلز نسبت به نوع واکنش تهران نسبت به حمله احیمالز دارد. به هر حال این تحلیل مطکرح 

پذیر خوداز شمال سوریه به دنبال این است که عناصر خود را از معکر   شود که آمریاا با هدف دور کردن نیروهای آسیب مز

 جویانه نسبت به حمالت احیمالز واشنگین دور کند.  هدف ارار گرفین توسط ایران در واکنشز تالفز

تر وجود دارد  در کنار احیمال ضعیف انجام عملیات نظامز )محدود یا گسیرده( توسط آمریاا علیه ایران اما یک احیمال جدی -3

شود انیقال نیروهکای  و آن طرح اسرائیل برای انجام عملیاتز علیه حزب اهلل در زمسیان امسال است. به همین خاطر تصور مز

 جویانه ایران صورت گرفیه است.  امریاایز با هدف در امان نگه داشین آنها از تیررس حمالت تالفز

داننکد.  یاز دیگر از احیماالت پشت پرده تصمیم ترامپ برای خروج از آمریاا را به توافقات میان واشنگین و مساو مربوط مز -4

روسیه  رتبه باید توجه داشت تاکید بر ضرورت خروج نیروهای آمریاایز از خاک سوریه از جمله مواردی است که مقامات عالز

 از جمله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آن بارها تصریح کردند. 

توان درباره چرایز تصمیم رئیس جمهور آمریاا به خروج از سوریه در نظر گرفت، دیدگکاه شکخکصکز  از دیگر عواملز که مز -5

سازی امنیت است. در واان برخز تحلیلگران معیقدند احیماال تکرامکپ ایکنکگکونکه  ها و تجاری ترامپ مبنز بر کاهش هزینه

محاسبه کرده که تاثیر تعهد حضور مسیقیم نظامز آمریاا در منطقه حیز در اوج این حضور که تعداد نیروهای نظکامکز بکه 

رسید هم در بهیریکن  مز 8100هزار نیرو در افغانسیان در سال  011و بیش از  8112هزار نیرو در عراق در سال  021حدود 

ای  نیرویز که در شمال شرق سوریه مسیقر کرده چه اادام ویژه 8111ای و محدود بود؛ حال واشنگین با حدود  حالت حاشیه

ها روشن کرده بود که از نکیکروهکای  تواند انجام بدهد؟ البیه ترامپ در طول کارزارهای انیخاباتز خود در مصاحبه با رسانه مز
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نظامز آمریاا برای محافظت از غیرنظامیان سوریه، جهت سرنگونز بشار اسد، و حیز برای مقابله با روسیه و ایران اسکیکتکاده 

 نخواهد کرد. 

توان درباره چرایز تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه بیان کرد. این مکوضکوع در  ترین عوامل مطرحز است که مز موارد مذکور مهم

های انیخاباتز و یا حیز بکدون پشکیکوانکه  گیرد که تصمیم رئیس جمهور آمریاا را مربوط به انجام وعده ها ارار مز مقابل برخز تحلیل

آمکریکاکا از  »خکروج«ترامپ را نباید تحت تاثیر تعابیری نکظکیکر  دانند. البیه ذکر این نایه نیز ضروری است که سیاست راهبردی مز

هکای  خاورمیانه یا کاهش اهمیت منطقه در محاسبات اسیراتژیک واشنگین تتسیر کرد. یاز از پرکاربرترین تعابیر در توصیف سیکاسکت

ای اوباما  های خاورمیانه از منطقه بود. هرچند همانطور که این تعبیر درسیز درباره سیاست »خروج«ای دولت اوباما نیز تعبیر  خاورمیانه

هکای  دهنده وااعیت آرایش نظامز و همچنین سکیکاسکت تواند توضیح نیز نمز »نشینز عقب«یا  »خروج«نبود،اسیتاده از تعابیری نظیر 

هزار سرباز، ملوان، و نیروی هوایز در منطقه و پیکرامکون  41دولت ترامپ در ابال خاورمیانه باشد؛ فراموش نانیم که همچنان بیش از 

 آن حضور دارند. 

هزار نیرو در خاک سوریه بکرای  8بر همین اساس موافقان تصمیم به خروج نیروهای آمریاایز از سوریه با تاکید بر ایناه تعداد محدود 

تحقق اهداف واشنگین ناکافز است، معیقدند که آمریاا باید به دنبال حتظ و تامین منافن اسیراتژیک حیاتز و اصکلکز خکود بکاشکد. 

ای واشنگین در اکبکال غکرب  ها را به منزله کاهش اهمیت منطقه غرب آسیا در اسیراتژی منطقه توان این تحول سیاست بنابراین نمز

های به اصکطکالح  آسیا نیست بلاه همچنان موضوعاتز نظیر جریان آزاد انیقال انرژی، حتظ امنیت اسرائیل، و جلوگیری از تسلط دولت

میخاصم بر منطقه از اهمییز اسیراتژیک برای واشنگین برخوردار است. البیه در عین حال بعد از درگیری در دو جکنکگ طکوالنکز و 

پرهزینه عراق و افغانسیان، اوباما تصمیم به تغییر ابزارهای تحقق اهداف این کشور گرفت. بدین ترتیب مداخله مسیقیم نظامز آمریکاکا 

ای آمریکاکا بکایکد  افید؛ در غیر اینصورت شریاان و میحدان منطقه پذیر است که منافن حیاتز این کشور به خطر مز تنها زمانز توجیه

 تری )به لحاظ مالز و نظامز(در تامین امنیت منطقه برعهده بگیرند.  نقش موثرتر و بزرگ

 جایگاه سیاست مهار نفوذ ایران در تصمیم به خروج از سوریه   -3

کنند این است که این امر دست ایران را برای فعالیت در  یاز از انیقاداتز که مخالتان خروج نیروهای آمریاا از خاک سوریه مطرح مز

های ضد ایرانز ترامپ باعث شد تا شریکاکان   گذارد و با سیاست مهار نتوذ ایران مغایرت دارد. در واان لحن و سیاسی شرق سوریه باز مز

های اخکیکر بکه  های آمریاایز در ماه ای واشنگین نسبت به موضن شدیدتر این دولت نسبت به تهران امیدوار شوند. حیز رسانه منطقه

نقل از مقامات دولت ترامپ تصریح کردند که مقامات امنیت ملز دولت ترامپ با کمک رئیس جمهور فرانسه توانسیند ترامپ را اکانکن 

 علیه ایران در سوریه بااز بماند. »فشار حداکثری«کنند که به عنوان بخشز از اسیراتژی 
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هرچند تصمیم رئیس جمهور آمریاا مبنز بر خروج نیروهای این کشور از سوریه باعث شد تا تحلیلگران این موضوع را مطرح کنند که 

های آمریاا و مکیکحکدان آن ایکجکاد ککریکدور  ایران یاز از برندگان خروج نیروهای نظامز آمریاایز از سوریه است. از جمله نگرانز

کند. این اعیقاد وجود دارد که خروج آمریکاکا خکالری را بکوجکود  اایصادی، سیاسز، و نظامز است که تهران را به بیروت میصل مز

ها هکزار  شود. در واان بعد از خروج نیروهای آمریاایز، ده آورد که این خالر توسط دشمنان و رایبان واشنگین از جمله ایران پر مز مز

 شود. نیروی تحت حمایت تهران و همچنین نیروهای دمشق تقویت مز

کند: اول ایناه آیا نیروهای آمریاایز حاضر در شمال شرق سوریه و همچنین پایگاه الیکنکف غکیکر از  این انیقاد دو سوال را مطرح مز

توان گتکت ایکن  کارویژه مبارزه با داعش، در محدود کردن فعالیت نیروهای ایرانز نیز کارایز داشیند یا خیر. در پاسخ به این سوال مز

نیروها علز االر  نیوانسیند در محدود کردن نیروهای ایرانز کاری از پیش ببرند. این موضوع هم به چند عامل مربوط است؛ از جملکه 

ایناه تعداد نیروهای مسیقر در خاک سوریه محدود و اولویت ماموریت آنها که مربوط به کار مشیرک با نیروهای کرد علیه تکروریسکم 

شود که اگر ترامپ حکتکظ  داعش بود، باعث شد که روی مهار نتوذ ایران تمرکز نداشیه باشند. این امر باعث مطرح شدن سوال دوم مز

 داند، چه مسیرهای جایگزینز را در نظر دارد؟ نیروهای نظامز آمریاا در سوریه را برای مقابله با نتوذ ایران ضروری نمز

های داعش در ایکن مکنکطکقکه  با توجه به ایناه یاز از تبعات خروج نیروهای آمریاایز از شمال شرق سوریه احیای فعالیت تروریست

توان گتت یاز از احیماالت مطرح ارار دادن عامدانه ایران در تله تروریسیز است تا از این طریق برای نیروهای ما از جمکلکه  است، مز

تواند درگیر کردن ایران از جمله در پیکرامکون تکدمکر  های آینده داعش مز در غرب فرات ایجاد مشال کنند. بنابراین یاز از ماموریت

ه تواند برای مهار و ضربه زدن به نتوذ ایران در منطقه اسیتاده کند، ایجاد تله تروریسیز ن باشد. بنابراین یاز از ابزارهایز که آمریاا مز

 تنها در خاک سوریه بلاه همچنین در همسایگز شراز ایران یعنز افغانسیان است. 

تواند برای تحقق هدف خود به آن تایه کند، اسیتاده از ظرفیت روسیه است. اگر احیکمکال تکوافکق  دومین ابزاری که دولت ترامپ مز

گیری رویارد جدید روسیه برای محدود کردن ایران مطرح است. عملیاتکز ککه  میان روسیه و آمریاا را مترو  بدانیم، احیمال شال

اهلل انجام داد، بدون موافقت یا حداال عدم  اسرائیل چند روز بعد از اعالم تصمیم ترامپ برای خروج از آمریاا علیه اهداف ایرانز و حزب

ای برای تغییر موضن مساو نسبت به حضور ایران در سوریه بکاشکد.  تواند مقدمه مخالتت روسیه اتتاق صورت نگرفیه است. این امر مز

گیران  هرچند برای اضاوت درباره ایناه آیا میان روسیه و آمریاا وااعا توافقز صورت گرفیه یا خیر هنوز زود است اما الزم است تصمیم

 تهران این امر را به عنوان یک احیمال در نظر بگیرند. 

تکوانکد از  های در دسیور کار است که این امکر مکز حضور ایران در منطقه یاز دیگر از تالش »سازی چارچوب«یا  »مند کردن ااعده» 

توانند نزدیاز مرز جوالن حضکور داشکیکه  سوریه آغاز شود. برای مثال اگر این درخواست اسرائیل مبنز بر ایناه نیروهای ایرانز نمز

توانکد ایکن  آورد. یک گام فراتر مز باشند، به پیوست حل و فصل بحران سوریه تبدیل شود، وضعیت خطرناکز را برای ایران بوجود مز
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هایز بر حضور و فعالیت نیکروهکای  باشد که موضوع فقط به هدف ارار دادن اهداف ایرانز در خاک سوریه محدود نشود بلاه محدودیت

 کشور در عراق نیز اعمال گردد. 

های ضد ایرانز اسرائکیکل  توان گتت از جمله ابزارهایز که ترامپ در حال حاضر برای مهار نتوذ ایران در دست دارد فعالیت بنابراین مز

گیر و مسیهلک کردن ایران در خاک سوریه است. الکبکیکه  در منطقه، توافق جامن واشنگین با مساو، و ایجاد تله تروریسیز برای زمین

زده و  تواند برای مهار نتوذ ایران اسیتاده کند. از جمله مرحله بکازسکازی سکوریکه جکنکگ ایاالت میحده در مرحله پسا جنگ نیز مز

 همچنین ترسیم ساز و کاری  برای حل و فصل سیاسز که در آن عامل ایران ادرت بازیگری نداشیه باشد.

 

 

 

 تبعات و پیامدهای خروج آمریکا از سوریه -4

منیقدان تصمیم ترامپ معیقدند خروج نیروهای آمریاایز پیامدها و تبعات منتز برای منافن این کشور و همچنین شکریکاکان آن در 

 منطقه به دنبال خواهد داشت. از جمله پیامدهای محیمل عبارتند از:

هکای  های داعش در سوریه اما همچنان هسکیکه بازگشت مجدد داعش؛ برخالف ادعای اولیه ترامپ مبنز بر شاست تروریست -0

این گروه تروریسیز در خاک این کشور فعال هسیند و اماان فعالیت مجدد آن همچنان وجود دارد. البیه وایز تکرامکپ در 

ادامه اظهار نظر خود را اصالح و تاکید کرد که ادامه مسئولیت نابودی داعش را باید شریاان واشنگین از جمله تکرککیکه بکه 

 عهده بگیرند، حاکز از پذیرش همین وااعیت است. 

تواند افکزایکش اکدرت  همانطور که در بخش پیش مورد بررسز ارار دادیم، یاز دیگر از پیامدهای محیمل خروج آمریاا مز -8

 مانور ایران در مناطق شرق و شمال شرق سوریه باشد. 

در صورتیاه به موازات خروج تدریجز و آرام نیروهای آمریاایز از خاک سوریه، ارتش ترکیه و میحدین آن بر شکرق فکرات  -3

 )به تعبیر ترکیه( خواهد بود.  »تروریسم«مسلط شوند، این امر به معنای گسیرش نتوذ آناارا و تشایل نوار مرزی عاری از 

هایز است که به ویژه با توجه به درخواست اککراد از  همگرایز کردها با دولت مرکزی و حل مشاالت با آن از جمله احیمال -4

رسد. البیه در مقابل این احیمال، یک احیمال دیگر نیز وجود دارد و آن هم  به نظر مز دمشق برای ورود به شهر منبج محیمل

تواند در این میان ایتا کند. هکرچکنکد  تالش کردها برای نزدیاز به معارضه است. نایه حائز اهمیت نقشز است که ایران مز
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حتظ تمامیت ارضز سوریه و جلوگیری از ایجاد یک حاومت خودمخیار کردی از جمله منافن مشیرک تهران و آناکارا اسکت 

اما الزم است ایران تالش کند به جای ایناه طرف مقابل کردهای سوریه ارار بگیرد، در نقش یک میانجز برای حل مشکاکل 

 کردها و دمشق یا حیز میان کردها و ترکیه عمل کند.

تعداد محدود نیروهای آمریاایز در خاک سوریه و ماموریت خاص آنان باعث شد تا در معادالت میدانز سوریه تکاثکیکرگکذار  -5

 باشد. بنابراین بعید است خروج این نیروها باعث تغییراتز اساسز در موازنه ادرت بشود.

از جمله دیگر احیماالتز که باید مورد توجه ارار بگیرد دور کردن ترکیه از محور همااری با ایران و روسیه در بحران سکوریکه  -6

گران خارجز فعال در این بحران را تشکدیکد  تواند راابت میان کنش است. خالر ادرت ناشز از خروج نیروهای آمریاایز مز

تواند روند نسبیکا مکوفکق  کند. از این منظر راابت میدانز میان ایران و روسیه با ترکیه ممان است اتتاق بیتید که به تبن مز

 آسیانه را اساسا به خطر بیندازد. 

اگر تصمیم به خروج نیروهای آمریاا از سوریه ناشز از توافق میان مساو و واشنگین است، ایجاد نوعز همگرایز مکیکان دو  -2

هکااز  کشور در فرایند حل و فصل سیاسز محیمل است. به عبارت دیگر اگر این امر نکاشکز از فشکار و درخکواسکت روس

هایز بوده باشد، در برابر دریافت این امییاز سیاسز الزم است امییازاتز نیز برای واشنگین اائل شکونکد و بکحکران  آمریاایز

 سوریه را با توافق آمریاا مدیریت کنند.

اگر این فر  را وارد بدانیم که یاز از اهداف مورد نظر ایاالت میحده، ایجاد یک دولت خودمخیار کردی در شمکال سکوریکه  -2

 های سیاسز اکراد دانست.  توان تواف بلندپروازی بود اما تصمیم اخیر ترامپ را مز

 ترکیه و خروج آمریکا از شمال سوریه -5

تصمیم ترامپ فرصیز برای دولت اردوغان بود تا بر نقش موثر خود در میقاعد کردن رئیس جمهور برای خارج کردن نیکروهکای خکود 

شده است اما بکدون تکردیکد  تاکید کنند. هرچند نوعز اجماع نظر میان تحلیلگران مسائل ترکیه وجود دارد که این تتسیر آناارا اغراق

پذیرد، این کشور است. هرچند آناارا از ورود مسیقکیکم  ترین کنشگرانز که به صورت مسیقیم از تصمیم واشنگین تاثیر مز یاز از مهم

آمریاا به بحران سوریه ناراضز نبود اما همواره نسبت به ایناه واشنگین نیروهای ی.پ.گ را به جای نیروهای ارتش آزاد بکه عکنکوان 

شریک میدانز مبارزه علیه داعش انیخاب کردند، اعیرا  و انیقاد داشیه است. در مقابل، ترکیه نیز به عنوان میحد عضو ناتوی آمریکاکا 

گرایانه در رابطه با روسیه به یک نگرانز برای واشنگین تبدیل شده است. تصمیم آنکاکارا بکرای خکریکد  های اسیقالل با اتخاذ سیاست

واکنش شدید واشنگین را به دنبال داشت و این کشور تالش کرد از طریق تهدید و ارعاب مقامات تکرککیکه  411سامانه پدافندی اس 

 ، این کشور را برای تغییر سیاست خود تحت فشار بگذارد.»35-اف«نظیر تواف برنامه فروش جنگنده 
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های سیاسز ایاالت میحده در ابال منطقه غرب آسیا پیدا ککرده، بکه نکظکر  ای که ترکیه در ارزیابز بنابراین با توجه به اهمیت ویژه 

رسد این کشور به دنبال یک هدف اساسز در رابطه با آناارا است و آن هم جدا کردن ترکیه از روسیه و ایران است. به عبارت دیگکر  مز

اگر واشنگین بیواند پیش از انجام هر اادامز علیه جمهوری اسالمز ایران، الزم است رابطه ترکیه به عنوان یک اسیوانه مکورد اتکاکای 

طرفز این کشور در انجام هر اادام ضد ایرانز اطمینان حاصل شود. حیکز اتکاق  آمریاا با تهران و مساو تنظیم شود تا دست کم از بز

کنند که باید روی جکدا ککردن تکرککیکه از روسکیکه  سازان اینگونه توصیه مز های گذشیه به تصمیم فارهای آمریاایز هم در ماه

شود، در حال حاضر عالاه تکرککیکه  گذاری کنند زیرا در کنار منافن اایصادی میان ایران و ترکیه که باعث نزدیاز دو کشور مز سرمایه

برای تقویت مناسبات خود با مساو عنصر مهم نزدیاز ایران و ترکیه است. در واان ترکیه به دنبال این است که از طریق تقویت روابط 

کردن این کشور را دارد. در مقابل روسیه اهداف خاص خکود را   خود با روسیه و حیز چین به طرف آمریاایز نشان دهد ادرت موازنه

دهد. به عبارت دیگر مسکاکو  ای با حضور ایران را به روابط دوجانبه با آناارا ترجیح مز کند که در ذیل آن یک ائیالف منطقه دنبال مز

 حتظ روابط سه جانبه با ایران و ترکیه را در دسیور کار خود ارار داده است

تکوانکد از آن  هایز است که آمریاا مکز تواند باار بگیرد. سوریه از جمله حوزه های مخیلتز را مز واشنگین برای تحقق این هدف طرح

برای ایجاد اخیالف میان سه کشور و سپس جدایز آناارا از تهران و مساو اسیتاده کند. در حال حاضر دو منطقه پیانسیل این را دارد 

که کشورهای مذکور را مقابل هم ارار بدهد؛ منطقه ادلب و شمال سوریه. هرچند توافق سوچز به ابیاار روسیه و ترکیکه از حکمکلکه 

ترین پایگاه تحت کنیرل مکعکارضکان بکه  الواوع دمشق به ادلب جلوگیری کرد اما این بدین معنا نیست که پرونده پاکسازی مهم اریب

تواند محل راابت و تقابل ترکیه و سکوریکه بکه صکورت  صورت نظامز کامال کنار گذاشیه شده است. منطقه شرق رود فرات حیز مز

مسیقیم باشد که بدین ترتیب مساو و تهران را هم درگیر کند. به عبارت دیگر در صورتیاه دمشق و آناارا نیوانند خالر ادرت ناشز از 

   ای در این منطقه وجود دارد ای و فرامنطقه خروج آمریاا از شمال شرق را مدیریت کنند، احیمال تقابل میان کنشگران منطقه

شود، بنابراین تکهکران  های ضد ایرانز واشنگین در منطقه تمام مز با توجه به ایناه جدایز در محور آسیانه بیش از همه به نتن سیاست

ترین اتتاق برای ایکران ایکن  برای جلوگیری از تحقق این هدف الزم است نقش موثری در مدیریت منطقه شرق فرات ایتا کند. مطلوب

است که با ایتای نقش یک میانجیگر، دولت اردوغان را میقاعد کند این ارتش سوریه است که باید مسئولیت حتظ امنیت مرزهکای دو 

کشور را به عهده بگیرد. اگر جلوگیری از تاسیس کریدور کردی در مرزهای جنوبز خود وااعا هدف اصلز آناارا از مداخله نظکامکز در 

تواند از فرصت خروج نیروهای آمریاایز اسیتاده کند تا در اامت یک میانجیگکر، زمکیکنکه را بکرای از  شمال سوریه باشد، تهران مز

های مثبت ترکیه مبنز بر ایناه آماده همااری با اسکد نکیکز اسکت )در  سرگیری روابط دمشق و آناارا فراهم کند. عالوه بر سیگنال

تواند از  های امارات و عربسیان در شمال سوریه مز ها نسبت به رشد فعالیت صورتیاه وی در انیخاباتز دموکراتیک پیروز شود(، نگرانز

های آناارا برای همااری با دمشق باشد. در حالیاه ریا  توامان به همااری با ابایل عربز این منطقه و اککراد مشکغکول  جمله انگیزه

های ترکیه که نسکبکت  تواند نگرانز وجود دارد. این امر مز « های مدافن خلق هایز نسبت به رشد همااری ابوظبز با یگان است، گزارش
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بدبین است، تشکدیکد  8106های محمد بن سلمان و محمد بن زاید )ولیعهدهای عربسیان و امارات( در ابال کودتای ناکام  به سیاست

  توانند در شمال سوریه دست به ااداماتز بزنند که منافن آناارا را به خطر بیندازند کند. این کشورها همچنان مز

 گیری نتیجه -2

های مخیلتز  و تحلیل اعالم تصمیم رئیس جمهور ایاالت میحده برای خروج نیروهای این کشور از خاک سوریه باعث مطرح شدن بحث

های منیقد و حیز مکخکالکف  برای بررسز علل و پیامدهای این تصمیم شد. در حالیاه حیز برخز از تحلیلگران داخلز همسو با رسانه

های مربوط به تکوافکق  های انیخاباتز و یا حیز برای انحراف افاار عمومز داخلز از ناکامز دونالد ترامپ، تصمیم وی را به تحقق وعده

دانند اما نویسندگان گزارش ویژه حاضر بر این باور هسیند که تقلیل عوامل موثر در اتکخکاذ و  دولت و کنگره درباره بودجه مرتبط مز

شود. با وجود انیقادات شدیداللحن ترامپ علیه سلف خود  اعالم این تصمیم به مسائل داخلز واشنگین منجر به عدم درک راهبردی مز

دهنده مسیر باراک اوباما است و اادامات تاکییاز دولت او را نباید به تغییرات اسیراتژیک و  تر ادامه اما تاکنون وی نشان داده که بیش

رسد هر دو رئیس جمهور در این باور اشیراک نظر دارند که زمان آن فرا رسیده که واشنگین در مکیکزان  بنیادین نسبت داد. به نظر مز

 منابن اخیصاص داده شده به خاورمیانه تجدیدنظر کند. 

در دسیور کار دولت ترامپ ارار دارد، باید میان تصمیکم بکه  »ای جمهوری اسالمز ایران مدیریت منطقه«هرچند در شرایطز که بحث 

خروج نیروهای آمریاایز از سوریه و سیاست مهار نتوذ ایران ارتباطز برارار کرد. گزارش حاضر تصریح کرد که ایاالت میحده با تعکداد 

رسد واشنکگکیکن از  نیرو در خاک سوریه در عمل نیوانست در مهار نتوذ ایران نقشز ایتا کند. به همین دلیل به نظر مز 8111محدود 

های مکورد  تواند در زمره برنامه کند که البیه میدان سوریه نیز مز ابزارهای نظامز و سیاسز دیگری برای تحقق هدف خود اسیتاده مز

نیواننکد  »آسیانه«نظر باشد. هرچند خروج نیروهای نظامز سوریه بر معادالت میدانز این بحران تاثیرگذار نیست اما در صورتیاه محور 

ای نیز داشکیکه بکاشکد.  ای بر معادالت سیاسز در سطح منطقه تواند تاثیرات اابل مالحظه پیامدهای آن را به خوبز مدیریت کنند، مز

اکراد را ایکتکا ککنکد. -دمشق-کند تهران ابیاار عمل سیاسز را به دست بگیرد تا نقش میانجز آناارا گزارش ویژه حاضر پیشنهاد مز

های خود برای ااناع آناارا مبنز بر سپردن تامین امنیت مرزهای شمال کشور بکه  تواند از اهرم دسیگاه دیپلماسز ایران ضمن ایناه مز

تواند زمینه را برای از سرگیری روابط دیپلماتیک ترکیه و سوریه فراهم نماید. هرچند ناگتیه پیدا است که ایکن  دولت اسیتاده کند، مز

پیشنهاد، گزینه مطلوب ایران است اما با توجه به تعدد کنشگران فعال در شمال شرق سوریه و تضارب منافن، تحقق این امکر دشکوار 

 است. 
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