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 چکيده
رویه عادی در منطقه با اختلالاتی  حضور یک قدرت خارجی در منطقه خاورمیانه باعث گشته است تا

های حمایتی را در راستتای اهتدا  متحده آمریکا سیاسترو گردد، از این جهت وقتی که ایالاتروبه

کند، به دنبال آن تأثیرات منفی آن را بر دیگر کشتورهای ها اعمال میها یا گروهخود از برخی قومیت

هایی هستند که ین کردستان سوریه از مناطق و قومیتکنیم. کردستان عراق و همچنمنطقه مشاهده می

ها برای رسیدن به اهدافشان را ابزاری برای رسیدن به منافع خود در منطقه قرار آمریکا حمایت از آن

داده است. کشور ایران با داشتن مرز مشترک با عراق و همچنین قرار گرفتن در نزدیکی سوریه از این 

هایی است که بر امنیت ملی ایران وجتود دارد، فت و مسئله مهم، اثرگذاریاقدامات تأثیر خواهد پذیر

های آمریکتا های دیگر که سیاستپذیرد تا بخشامنیت ملی بیشترین بُعد را از مرزهای ایران تأثیر می

تحقیق در  گردد. نتیجهدر خاورمیانه نفوذ بر کشور و خدشه وارد کردن بر امنیت ملی ایران تعریف می

سازی های حمایتی، تأثیرگذاری آن بر ایران و تضعیفجمله این است که هد  آمریکا از سیاستیک 

گردد. روش و چهارچوب نظری سازی عراق و سوریه شروع میآن است که این هد  ابتدا با تضعیف

 گرایی تهاجمی استوار است.این تحقیق بر واقع
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 مقدمه

میلتادی، دولتت بتوش استتراتمی امنیتتی  1991فتار  در فوریته بعد از پایان جنگ خلیج

میلادی سیاست محاصتره بتود کته  1991-1111های جدیدی را اعلان کرد. نشانه بارز سال

ابزارهای سنتی سیاست خارجی آمریکا و از نظر منطقی ادامه سیاست موازنه جنتگ  یکی از

هم خواهد زد. سیاست مهتار سرد و مبتنی بر این فرض بود که هرگونه تغییر در منطقه را به

دوجانبه مارتین ایندایک، مسئول منطقه خاورمیانه در شورای امنیت ملی که کمی بعد از بته 

ریزی گردید، بر طرد دو کشوری که میلادی پی 1991ماه می  11در  روی کار آمدن کلینتون

متحتده در سیستم جنگ سرد علیه همدیگر به کار گرفته شدند و نیز تقویت همکاری ایالات

فار  مبتنی بود. عناصر اساسی مهار دوجانبه مهار نظامی ایران و عتراق، با کشورهای خلیج

هتای اقتصتادی، افتزایش همکتاری بتا دول ال تحریمتغییر رفتار این دو رژیم از طریق اعم

. سیاست مهار دوجانبته بتر (Walsh,2006:8)های هر دو کشور است ائتلافی و تضعیف رژیم

هم جلوگیری بته عمت  این فرض مبتنی بود که از نزدیکی این دو کشور )ایران و عراق( به

متحتده از داد که ایالاتان میخواهد آمد. علاوه بر این، تغییر سیاست مزبور در عین حال نش

سیاست استفاده از ایران و عراق علیه همدیگر، دستت کشتیده استت، ولتی در مقابت  ایتن 

ها به سیاست موازنه دست زد و از سیستم مبتنی بر موازنه این دو کشور بته سیاستت دولت

های حاشتیه متحده و کشورگانه، تغییر سیاست داد. یک پایه این سیاست را ایالاتموازنه سه

 .(Katzman,2005:6)دادند فار  و دو پایه دیگر آن را ایران و عراق تشکی  میخلیج

قبت  تغییتر کترده  متحده بعد از جنگ سرد در خاورمیانه نسبت بته دورهسیاست ایالات

است که بعد از فروپاشی بلوک شرق بوش پدر اعلام کرد که در پی ریختن یک نظتم نتوین 

دموکراستی آمریکتایی بتود، نظمتی کته منتافع  -نظم مبتنی بتر لیبترالجهانی است که این 

کرد. با فروپاشی نظتام بلندمدت آمریکا را در اکثر نقاط جهان ازجمله خاورمیانه تضمین می

گرایی در صتحنه جهتانی جانبهدوقطبی و پایان جنگ سرد، آمریکا سعی نمود از مواضع یک

ای را بته المل  و منطقهات جهانی و روابط بینفار ، تحولخصوص خاورمیانه و خلیجو به

جانبته و های خاصتی در ایتن منطقته، حضتوری همهنفع خود رقم زند و با اتخاذ استراتمی
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متحتده بته رهبتری جهتان، مطلق را در تمامی ابعاد برای خود تثبیتت نمایتد. تمایت  ایالات

ت. رهبران آمریکا بعتد از پایتان ای از اهدا  و منافع بوده استرین انگیزه در میان شبکهمهم

آوردند و از آنجایی که جنگ سرد، با توجه به اینکه خود را پیروز جنگ سرد به حساب می

شدت درصتدد دانستند، بهپایه خود نمیتراز و همهای موجود را همیک از قدرتدیگر هیچ

صحنه روابط اعمال نظرات خویش بر سایر کشورهای جهان و داشتن یک رهبری آمرانه در 

 المل  برآمدند.بین

باشتد و ایتن منطقته خاورمیانه ازجمله منتاطق حستا  و استتراتمیک جهتان می منطقه

های مختلتف، بتازار مناستر بترای خاطر مواردی از قبی  منابع نفت و گاز فراوان، معتدنبه

ین در ارژیم صهیونیستی قرار گرفتن و همچنین  ش محصولات ازجمله بازار تسلیحات،فرو

 .های جهانی قرار داشته استهمیشه مورد توجه قدرتبوده و ای راهبردی منطقه... ومنطقه 

از استت کته داری های دامنتهای در خاورمیانه از برنامهمنطقهنفوذ به دست آوردن بنابراین، 

این پتموهش  برخوردار بوده است.از اهمیت متحده های جهانی ازجمله ایالاتسوی قدرت

خصتوص کردستتان زمینی دو کشور در خاورمیانه؛ یعنی عتراق و ستوریه و بتهمحدوده سر

گیرد و با توجه به راهبردی بودن این مناطق از عتراق و عراق و کردستان سوریه را در برمی

صورت که برای تحتت  متحده به این مناطق جلر گشته است و به اینسوریه، توجه ایالات

 1991هاستت؛ بنتابراین از ستال تترین آنق ازجملته مهمکنترل داشتن خاورمیانه، این منتاط

متحده حمایت از کردهتای عتراق را شتروع کترده استت و صورت مستقیم ایالاتمیلادی به

ازجمله اهدا  اولیه آمریکا در حمایت از کردها، مخالفت کردهای عراق بتا صتدام حستین 

رای بیترون رانتدن عتراق از متحده را در حمله نظامی بتبود به این صورت که کردها ایالات

کویت و حملات بعدی آن کمک کردند و اطلاعات لازم را در اختیار آمریکتا قترار دادنتد و 

م و حمله آمریکا به عراق بوده است کته  1111متحده با کردها در سال اوج همکاری ایالات

 منجر به سقوط صدام شد و بعد از آن موقعیتت کردهتای عتراق خیلتی بهتتر از قبت  شتد.

م به بعد تقریبتا  مشتخش شتده بتود، امتا کردستتان  1111وضعیت کردستان عراق از سال 

صتورت جتدی بعتد از تحولتات ستال متحتده، بهسوریه، دیگر منطقه راهبردی برای ایالات
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م و بهار عربی وارد فاز جدیدی شد و حمایت آمریکتا بترای فتدرالی و خودمختتار  1111

وضتو  ئله در تلاش آمریکا برای استقاط بشتار استد بهشدن این منطقه بیشتر شد و این مس

شود. در رابطه با اهمیت موضوع بایستی اشاره کرد که عراق و سوریه از کشورهای دیده می

شوند. کشور عراق بعد از سقوط عنوان متحدان ایران تعریف میمهم خاورمیانه هستند که به

وان یکی از متحتدان طبیعتی ایتران در عنعنوان کشوری با اکثریت جمعیت شیعه بهصدام به

منطقه شده بود و این وضعیت حتی بعد از به وجود آمدن داعش نیز همچنتان ادامته دارد و 

اش دچار اختلتا  در داخت  مرزهتایش گتردد، خواهد این متحد و همسایه غربیایران نمی

مترزی و چون ایجاد هر مشکلی در شمال عراق؛ یعنی اقلیم کردستتان مستتقیم بتر منتاطق 

گردد و کردنشین ایران تأثیرگذار خواهد بود و امنیت ایران در این مناطق دچار مشکلاتی می

در مورد سوریه هم بایستی عنوان کرد که سوریه از کشورهای محور مقاومت و متحد ایران 

معنی از باشد و اسقاط بشار اسد بتهدر مقاب  دشمن جدی ایران؛ یعنی رژیم صهیونیستی می

فتن محور مقاومت و تضعیف ایران خواهد بود، به این ترتیر قدرت گرفتن کردهتای بین ر

متحتده در تلتاش باشتد و ایالاتسوریه، درست در راستای تضعیف و سقوط بشار استد می

عنوان متحتد ایتران را کتاهش دهتد؛ بنتابراین است تا با فدرالی کردن سوریه قدرت اسد به

های دقیقتی در ای ایران مهم هستند و نیازمند سیاستتتحولات سوریه و کردهای سوریه بر

 باشد تا منافع ملی و امنیت ملی ایران تأمین گردد.رابطه با کردهای سوریه می

 

 سؤال

متحده آمریکا از کردهای عراق و سوریه بر امنیت ملی ایران چه های حمایتی ایالاتسیاست

 تأثیراتی را در بردارد؟

 

 فرضيه

متحده آمریکا از کردهای عراق و سوریه باعث شده است امنیت ایالاتهای حمایتی سیاست

 رو گردد.ملی ایران در مرزها و در مواردی دیگر با مشکلات جدیدی روبه
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 گرایی تهاجمینظریه واقع

گرایی ساختاری است. جتان مرشتایمر معتقتد استت کته تر واقعگرایی تهاجمی، نوع رقابتیواقع

بایستت هتا اطمینتان ختاطر ندارنتد، مینستبت بته اهتدا  ستایر دولت ها علاوه بر اینکهدولت

هتا تنهتا ها را نیز در نظتر بگیرنتد. درنتیجته دولتترین حالت ممکن نسبت به اهدا  آنبدبینانه

رو بترای کستر قتدرت بته رقابتت شتوند، ازایتنها متمرکز مینسبت به توانمندی سایر دولت

. مرشتایمر (Glaser, 2010: 78)آینتد ایش قدرت ختود برمیپردازند و تا حد ممکن درصدد افزمی

های اصتلی همتواره درصتدد کستر قتدرت بیشتتری کند که اگرچه قدرتگونه استدلال میاین

الملت  در بستیاری از مواضتع از های موجود در نظام بینخاطر آگاهی از محدودیتهستند، اما به

های بتزر  گرایان تهاجمی، قدرت. واقع(21: 1111)مرشتایمر، کنند پوشی میخود چشم این خواسته

وقفه در پی کسر قدرت هستند، آنان بر ایتن اعتقتاد هستتند کنند که بیای توصیف میگونهرا به

کند تا قدرت نسبی خود را افزایش دهند، زیترا های بزر  را مجبور میالمل ، قدرتکه نظام بین

حکتم رفتتار « بقتا»دیگر مسئله عبارترا ارتقا بخشند. بهتوانند امنیت خود ها به این طریق میآن

 های بزر  تنها به دلی  برختورداری از انگیتزهکند. عملکرد تهاجمی قدرتتهاجمی را صادر می

ها مجبور هستند تا برای افزایش امکتان و متدت بقتای ختویش بته جویی نیست، بلکه آنسلطه

گرایی تهاجمی از تبیین سیاستت ختارجی . واقع(1: 1119)متقی و دیگران، دنبال قدرت بیشتری باشند 

های قتدرت تترین خواستتهرسد و رسیدن بته امنیتت مطلتق را مهمالمل  میبه فهم سیاست بین

های مزبتور، داند، تنها از طریق قدرت و دستیابی به هممون قاب  تحصی  است. قتدرتبزر  می

محیط آنارشیک بته دنبتال حفتق بقتا و افتزایش المل  هستند و در یک بازیگران اصلی نظام بین

ریزی سیاست خارجی خود، تلاش دارند نستبت بته باشند و لذا در طر  و برنامهقدرت خود می

المللتی هتای بینهای نظامترین بنیاندیگر بازیگران به برتری برسند )همان(. از نظر مرشایمر مهم

ها نیز برای رسیدن به امنیتت مطلتق در تگیرد و قدرهای بزر  شک  میبا نوع عملکرد قدرت

های بالقوه دیگری هستند که امکان دستیابی به هممتونی را دارا اندیشه از میان بردن تهدید قدرت

ستاز تنهتا هتای امنیتتباشند، پس سخن گفتن از مباحثی چون صلح دموکراتیتک و همکاریمی

 .(12 :1110)سلیمی، های بزر  است پوشش رفتارهای تهاجمی قدرت
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 سياست بالکانيزاسيون

تقسیم یک کشتور چنتدقومی یتا چنتدملیتی بته کشتورهای  بالکانی شدن یا 1بالکانیزاسیون

دیگر بالکتتانی کتتردن یتتا عبارتیکتتوچکی استتت کتته از لحتتا  قتتومیتی همگتتن هستتتند. بتته

شتود کته طتی آن تمامیتت ارضتی یتک گذاری گفته میبالکانیزاسیون به روندی از سیاست

های داخلتی و تحتت تتأثیر ای بنا به مشکلات و بحرانبزر  و قدرتمند منطقه کشور نسبتا 

که به مرور زمان شاهد چند نحویعوام  و نیروهای خارجی با خطری جدی مواجه شده به

بالکانی شدن امروزه به هنگتام جنتگ داخلتی در کشتورهای  .تکه شدن و تجزیه آن هستیم

ویمه اژه در زمتان فروپاشتی اماراتتوری عثمتانی و بتهشود. ایتن وچندملیتی نیز استفاده می

معنتی تجزیته و تکته تکته کتردن سترزمینی بته بالکان ساخته شد. اصطلا  بالکانی شدن به

چنان که در ناحیه بالکتان اتفتاق افتتاد. بالکتانیزه باشد، آنکشورهای کوچک و متخاصم می

فیای سیاسی مورد استتفاده طور خاص جغراشدن اصطلاحی است که در ادبیات سیاسی و به

بخش مهمی از روند تاریخی فروپاشتی اماراتتوری عثمتانی  نوعی خلاصهگیرد و بهقرار می

 .(www.merriam-webster.com)است که در یک واژه جمع شده است 

 

 نظریه توازن قدرت و خاورميانه

قتدرت »یش باختت( و افتزا -مبنای نظام توازن قوا بر بازی حاص  جمع صفر )بازی بترد 

اعتمادی و جنگ بیرون آید. با تغییر بازیگران رقیر است و لذا از درون آن تنش، بی« نسبی

بتین بتازیگران « توازن امنیت»و تحولات جدید ژئوپلیتیک در منطقه، برقراری نظام مبتنی بر 

تری برای حفتق ثبتات و امنیتت در منطقته ای، جایگزین مناسرای و فرامنطقهاصلی منطقه

تت  فار  است. مبنای نظام توازن امنیت، بر بازی حاص  جمع غیر صتفر )بتازی بتردجخلی

بازیگران رقیر است. از درون چنین نظامی، همکتاری، ثبتات « امنیت نسبی»برد( و افزایش 

از لحا  تئوریک سه موضتوع کلیتدی در نظتام تتوازن قتوا  آید.و رقابت سازنده بیرون می

                                                           
1. Balkanization 
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طبق تعریف سنتی، توازن قوا از ستوی «. تعادل قدرت»و « ارمه»، «بازدارندگی»مطر  است: 

عنوان کار عربی و جمهوری استلامی ایتران بتههای محافظهخصوص آمریکا و رژیمغرب به

شود. لذا هرگونه بازدارندگی باید با هد  جلوگیری منشأ اصلی ناامنی در منطقه تعریف می

لی بایتد بتر محتور بتازیگرانی مثت  ایتران از تهدید ایران باشد. از همین دیدگاه، مهتار اصت

هتای سیاستی غربتی و یتا وضتع موجتود منطقته گیریصورت گیرد که با اهدا  و جهتت

 .(11: 1119)برزگر، سازگاری ندارند 

رویکرد اساسی آمریکتا  1دستیها، در عرصه دکترین پیشدکترین هشتم امنیتی آمریکایی

با مرکزیت آمریکا مستتقر شتد، آمریکتا  قطبی شدن جهان،بعدی و تکبر اسا  نگرش تک

پس از فروپاشی اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی، به مرض پرخوری قدرت دچار شد و 

کاران نتوین کته جنتاحی میلادی با روی کار آمدن نئوکانی )محافظته 91این مرض در دهه 

مثت  جترج  متحده آمریکا هستتند(خواه ایالاتتعداد اما بانفوذ در داخ  حزب جمهوریکم

بوش دوم که معتقد بود جهان باید یتا همتراه آمریکتا باشتد و یتا ضتد آمریکتا و رویکترد 

های آمریکتا بته هایی را ایجاد کرده بود تا سیاستلوگوسنتریکال )کلام محور( داشت، زمینه

قطبی بودن آمریکتا پتیش رود. در عمت  سمت سناریوی نظم نوین جهانی بوش اول و تک

هتای جتدی را فترا روی ختود داشتت. ستناریوی هتا، چالشوب نئوکاناین سناریوی مطل

میلتادی، زمتانی کته دکتترین قتدرت  11ها را در دهه نخستت قترن مطلوب آمریکایینیمه

گیری آن به سمت عنوان نهمین دکترین امنیتی وارد عم  شد و سویههوشمندتر آمریکایی به

آمریکا در جهان با مرکزیت خاورمیانته متحده گسترش دموکراسی ارشادی یا هدایتی ایالات

متحده آمریکا خواهتان رشتد دموکراستی در منطقته خاورمیانته بتا دیگر ایالاتبیانرفت. به

تواند منتظر یک فرایند طبیعی بترای رستیدن تعریف آمریکایی است و پس از آنکه دید نمی

پیامتدهایی را  کتهد طور مستقیم وارد خاورمیانه شکشورهای منطقه به این موضوع شود، به

تر جهتتانی های کلتتانای در متتتن سیاستتتهای خاورمیانتتهدر پتتی داشتتت. ایتتن سیاستتت

آمریکا پس از روی کار آمدن اوباما، بر اسا  تئتوری  .کندمتحده باز پرورش پیدا میایالات

                                                           
1. Preemption 
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میلتادی بته دستتور  1112و آرمیتاژ در ستال  ایی که جوز  نایآمریک« قدرت هوشمندتر»

میلادی روی میتز بتوش  111۱طراحی کردند و در سال  CISIمر رئیس مؤسسه جان جی ها

ویمه در های کلتان ختود بتهدوم قرار گرفت، به بتازپرورش و تغییتر و تحتول در سیاستت

های امنیتی و سیاسی روی آورده است. دهه گذشته بر اسا  همین تغییر و تحولتات، حوزه

ریت نتاامنی در منطقته آن اجترای دکتترین متدیآمریکا چند گام را برداشته است که اولتین 

 توجیه حضور خود در این منطقه بوده است. خاورمیانه برای

ای بته جهتت کنتترل همچنین در گام دوم ایتن کشتور دکتترین تتوازن ضتعف منطقته 

هتا در یتک وضتعیت قابت  سطح قرار دادن توازن قتدرت آنهای اصلی منطقه و همقدرت

نوعی تتوازن آنکارا و تلاویو را در دستور کار قرار داده است و بهکنترل برای تهران، ریاض، 

ضعف را در این گام به وجود آورد تا بتواند به توان نسبی خاورمیانه در آینده دست یابد و 

با کنترل منطقه خاورمیانته کند. درواقع، این کاپیولا را در دستان خود تا حدود زیادی کنترل 

شتود و ضای مثبت در جهت کنتترل آستیای ختاوری فتراهم میهای ایجاد فاست که زمینه

 . (11: 1191)مطهرنیا، کند شرکای استراتمیک خود را در سطح جهان بازتعریف می

 

 اقليم کردستان عراق

ای کوهستانی در شمال و شمال شترقی عتراق استت کته شتام  اقلیم کردستان عراق منطقه

میلتادی در  19۱1شود. این اقلیم در ستال اله میهای دهوم، اربی ، کرکوک، نینوا و دیاستان

پی توافق میان دولت وقت عراق و مسئولان کردستان عراق تشتکی  شتده و بنتا بتر قتانون 

. بتا (1191)نصتری و رضتایی، اساسی عراق، نام این منطقه به زبان عربی، اقلیم کردستتان استت 

آن ازجمله کردستتان عثمتانی  پایان جنگ جهانی اول و تجزیه اماراتوری عثمانی، متصرفات

مستق  گردیدند. بعد از فروپاشی اماراتوری عثمانی و تا قبت  از برگتزاری اجلتا  قتاهره، 

ها در میلادی، انگلیستی 1911مار   11ها از یکدیگر جدا بودند تا اینکه در کردها و عرب

ان را بته اجلا  قاهره، ملک فیص  را به پادشاهی عراق انتختاب کردنتد و وی نیتز کردستت

. بعد از سقوط نظام پادشاهی در عراق و تأستیس (11: 1191)سازمند و کریمی، عراق ملحق نمود 
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های جدیدی پیش روی کردهتا گشتوده شتد. در ایتن م، افق 1911نظام جمهوری در سال 

پرداختند و به مهاجران کرد اجتازه آزادانه به فعالیت می سابقهای بیگونهزمان رهبران کرد به

اده شد به عراق برگردند. در رأ  این افراد ملامصطفی بارزانی بود. در این زمان، کردها به د

های فرهنگی و سیاستی ختاص های سیاسی پرداخته و جشنوارهانتشار روزنامه، مجله، بیانیه

وزیر وقت، اجتازه تأستیس م عبدالکریم قاسم، نخست 1921خود را برگزار کردند. در سال 

ردستان به رهبتری ملامصتطفی بتارزانی را صتادر کترد. همچنتین قتانون حزب دموکرات ک

ها و کردهتا در حکومتت کشتور عتراق اساسی جدید، برای نخستین بار بر مشارکت عرب

هتای گونتاگون بته تأکید کرد و تا به امروز این نش صریح در قانون اساسی عتراق بتا بیان

مناستبات کته بتین حکومتت هرحال اختلافات در خصتوص چگتونگی خورد. بهچشم می

کرد در حزب دموکرات کردستان تبلور یافتته بتود، بته بترزو مرکزی عراق و نهضت قومی 

هایی که کردها از ها منجر شد. در آن زمان، حکومت مرکزی عراق معتقد بود که آزادیتنش

هتا زیتر نظتر حکومتت اند، بترای اینکته آنآن برخوردار هستند و مطالباتی که کسر کرده

رسد. حال آنکه حزب دمتوکرات کردستتان رکزی عراق قرار داشته باشند، کافی به نظر میم

دانستت. انقلتاب ح  اساسی مشک  کردهتا میعنوان راهتأسیس یک منطقه خودمختار را به

ای بود که علیه قانون اصتلاحات ارضتی م کردها عراق درواقع، یک نهضت قبیله 1921سال 

از سوی حکومت جمهوری عراق تصتویر شتده و بته اجترا گرفت. این قانون صورت می

شدند. از آنجا که جامعه کردها، یتک داران کرد از این قانون متضرر میدرآمده بود و سرمایه

های کشاورزی را داران در جایگاه رؤسای قبای ، بیشتر زمینجامعه کشاورزی بود و سرمایه

. (12: 1112فتر، )امیتدیه این قتانون بشتورانند در تملک داشتند، موفق شدند دهقانان کرد را علی

کدام به استقلال کردستتان های زیادی توسط کردها با دولت مرکزی انجام شد، اما هیچجنگ

میلادی و در پی پیمان میان حکومتت  19۱1نینجامید تا اینکه اقلیم کردستان کنونی در سال 

تتا  191. اکراد از ستال (10: 111۱ر، )نامی و محمتدپووقت عراق و رهبران کرد عراق تشکی  شد 

م با اداره منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق، تجتارب چشتمگیری را کستر  1111

م با توافق میان حزب دموکرات به رهبری مسعود بتارزانی و  1991می سال  19نمودند. در 
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پارلمانی آزاد و  اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، برای نخستین بار انتخابات

ای شک  گرفت که تا آن هنگام در عراق برگزار نشده بود. با انتخابات مجلس ملتی منصفانه

هتتای جداگانتته حتتزب م، از طریتتق ادغتتام حکومت 1111ژانویتته  11کردستتتان عتتراق در 

رسمیت یافتت و در ژانویته « منطقه کردستان -دولت»دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، 

ن دولت به ریاست مسعود بارزانی و تشکی  کابینه ائتلافی از آن دو حزب عمده م، ای 1112

ها و آشوریان( ستاختار رستمی های ساکن در کردستان )ترکمنو نیز سایر احزاب و قومیت

 .(11: 1119)منصوریان و صداقتی، و قانونی خود را شک  داد 

 

 طرح خاورميانه بزرگ

و عراق بر اسا  عملیات نظامی تغییر یافت، آمریکا بتر زمانی که ساختار سیاسی افغانستان 

هتای سیاستی چالشتگر در خاورمیانته علیه نظام« تغییر رژیم»کارگیری سیاست ضرورت به

را متورد استتفاده « خاورمیانه بتزر »ها واژه تأکید نمود. بعد از این مقطع زمانی، آمریکایی

ژئوپلیتیک، امنیتی و استتراتمیک استت.  هایقرار دادند. این عبارت دارای مفاهیم و شاخش

شد، متفاوت بته نگرش آمریکا در تئوری خاورمیانه بزر  با آنچه در رویکرد سنتی ارائه می

در « مهندسی اجتماعی و ستاختاری»توان رسید، هد  آمریکا در دوران جدید را مینظر می

در « قتدرت نترم»رگیری کاهای بتهتوان بخشی از ضرورتخاورمیانه دانست. این امر را می

های استتراتمیک متورد های ژئوپلیتیکی منازعه دانست. زمانی که قدرت نرم در رقابتحوزه

دهتی خواهتد ستازمان« جنتگ نترم»هتایی از گیرد، طبیعی استت کته جلوهاستفاده قرار می

وع م، موض 1111. کالین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا در ژوئن سال (02 :1111)الجمیدی، شد

میلادی بته بعتد شتاهد  1110خاورمیانه بزر  را مطر  و اعلام کرد، به این ترتیر، از سال 

های جدیدی هستیم که معطتو  بته قتدرت ستازش و رفتتار تبیین تئوریک و تحلیلی واژه

های ریزی دفاعی و استتراتمیک توستط قتدرتاستراتمیک آمریکا در خاورمیانه است. طر 

دیگر، هرگونته عبارتگیترد. بتهژئتوپلیتیکی انجتام می بزر  بتر استا  ضترورت محتیط

ها و نیازهتای امنیتتی تتوان تتابعی از ضترورتبندی قدرت و امنیت در خاورمیانه را میشک 
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ای دانستت. آمریکتا پتس از های بزر ، بازیگران متوسط و همچنین کشورهای منطقتهقدرت

کرد، نظم نوین جهتانی را که خود را پیروز میدان قلمداد میفروپاشی اتحاد شوروی و درحالی

 .(91 :1191)متقتی، ها و فرهنگ آمریکایی قلمتداد کترد ه معنای حاکم شدن ارزشاعلام و آن را ب

توان انعکتا  چنتین نیتازی از ستوی کشتورها در گیری طر  خاورمیانه بزر  را میشک 

یابتد المل  تغییتر میالمل  دانست. زمانی که معادله قدرت در حوزه ساختار بینسیاست بین

آیتد، در آن ای بته وجتود میونی در فضتای سیاستت منطقتههایی از دگرگو یا اینکه جلوه

گیری های ژئتوپلیتیکی بترای شتک بنتدی رستید کته زمینتهتتوان بته ایتن جمعشرایط می

ریتزان . برنامته(01 :111۱)کتوهن، شتده استت فرایندهای جدید امنیتتی و استتراتمیک فتراهم 

تامبر درصتدد برآمدنتد تتا ستا 11اقتصادی و استتراتمیک آمریکتا در دوران بعتد از حادثته 

های اجتمتاعی شتهروندان کشتورهای موضوع توسعه انسانی، دموکراسی و گسترش همکاری

عنوان یکی از موضوعات محوری توستعه انستانی متورد خاورمیانه در فضای دموکراتیک را به

ی هتای اجتمتاعترین مسئولیت را در برابر گروههای خاورمیانه اصلیتوجه قرار دهند و دولت

های آمریکایی این موضوع را مورد تأکید قترار دادنتد کته اگتر کشور خود دارند. استراتمیست

اجتماعی در خاورمیانه فراهم شود، در آن صتورت بستیاری  -های انسانیزمینه ترمیم شاخش

ها و گردد. تحقتق ایتن امتر بتا ضترورتاز مشکلات و مخاطرات امنیتی آمریکا هم ترمیم می

دولت بوش  .(110 :1191)متقی، تیکی آمریکا در خاورمیانه هماهنگی و تطابق دارد نیازهای ژئوپلی

میلتادی آمریکتا را بته فرصتتی امنیتتی و ژئتوپلیتیکی در صتحنه  1111ستاتامبر  11حادثه 

المللی تبدی  کرد، وی درصدد تحکیم و تثبیت هممونی آمریکتا در خاورمیانته و جهتان بین

با طر  خاورمیانه بزر  و پیگیری مبارزه با تروریسم، اهتدا  برآمد. در این حال کوشید تا 

ها از حضتور توان گفت که هد  آمریکاییرو میو منافع خود را در منطقه دنبال کند. ازاین

گسترده در این منطقه، توسعه و تکمی  اهدا  استراتمیک و منتافع امنیتتی ختود از طریتق 

)رایشن، ی تئوری خاورمیانه بزر  بوده استراحکارگیری راهکارهای غیرمستقیم ازجمله طبه

گرای آمریکتایی، ادامته وضتع موجتود در . به گمان بسیاری از سیاستمداران واقتع(01 :1111

خاورمیانه دیگر میسر نیست و آمریکا باید به تغییر سیاست خارجی خود در قبال این منطقه 
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کم بتر دستتگاه دیالماستی کاران جدیتد حتاباردازد. این نگرش که از سوی طیف محافظته

هتای شد، خواهان تغییر ساختارهای سیاستی در خاورمیانته، حتذ  رژیمآمریکا هدایت می

. (20: 111۱)جوان شتهرکی، سازی در منطقه بودند مخالف آمریکا و انجام اصلاحات و دموکراسی

 علاوه ایتران، ترکیته، پاکستتان،کشتور عضتو اتحادیته عترب بته 10طر  خاورمیانه بزر  

ستخنگوی وزارت خارجته  1شود. ریچارد بتوچرافغانستان و رژیم صهیونیستی را شام  می

میلادی توسط  19۱1گونه که اجلا  هلسینکی و معاهده آن در سال آمریکا اعلام کرد همان

کشور امضاء و منجر به فروپاشی شتوروی شتد، طتر  خاورمیانته بتزر  نیتز موجتر  11

ورمیانه خواهتد شتد. اهتدا  اصتلی طتر  خاورمیانته های خودکامه در خافروپاشی دولت

هتای شایستته، صورت کلی بر این اسا  است: ترغیر بته دموکراستی و حکومتبزر  به

های اقتصتادی. بته اعتقتاد برختی تحلیلگتران، ای فرهیخته و توسعه فرصتتساخت جامعه

 باشد:راهبرد آمریکا برای اجرای طر  دارای سه مرحله می

 موجود برهم ریختن وضع -

 مرحله گذار و استحاله -

 تثبیت وضع جدید -

هرحال دارای از دیدگاه دولت بوش طر  خاورمیانه بزر  طر  جدیدی است اما بته 

تضادهای زیادی نیز است. آمریکا به روش آزمون و خطتا، ایتن طتر  را در بستتر زمتان 

کنتد ستعی میدهد و بر اسا  تجربیات جدید، آزماید و اصلاحاتی را در آن انجام میمی

به نتیجه دلخواه دست یابد. آمریکا سعی در روی کار آمتدن افترادی را دارد کته طرفتدار 

آمریکا و فرهنگ آمریکایی هستند. اگر انتخابتات آزاد صتورت بگیترد، افترادی انتختاب 

ن بتا اهتدا  آمریکتا خواهند شد که با آمریکا و رژیم صهیونیستتی ضتدیت دارنتد و ایت

 .(86 )همان:همخوانی ندارد

 

 

                                                           
1. Richard Butcher 
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 تغيير نقشه سياسی خاورميانه

مسئله تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه در کنار ساختار سیاسی و تغییر رژیم در منطقه از سوی 

 11گرای حاکم بر آمریکا پتس از کاران واقعخصوص محافظهمداران و بهبسیاری از سیاست

انگلتیس کته نقشته سیاستی  کاران بتا الهتام از اماراتتوریشود. نومحافظتهساتامبر دنبال می

کننتد خاورمیانه را ترسیم نمود، همان نقش را برای آمریکتا نیتز قائت  هستتند و اذعتان می

سیاسی خاورمیانه باردازد. برای ترسیم نقشته سیاستی  1آمریکا نیز باید به ترسیم مجدد نقشه

صتحبت از خاورمیانه پس از تهاجم آمریکا به عراق، در بسیاری از محاف  سیاسی آمریکتا، 

تجزیه این کشور و تشکی  یک دولت کرد در شمال عراق به میان آمد. این تفکتر ناشتی از 

پراکندگی کردها در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عتراق و بتا هتد  کوچتک کتردن 

عنوان بازیگران قدرتمند و تهدیتدآمیز بترای امنیتت عراق، مهار و تضعیف سوریه و ایران به

مطر  شد؛ اما این اقدام به دلی  مخالفت شدید ترکیه صتورت نگرفتت و  رژیم صهیونیستی

 .(۱1)همان: پوشی شده است فعلا  از طر  تشکی  دولت کرد چشم

 

 هراسیایران

ها، فرهنتگ، جامعته، اقتصتاد یتا نقتش هراسی اشاره به مخالفت یا دشمنی با سیاستتایران

گردد که برای رستیدن هایی اطلاق میسیاستهراسی به المللی ایران دارد. همچنین ایرانبین

عنوان تهدیتدی بترای کشتوری به منافع خاص علیه ایران، کشور با معرفی کتردن ایتران بته

هراستی بتا گتردد. گتاه ایترانالمللتی مطتر  میتر برای صتلح بینخاص یا در شک  بزر 

 (191-111: 1119نیا، )شریعتیاحساسات ضد ایرانی هماوشانی دارد 

 

 متحده با جمهوری اسلامی ایرانایل تقابل ایالاتدلـ 

انقلاب اسلامی، ایران را کانون توجهات جهان اسلام قرار داد. این مهتم بته همتراه موقعیتت 

ژئواستراتمیک این کشور باعث شد تا ایران به بازیگری تأثیرگتذار بتر مناستبات دو منطقته 

                                                           
1. Re-Mapping 
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شترایط منتافع آمریکتا را عملتا  بتا خاورمیانه عربی جنوب غرب آسیا تبدی  شود و در این 

چالش مواجه سازد. آمریکا در طول عمر بیش از سه دهه جمهوری اسلامی ایران به انحتای 

های عنوان مثال درگیتری رو در رو در طتی ستالمختلف با این کشور درگیر بوده است؛ به

و ... از  هتای اقتصتادیگیری و حمله آمریکا به طبس، تحریمجنگ تحمیلی، بحران گروگان

های اخیر نیز مسئله روند تحولات منطقته رود. در سالهای بارز این تقاب  به شمار مینمونه

خاورمیانه مانند عراق، افزایش نقش و قدرت شیعیان و کردهای آن کشتور و کتاهش نقتش 

اعراب طرفدار غرب مطر  شده است که به میدانی جدید برای رویتارویی ایتران و آمریکتا 

وجودآمتده در ستوریه . مسئله جدید دیگر بحران به(Gawdat, 2007: 5-14)است  تبدی  شده

 باشد که عملا  به میدان تقاب  ایران و کشورهای طرفدار آمریکا تبدی  شده است.می

ای و افزایش نقش و تأثیرگذاری جمهوری استلامی در ستطح با توجه به تغییرات منطقه

در منطقه در مورد نوع نگاه به حضور آمریکتا در  بندی جدیدیرسد صفمنطقه، به نظر می

نشتتاندگان آمریکتتا در رأ  خاورمیانتته، موجودیتتت رژیتتم صهیونیستتتی، حضتتور دست

گیری است. لذا آمریکا به دنبال هد  قرار دادن منشتأ های عربی و... در حال شک حکومت

رو در رویتی در  باشد، بوده است و ایتنبندی که همانا جمهوری اسلامی ایران میاین صف

 وضو  قاب  مشاهده است.هراسی بهپروژه ایران

جمعی و نیز جذب های کشتارهای اخیر باعث فروش سلا ویمه در سالهراسی بهایران 

حتتی توستط  -منظور انتزوای جهتانی ایتران فار  علیه ایران بهمتحدان عربی حوزه خلیج

ت و مواضع خود و مهار آن بوده است. با هد  عقر نشاندن از اقداما -های کشورهمسایه

هراسی همچنین تئوری آمریکا برای ایجاد سدی بزر  در مقاب  امواج بیداری استلامی ایران

های اسلامی متعددی متتأثر باشد. در سه دهه گذشته خیزشدر کشورهای مختلف جهان می

« تروریستم»است. اندیشه تنها در منطقه که در آفریقا و آمریکا رخ داده از انقلاب اسلامی، نه

هتای متنحط تکفیتری نام مقد  اسلام و نیز ایتران و حمایتت از رشتد گروهو الحاق آن به

همچون طالبان و داعش در منطقه، از دستاوردهای اتاق فکر غرب برای تقابت  بتا استلام و 

تنهتا ستتیزی هراسی و ایرانهای انقلاب اسلامی در سطح جهان بوده است. ایراناشاعه آرمان
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گزینه موجود برای ادامه حیات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی است تتا نتوک پیکتان 

پیمان آمریکا به سمت ایران بچرختد ترین همافروزی از نزدیکخصومت، خشونت و جنگ

دوستتی، بترادری و اتحتاد جای انسانو مواضع ایران نسبت به مسلمانان فلسطین اشغالی به

آنچه پرواضتح استت ایتن  توزی در سطح جهان پیدا کند.لبی و کینهطاسلامی، وجهه قدرت

اقتدامات بازدارنتده و خصتمانه »و  «کنترل و مهتار»، «هراسیایران»است که چرخه معیوب 

همیشته محتور اندیشته، گفتتار و دیالماستی « های ایرانتیعلیه ایران مانند بلوکه کردن پول

و هرگونه رفتاری را از دولتمتردان آمریکتایی  متحده نسبت به جمهوری اسلامی بودهایالات

خوبی درک، توان با قترار دادن در ایتن فرمتول بتهای میحتی در دوران بعد از توافق هسته

عنوان دری بترای ورود ایتران بته بازارهتای یابی کرد. آمریکا به برجام نه بتهتحلی  و ریشه

هراستی و تتر  از نگرد و این ایرانمیایران « کنترل»ای برای عنوان دژ و قلعهجهانی که به

بلاشتک  -های عقیدتی بنیادینبه علت تفاوت -قدرت گرفتن بیشتر ایران در منطقه و جهان

های فراوانی را در مستیر تراشیکه مانعشود؛ بلمیتنها مانع اجرای حقیقی و کارآمد برجام نه

ه جدید آن رفتن بختش رشد اقتصادی، صنعتی، سایبری و غیره موجر خواهد شد که نمون

 .(20: 1191)عمرانی، بزرگی از سرمایه ملی در ابهام برای بازگرداندن به کشور است 

 

 راهبرد جدید جنگ روانی آمریکا بر ضد ایرانـ 

هراسی، یکی از راهبردهای تبلیغتاتی و جنتگ روانتی در سیاستت ختارجی آمریکتا و ایران

هراستی، امی ایتران استت. راهبترد ایترانبرخی از کشورهای اروپایی، بر ضد جمهوری اسل

ستاله باشد. ایتن راهبترد در طتی سیهراسی و امواج آن میهمزاد و متراد  با راهبرد اسلام

خواه و چه دموکرات چه جمهوری -متحده آمریکا های ایالاتگذشته، همواره توسط دولت

یگیتری شتده صورت پیوسته، در سیاست خارجی و دیالماستی عمتومی ایتن کشتور، پبه -

 .است

 

 هراسیعلت اتخاذ راهبرد ایرانـ 
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گیری و پیتتروزی انقلتتاب استتلامی در ایتتران هراستتی، بتته شتتک علتتت اتختتاذ راهبتترد ایران

گردد. انقلاب اسلامی، ایران را کانون توجهات جهان اسلام قرار داد. این مهم به همتراه بازمی

بازیگری تأثیرگذار بر مناستبات دو  موقعیت ژئواستراتمیک کشورمان، باعث شد که ایران به

منطقه خاورمیانه عربی و جنوب غرب آسیا تبتدی  شتود. در چنتین شترایطی عملتا  منتافع 

صراحت اعلام کرد که ایران، تنها ای که کاندولیزا رایس بهگونهآمریکا را به چالش کشیده، به

ه و شتتکلی از متحتدهتتای استتراتمیک را بتترای ایالاتتترین چالشکشتوری استت کتته مهم

 .خاورمیانه که ما خواهان ایجاد آن هستیم، پدید آورده است

ای، حضور موفق ایران در عراق، مخالفت های هستهتلاش ایران برای دستیابی به توانایی

های آزاردهنده ایران با فرایند صلح رژیم صهیونیستی و فلسطین، فهرستی سهمگین از گلایه

 .(191-111: 1119نیا، )شریعتیدهد آمریکا از ایران را تشکی  می

 

 هراسیمحورهای ایران ـ

آمریکا و برخی از کشورهای غربی، همواره بتا رویکترد تخاصتمی، مستائ  مترتبط بتا ایتران را 

ای که جمهوری اسلامی ایران در نظر مخاطر، تهدیدی بر ضتد صتلح گونهنمایند؛ بهمنعکس می

د و محوریابی جنگ روانی نظام سلطه بر ضد ایتران، شود. رصو امنیت منطقه و جهان معرفی می

 :اند ازباشد که عبارتهراسی، مشتم  بر هفت محور میمؤید این موضوع است و راهبرد ایران

 .ایهای هستهالقای دسترسی به سلا  -

 .حمایت ایران از تروریسم -

 .نقض حقوق بشر در ایران -

 .رانهای دفاعی ایالقای تهاجمی بودن فناوری -

 .دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور کشورها -

 .اسلامی بودن نظام سیاسی در ایران -

 .ایالقای مخالفت ایران با صلح و ثبات منطقه -

مخدوش جلوه دادن ماهیت و ارکان نظام دینی و رویکرد تخاصتمی نستبت بته ایتران، 
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ای از جمهوری اسلامی رهباشد که برآیند آن، چهنقطه مشترک تمامی محورهای ذکرشده می

فرض و انگاره ایجاد هتول و هترا ، استتوار کند که بر پیشرا در ذهن مخاطر ترسیم می

هتای کاری و فریر افکار عمومی و وارد کردن بازیگران در زمین بازی و نقشاست. دست

ای هراسی است که لازمه تحقق آن، اجرشده از سوی آمریکا، هد  نهایی راهبرد ایرانتعیین

 باشد.های متنوع، هدفمند و پیچیده میها و تکنیکدقیق تاکتیک

 

 گيرینتيجه

های ستوریه و های حمتایتی آمریکتا از کردستتانبا توجه به فرضیه پموهش؛ یعنی سیاست

هتا و عراق و به وجود آمدن مشکلاتی در رابطه با امنیتت ملتی ایتران، در رابطته بتا قومیت

متحتده در عتراق و ستوریه در های ایالاتبود کته سیاستت توان مدعیتجزیه سرزمینی می

باشتد و مستئله راستای تلاش این کشور برای استقلال کردستان سوریه و کردستان عراق می

ها بر روی کشور ایران و امنیت ملی کشور ایران باشتد. مهم در این رابطه تأثیرات این تلاش

متحده بتر روی ایتران، تتأثیرات های ایالاتاشتوان مدعی بود که این تلدر ارزیابی اولیه می

توان عنوان کرد که برای امنیت ملی ایتران بتا توجته اقتدامات مستقیم خواهد داشت، اما می

های متتدت اثتتری ژر  داشتته باشتتد؛ امتتا اگتتر سیاستتتتوانتتد در کوتاهگرفتتته نمیصتورت

ت نیازمنتد تتدابیری متحده در عراق و سوریه با موفقیتت همتراه باشتد، در آن صتورایالات

گرفتته توستط هتای صتورتباشد. تلاشهای آمریکا میسازی سیاستبلندمدت برای خنثی

توان در پیرو سیاست توازن ضعف قتوا سازی ایران را میمتحده آمریکا برای تضعیفایالات

توان با قطعیت گفت کته ایتران هتد  اصتلی و آختر در خاورمیانه عنوان کرد. اگرچه نمی

توان با توجه بته فرضتیه متدعی بتود کته سیاستت تتوازن در خاورمیانه است اما میآمریکا 

متحده در حمایت از کردهای عتراق و ستوریه های ایالاتضعف قوا درست در جهت تلاش

ها ضربه ببینند و کشتورهای عتراق و باشد که وقتی کشورهای عراق و سوریه از قومیتمی

در  را کته متحتدانشآن زمان ایران نیز عراق و سوریه رو باشند، سوریه با خطر تجزیه روبه

و بعد از آن با توجته بته ادامته سیاستت  از دست خواهد داد ،گردندخاورمیانه محسوب می
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شود و امنیت ملتی ایتران بتا سازی ایران پیگیری میها برای تضعیفتوازن ضعف قوا تلاش

هتای تتوان قومیتارتبتاط را میترین مسئله در این شود که مهمرو میخطرهای جدی روبه

ایران عنوان کرد و با توجه به مطالعه موردی و فرضتیه پتموهش، کردهتای ایتران بیشتترین 

تأثیرپذیری را خواهند داشت و کشور ایران امنیت ملی خود را با توجته بتا ایتن مشتکلات 

 بایستی از نو تعریف و حفاظت کند.

انجتام داده استت و نتیجته آن در شترایط  متحده تلاش خود را برای تجزیه عراقایالات

شود ولتی ایتن اقلتیم در صورت خودمختار اداره میفعلی، اقلیم کردستان عراق است که به

تلاش است تا استقلال کردستان عراق را اعلام کند. در وضعیت فعلی اقلیم کردستتان عتراق 

رقصتد و میدارای خودمختاری است و در بعضی از متوارد هتم بتا ستاز دولتت مرکتزی ن

 اند.همواره این اقلیم با دولت مرکزی بر سر مالیات و درآمد نفت اقلیم، مشکلاتی داشته

خصتوص گردد بر پایه واقعیات جوامع غربی بتهپیشنهاداتی که در این پموهش ارائه می

باشد. به این صورت که درحقیقتت متحده و کشورهای مورد مطالعه در خاورمیانه میایالات

های مفرطتی استت کته ه و نظام سیاسی و اقتصتادی و فرهنگتی آن دارای ضتعفخاورمیان

باعث شده تا یک قدرت خارجی دیگر پای در این منطقه برای اصلا  و یا متدیریت و واژه 

ریزی با می  و خواست خودشان جدیدتر رهبری بگذارد و برای کشورهای خاورمیانه برنامه

درتی است که مناطق نفوذی برای ختود ایجتاد کنتد و تدارک ببیند. این ویمگی بارز هر ابرق

متحده آمریکا یکتی از منتاطق نفتوذی استت کته منتافع اقتصتادی و خاورمیانه برای ایالات

استراتمیک را داراست؛ بنابراین آمریکا برای ورود به این منطقه تلاش خواهد کرد و بعتد از 

طور کته شتد و یتا اینکته همتانورود هم سعی خواهد کرد تا بهترین عملکترد را داشتته با

های مورد پسندشان را در خاورمیانه ایجاد کنند تا با منتافع کنند حکومتخودشان اذعان می

هتا های آمریکتا در متورد اقتوام و قومیتآید کته سیاستتها ناسازگار نباشند. به نظر میآن

؛ یعنتی بته تواند پیشنهادی برای ایتن کشتور ارائته بدهتدطوری است که این پموهش نمی

هتا خترده گرفتت و حالتت تتوان بتر آنکننتد کته نمیشکلی سیاست خودشان را پیاده می

کننتد؟ یتا یکتی ای دارد، مثلا  ممکن است یکی بگوید که چرا از شیعیان حمایت نمیسلیقه
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هرحال ایتن متتن سیاستت ختارجی کننتد؟ بتهها حمایتت میدیگر بگوید که چرا از ستنی

ر حال اجترا کتردن آن استت و آن حمایتت از کردهتا در عتراق و متحده است که دایالات

های های رژیم صهیونیستی هم حرکت کرده باشتد، سیاستتسوریه است تا بر پایه خواسته

های آمریکتا را خنثتی یتا کشورهای منطقه خاورمیانه بایستی طوری باشد که بتواند سیاست

به آمریکا گفت کته چگونته عمت  کنتد؛ توان اثر کند. اصولا  کار ما به صورتی است نمیبی

های عملکردهای سیاست خارجی آن را هم ذکر کنیم ولی بیشتتر توانیم ضعفهرحال میبه

خصوص عراق و ستوریه بایستتی خواهیم به سیاست مناسبی که کشورهای خاورمیانه بهمی

ه سترزمینی ترین عم  ممکن، یعنی تجزیپیشه کنند تا بهتر بتوانند کشور خود را از خطرناک

 از حیث قومی و مذهبی حفق کنند، باردازیم.
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