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 مقدمه

 

. تبوده اس ترین تغییر و تحوالتبیشترین و عمیقهای هزاره سوم میالدی برای خاورمیانه نوید آغازهتاکنون 

اق اتفدر امریکا از خاورمیانه هزاران مایل دورتر هنوز چندی از شروع هزاره نگذشته بود که حوادث یازده سپتامبر 

ه . بعد از حمله باستفاده کرددر خاورمیانه فرصت به دست آمده برای تغییرات مدنظر خود از کشور  نو ای افتاد

حدود یک دهه رغم تمرکز بر سوریه اما این فرصت به عنوان هدف بعدی تعریف کرد و علی افغانستان، عراق را

به بهار ای را صورت دادند که اعتراضات گستردهها مردم کشورهای عربی علیه دولت زمانی که بعد فراهم شد

.م سوریه 2011های اعتراضی در موسوم شد. این حرکت هازمستان سرد و سخت برای دولت برای مردم /عربی 

در این میان، را باعث شد.  این کشوردر ها نه مداخله دولتو زمی ترین کشور عربی در نوردیدرا همچون شمالی

باشد  تفاوتنسبت به تحول یادشده در سوریه بی تواندبدون شک امریکا همچون قدرتمندترین دولت جهان نمی

با هدف کسب بیشترین منافع  و از همان روزهای نخست بر پافشاری راهبرد قدیمی یعنی دگرگونی رژیم دمشق

سوری  نیروهای اپوزیسیونتواند باشد؟ اما امکانات امریکا برای پیشبرد این سیاست در سوریه چه میتاکید نمود. 

گزینه خوبی از جانب اداره گرد هم آمده بودند  -رو بخش میانه –در قالب ارتش آزاد سوریه  که بخشی از آنها

اما بعد از اندک زمانی این گروه نتوانست نتایج مورد نظر آمریکا را برآورده کند بر  نداوباما تشخیص داده شد

ها که نتایج درخشانی در مبارزه با گروه کرد. گذاری کردهمین اساس امریکا بر روی گزینه دیگری سرمایه

، توجه ادراه اوباما را به خود کردندو بسیار منسجم عمل می موسوم به داعش به دست آوردهاسالمی حکومت 

با  خواسته بوددر قالب حزب اتحاد دموکراتیک  کرداگرچه امریکا به همراه ترکیه از نیروهای . ندجلب کرد

و در این راه  1مطالبات خود را به پس از سقوط بشار اسد به تعویق اندازد اپوزیسیون سوریه وارد ائتالف شده و

وشی پاز آن چشمبتواند ای نبود که امریکا گزینهی کردشکست خورده بود، لیکن کارآمدی و کیفیت نیروهای 

بدون پوتین روی "گزینه مکملی برای استراتژی امریکا در سوریه یا همان حضور  شمال کشورها در کردکند. 

ر د ها و دیگر اقوام آسوریها و بخشی از جامعه عرب، مسیحیکردها توانستند سرانجام امریکاییبودند.  "زمین

موثری نقش گردهم آورند و ها کردرهبری  بهده( سههه) 2را در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه شمال این کشور

د ادامه توانتا کجا می هاکردبا  داشته باشند. حال پرسش کلیدی این است که همکاری امریکاتحوالت سوریه در 

ای هدر ادامه به مهمترین مولفه یا از ماهیت استراتژیک برخوردار است؟ یداشته باشد و این همکاری تاکتیک

 شود.اشاره می پیوند با پرسش طرح شدهدر ایاالت متحده بر تصمیم  موثر

 

 

 سوریه ستانکرد / انسانی موقعیت جغرافیاییوزن و 

 

بان ز. قریب به اتفاق آنها سنی مذهب و با ها بزرگترین اقلیت قومی غیر عرب واقع در شمال سوریه هستندکرد

بیشینه آنها در امتداد مرزهای عراق و ترکیه و در سه ناحیه کنند. لهجه کُرمانجی شمالی صحبت میی کرد

                                                           
 36، ص( دگرگونی در نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه؛ صلح جغرافیایی، نشر انتخاب، تهران1395پرور، احمد)غم -1
 (SDFنیروهای دموکراتیک سوریه )/  موکراتیکێد سوریای کانیەزێه - 2
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و رات در آن جاری است که رود ف العرب در شمالترین نقطه، منطقه عینجزیره در شمالیمتمرکز هستند: 

جمعیت قابل  . همچنینشوندداغ شناخته میکردکه به عفرین یا  غربیهای مرتفع در شمالسرانجام سرزمین

 شودمیلیون نفر تخمین زده می 3های سوریه کردجمعیت  .1آنها در حلب و دمشق ساکن هستند ای ازمالحظه

درصد از  13، که در این صورت آنها -2کنندمیلیون نفر اشاره می 4تا  3.5البته تعدادی از منابع به جمعیت  –

  .3دهندمیلیونی سوریه را به خود اختصاص می 23جمعیت 

 

ا، هشده بودند با شروع جنگ بین علوی و سنی واقع ها در معرض سیاست تعریببرای دهههای سوریه که کرد

استفاده را برده و شروع به سازماندهی در  ع شد، از فرصت به دست آمده حداکثر.م شرو2011که در مارس 

 کارآمدتریم نیرو ظاهر شدند. ترین و و همچون منسجم 4مناطق خود کردند

 

 گریی دیمولفههم روی مذهبی آنها است. در کنار این مشخصه میانه، سکوالر بودن کرد جغرافیایمشخصه دیگر 

  کند.های سنی متمایز میاست که به میزان زیادی آنها را از جامعه خود به ویژه عرب

 کارآمدی درروی، عیت جغرافیایی ممتاز در سوریه، میانهاقلیت قومی، موقبزرگترین  –ها مجموعه این مشخصه

 هایی همچونای که به قدرتبه گونه ای بخشیدهستان وزن ویژهکردبه  – جمعیت قابل مالحظه و... حوزه نظامی،

 دمشق و رقیبان خواهد بخشید. ایاالت متحده توان کافی برای کنترل 

 

 سوریه انسانی/ موقعیت جغرافیایی وزن و 

است. این کشور از شمال به ترکیه، از شرق  آسیا، اروپا و آفریقاره سوریه در جنوب غرب آسیا، نقطه اتصال سه قا

محدود سواحل مدیترانه و از جنوب غربی به فلسطین اشغالی  به عراق، از جنوب به اردن و از غرب به لبنان و

با سرزمین باستانی آن منطبق نیست اما موقعیت آن در شرق مدیترانه و خط این جغرافیا هرچند  .5شده است

 .6ای بخشیده استکیلومتر به آن موقعیت ویژه 180ساحلی به طول 

 

                                                           
1- Austrian Centre for Country of Origin (2010) Human rights issues concerning Kurds 

in Syria, http://www.roteskreuz.at/accord. P 8 

2 - Orsam Report(2012) KURDISH MOVEMENTS IN SYRIA; Report No: 127, 

August, p9 

3 - Hevian, Rodi(2013) THE RESURRECTION OF SYRIAN KURDISH POLITICS, 

Middle East Review of International Affairs, Vol. 17, No. 3 (Fall 2013), p45 

4 - Ibid, p45 
5 - https://www.infoplease.com/country/syria 
6 - https://www.britannica.com/place/Syria 

http://www.roteskreuz.at/accord
https://www.infoplease.com/country/syria
https://www.britannica.com/place/Syria
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 1درصد 13ها با کردها، ای به شدت متکثر است. غیر از عربدر پیوند با جغرافیای انسانی و مذهبی؛ سوریه جامعه

درصد،  13به لحاظ مذهبی شیعیان  .2کنندها ترکیب جمعیتی سوریه را کامل میو در کنار آن چرکس و ترکمن

درصد از جمعیت این کشور را به خود اخصاص  3ها نیز درصد و دروزی 10درصد، مسیحیان  74اهل سنت 

 .3اندداده

 

ای ژهبه سوریه ارزش وی )اسرائیل( اشغالگرقرار گرفتن در جوار لبنان و رژیم  موقعیت ژئوپلیتیکی،به نسبت 

رژیم .م در اشغال 1967که از سال های جوالن واقع شده بلندی ،این کشور جانب جنوبیدر بخشیده است. 

ین ا از چند منظر دیگر مهم است وژئوپلیتیک سوریه موقعیت عالوه بر موارد یاد شده،  .4است )اسرائیل( اشغالگر

 :های جهانی مورد توجه ویژه باشددر معادله قدرت شود تاارزش باعث می

 

  و نقش این کشور در صلح و سازش  و دفاع از مسئله فلسطین جبهه مقاومتمنظر نخست: حضور در

 .(اسرائیل) اشغالگررژیم با 

  :ویژه این قدرت در دوره جدید. و توجهروسیه در دوران جنگ سرد  مواضع نزدیک بهمنظر دوم 

  :اتصال تهران به بیروت -نقطه اتصال مذهبی به نسبت مذهب حاکم؛ منظر سوم. 

 

 )اسرائیل( اشغالگررژیم  مربوط به سوریه و مالحظاتحضور در 

 

 یانبیاز عوامل، از جمله پشت یرا بر اساس تعداد یدهه، روابط دوجانبه قو نیچند یبرا لیمتحده و اسرائ االتیا

عهد ت انه؛یمشترک در خاورم کیاند؛ اهداف استراتژآن، حفظ کرده تیو امن لیمتحده از اسرائ االتیا یداخل یقو

 1948در سال  لیاسرائ جادیمتحده از ا االتیا تیااز حم یخیتار یوندهایو پ ک؛یدموکرات یهامتقابل به ارزش

 نیا تیدر تقو یمتحده جزء اصل االتیا یخارج یها. کمکرونداز جمله موارد مهم دیگر این اتحاد به شمار می

ه در کران یسازاز جمله ساخت و ساز شهرک لیاسرائ یهااستیاز س یبرخ یاگرچه ادارات متوال. روابط بوده است

 کیشر کیرا  لیاست که اسرائ یادیگذاران مدت زاز قانون یاریمتحده و بس االتیاند، مقامات ارا رد کرده یغرب

 .5را منعکس کرده است حاسباتم نیا لیاسرائ یمتحده برا االتیکمک ا یهادانند و بستهیدر منطقه م یاتیح

 

                                                           
1 - Hevian, Rodi(2013) THE RESURRECTION OF SYRIAN KURDISH POLITICS, Middle East 

Review of International Affairs, Vol. 17, No. 3 (Fall 2013), p45 
 163های بحران، مهرنامه، سال دوم، شماره هجدهم، دیماه، ص ( ریشه1390محب علی، قاسم ) - 2

3 - Ibid. p164 
4 - https://www.britannica.com/place/Syria 
5 - Sharp, Jeremy M.(2016) U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service 

/7-5700 / www.crs.gov / RL33222, p1 

 

https://www.britannica.com/place/Syria
http://www.crs.gov/
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 یمتحده سه اصل اساس االتیا ،بردیلذت م لیبا اسرائ کینزد روابطاز  متحده االتیاکه روزانه  یایمزا فراتر از

 نیضمت یبرا یشرط قو شیپ لییاسرا خاورمیانه دارد کهدر  یاتیو ح یدائم یمل تیمضاعف امن منافعدر زمینه 

-آوردهفرآرام و قابل اطمینان  انیاز جر نانی: اطمهستند ریبه شرح ز کیمنافع استراتژ. این منافع است نیاهمه 

عدن و کانال سوئز؛  جیفارس، خل جیخل قیاز طر یکنندگان جهانمصرفاز منطقه به  متیارزان ق ینفت یها

هایی که ابزاربه  یابیاز دست یدولتریغ گرانیو باز یفرع یها، دولتکالیرادبسیار ها میرژ از یریجلوگکنترل و 

 .1نهخاورمیامنطقه  بهمتحده در صدور قدرت خود  االتیا توان حفظسرانجام ؛ و شوندمیفاجعه و  بیآس باعث بروز

کشور  دوآینده روابط تضمینی برای  ،یکردنیروهای و همکاری با از این زاویه، حضور امریکا در کردستان سوریه 

 .منافع حیاتی امریکاستحفظ و 

 

 ترکیه، همپیمان امریکا در ناتو

 

وران و در د گ دوم جهانی به عضویت ناتو درآمداز کشورهای کلیدی خاورمیانه است که با پایان جنترکیه یکی 

کنترل و فشار بر رقیب ژئوپلیتیک خود یعنی اتحاد جماهیر های امریکا در منطقه برای جنگ سرد یکی از ستون

دلیل عمده آن رفع تهدید کمونیسم بود.  با پایان جنگ سرد روابط بین دو کشور اندکی سرد شد وشوروی بود. 

گرا در .م احزاب اسالم2002نباید از تحوالت سیاسی درون ترکیه هم به سادگی گذشت. در سال  اما، در این راه

ایی به گرنئوعثمانگرایی بخشی از سیاست این کشور شد. دست گرفتند و نئوعثمانیاین کشور قدرت را در 

کردند و این بر جهان اسالم حکومت  ها که به مدت نزدیک به شش سدهعثمانیمعنای بازگشت قدرت دوره 

ر و در کنااز خود دور کند خواهد ترکیه را تواند زیاد خوشایند باشد. با این وجود، امریکا نمیبرای امریکا نمی

 همواره نظری به مالحظه منافع این کشور دارد. ها تفاوت دیدگاه

 

بوده  ها در شمال سوریهکرد.م در روابط بین امریکا و ترکیه مسئله 2011 سال آفرین ازیکی از موارد چالش

ها اکنون آنهمپیمانی که امریکا در وضعیت آشفته سوریه توانسته منافعش را از طریق آن به پیش ببرد.  است،

 بارها متحده ایاالتکنند. بیش از یک سوم سرزمین سوریه را کنترل می 2در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه

، بینندنمی PKK ادامه حزب کارگران کردستان و تروریست را YPGیعنی  شانهمپیمان که است کرده اعالم

گه / پهکه دادن هر سالحی به یه در عوض مدعی است شود. آنکاراچیزی که از جانب ترکیه به شدت رد می

ای که در با اسلحه کرداز نظر ترکیه هر . 3ترکیه استنیروهای اتحاد دموکراتیک به معنای تهدید امنیت ملی 

در این پیوند عمر . 4روندارتش تروریست به شمار می سوریه یک کرددست دارد یک تروریست است و نیروهای 

                                                           
1 - Glick, Caroline (-) Strategic Foundations of the US-Israel Alliance, Decision Brief, 

Center for Security Policy, Talking Points 
2 - Syrian Democratic Forces 
3 - Ismaeel, Bashdar (2017) US alliance with Syrian Kurds: long-term strategy or tactical ploy? 

http://www.kurdistan24.net/en/news/3e8c31b3-177e-4033-9893-6fcdb73d53e7 

4 - DYER, GWYNNE (2018)WILL THE US BETRAY THE SYRIAN KURDS? 

https://www.jpost.com/Opinion/Will-the-US-betray-the-Syrian-Kurds-539279 

http://www.kurdistan24.net/en/news/3e8c31b3-177e-4033-9893-6fcdb73d53e
https://www.jpost.com/Opinion/Will-the-US-betray-the-Syrian-Kurds-539279
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ی را یکی از کردی بین امریکا و نیروهای چنین ارتباطوزیر در دوره احمد داود اغلو، نخستکورکماز، مشاور 

بر  مبنی هاییوعده ر حالی است که منابع ازاین د .محل مناقشه بین دو عضو پیمان ناتو معرفی کردهای مولفه

کنند تا ها تالش میترک به هر روی، .1اندخبر دادهاز جانب امریکا ها در قانون اساسی آینده کردرعایت حقوق 

نشینی از چنین روابطی کنند. اما وادار به عقب ها راکردها و امریکا بگذارند یا حداقل کردنقطه پایانی بر روابط 

نسبت به ایران، دوم؛ داخل سوریه و سوم نسبت  کند: یک؛امریکا سه هدف دیگر را از چنین ارتباطی دنبال می

ای رسد مسئلهبا تمام این مسائل، به نظر می .2کنندها نقش اصلی ایفا میکردروسیه. در هر کدام از این اهداف 

ر دولت همیشه قدرتمندت–کند و آن اینکه روابط دولت تشویق میامریکا را به سمت لحاظ داشت منافع ترکیه 

پوشی امریکا از عملیات سپر فرات، سکوت مصداق روشن این گفته چشماست. بوده غیردولت  –از روابط دولت 

 در برابر عملیات شاخه زیتون و جدیداً توافق با ترکیه بر سر منبج است.  

 

ن ها به یک سرزمیتبدیل آناین کشور و  نشینکردنقاط در طول دوره بحران در سوریه اتصال ها کرداستراتژی 

ر تحقق آن دد اما و غربی بدون مشکل به نتیجه رسی شرقی ین سیاست در بخشیکپارچه بوده است. اجرای ا

ترکیه هم  ه محل ورود نیروهای تندرو داعش ازبخش میانی آن یعنی پیرامون فرات به سمت مرزهای ترکیه ک

ها ردکع از عملی شدن برنامه ماندر قالب عملیات سپر فرات  این کشور نام ترکیه روبرو شد.زرگی ببود با مانع ب

 واکنش امریکا را هم به همراه داشت.شد و کمترین 

 

 دموکراتیک نیروهای برابر در "زیتون شاخه عملیات"ه.ش(  1396در سیاستی دیگر، ترکیه در زمستان گذشته )

ابت حمله به عفرین را نگرانی ترکیه از ب وزیر امور خارجه تیلرسونبا هدف عفرین را شروع کرد.  (SDF) سوریه

یر ه ترکیه به عفرین تفسحمل و چراغ سبز این کشور در قِبالکوت س موضع امریکا را اینجمیل بایک . 3تائید کرد

 .4کرد

از  ردک نیروهای خروج و منبج سر بر دو کشور توافق، ترین مورد از مالحظه منافع ترکیه از جانب امریکانزدیک

 جهت در گام یک عنوان به جمنب شهر از کرد مبارزان خروج از برای ریزیبرنامه باره دردو کشور این شهر است. 

 براساس .دکردن توافق ،ه بودکرد فوران مختلف کشورهای بین اخیرا که اختالفاتی شدیدترین از یکی فصل و حل

ولود چاوش م ترکیه، خارجه وزیر و وئپومپ مایکامریکا  خارجه امور وزیرمالقات  از پس خارجه امور وزارت بیانیه

                                                           
  :ەل اوێڕرگەو: داتده کوردستان ژئاواىۆر کوردى به کێنڵێبه مریکائه رىنهێنو -1

http://www.kurdistan24.net/so/news 

  :ەل اوێڕرگەو: سوریا کانیەڕەش و فرینەع( 2018)زیزەع  ردارەس - 2

http://diplomaticmagazine.net/opinion/111 

3 - ALDARWISH, DARYOUS(2018) DO SYRIAN KURDS STILL NEED 

AMERICA, https://www.jpost.com/Opinion/Do-Syrian-Kurds-still-need-America-

539983 

  :ەل اوێڕرگەو ؛ێویی سووریای دهکپارچهمیل بایک: کورد یهجه - 4

http://www.kurdistan24.net/so/news/e9c5cdb5-f98d-462e-a 060-05 f3f1a0f4cb 

http://www.kurdistan24.net/so/news
https://www.jpost.com/Opinion/Do-Syrian-Kurds-still-need-America-539983
https://www.jpost.com/Opinion/Do-Syrian-Kurds-still-need-America-539983
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چیزی که  1به توافق رسیدند "جمنب در ثبات و امنیت از اطمینان" برای "راه نقشه یک"دو کشور بر سر  ،اوغلو 

 .2کندناتو کمک می به کاهش تنش دو متحد

 

 و ایران / کنترل روسیه اهداف ژئوپلیتیک از حضور در سوریه

 

ی کرد. یک تداوم هژمونی خود از هیچ تالشی فروگذاری نخواهدهمچون بزرگترین قدرت فعلی جهان برای امریکا 

حساس و به ویژه با وزن این کشور برای موفقیت در این زمینه حضور در مناطق جغرافیایی ها از استراتژی

 همچون کانون دنیای قدیمبا هالل حاصلخیز آن و سوریه  ست. بدون شک خاورمیانه به طور عامژئوپلیتیک باال

 رود. یکی از آن مناطق به شمار میها به طور اخص عربو قلب 

 

که بسترها برای سوریه همچون واحد سیاسی قدرتمند فراهم شد،  1963سوریه بویژه بعد از کودتای بعث در 

مسکو بوده و متاثر از آن روابط دو کشور وجه  "توجه ویژه"همواره پایگاه ثابت روسیه بوده است. دمشق مورد 

کامالً موازی با سیاست دمشق بوده  کردسیه با راهبردی به خود گرفته است، از این رو، بدیهی است تعامل رو

 یی دیگری است. روابط امریکا و سوریه در طول سدهباشد، این در حالی است که برای امریکا وضعیت به گونه

یعنی حمله امریکا به عراق، هرچند وجه راهبرد به خود ندیده است، ولی 2003بیستم بویژه از زمامداری اسد تا 

کرد سیاست در جغرافیای پیرامون اسرائیل را مدیریت کند و مساله بود. امریکا از قِبَلِ آن سعی میهمواره برقرار 

تا حضور خود  اسبی در اختیار امریکا استنه مناکنون زمی. 3گرفتنیز در این چارچوب مورد تعامل قرار می کرد

 یمتقس برای ریزیبرنامه به متهم را آمریکا متحده ایاالت تهران و مسکودر این کشور را تثبیت کند. هرچند 

قابل در مامریکا از آن است که  ترعمیق یکا در شمال این کشور ، اما منافع استراتژیک حضور امراندکرده سوریه

 شکیلت سوریه شرقی شمال در یکرد ارتش یک واشنگتن، برعکسچنین اتهاماتی، تن به خروج از سوریه بدهد. 

 که زمانی تا: تردقیق خواهند ماند و به طور آنجا در نامحدود طور به آمریکایی سرباز 2000 که کرد اعالم و داد

 تشکس کامل طور به اسالمی دولت گیرد و صورت ژنو در ملل سازمان رهبری تحت صلح مذاکرات در پیشرفت

 متوقفکنترل و  احتماال ،حضور این اصلی هدفیکی از ارسد، . به نظر می، در آنجا ماندگار خواهند بودخوردب

 .4باشدو ایران  هاروس ساختن

                                                           
1 - Gall, Carlotta (2018) U.S. and Turkey Agree on Kurds’ Withdrawal From Syrian Town, 

https://www.nytimes.com/ 2018/06/04 /world/middleeast/turkey-syria-kurds-manbij.html. 
2 - Lederman, Josh(2018) Syrian Kurds to leave Manbij under delicate US-Turkey deal, 

https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/06/04/us-turkey-say-plan-reached-to-

resolve-rift-over-us-backed-kurdish-fighters-in-syria-town/ 
( تبیین مکانیسمی از دیالکتیک بازیگران در حوزه ژئوپلیتیک؛ مطالعه موردی: نواحی 1396پرور، احمد )غم - 3

 441کُردنشین خاورمیانه، رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی، چاپ نشده. ص 

4 - DYER, GWYNNE (2018) WILL THE US BETRAY THE SYRIAN KURDS? 

https://www.jpost.com/Opinion/Will-the-US-betray-the-Syrian-Kurds-539279 

 

https://www.nytimes.com/2018/06/04/world/middleeast/turkey-syria-kurds-manbij.html
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/06/04/us-turkey-say-plan-reached-to-resolve-rift-over-us-backed-kurdish-fighters-in-syria-town/
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/06/04/us-turkey-say-plan-reached-to-resolve-rift-over-us-backed-kurdish-fighters-in-syria-town/
https://www.jpost.com/Opinion/Will-the-US-betray-the-Syrian-Kurds-539279
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 واشنگتن/قامیشلی متفاوت اهداف و ایدئولوژی

 

ها مدنظر قرار کردمریکا با باید در همکاری اهم اهداف و ایدئولوژی متفاوت را  کنار موارد یاد شده، دو عاملدر 

مکن م سوسیالیست چپ و با ایدئولوژی کردنیروهای دموکراتیک با لیبرال  دار /ی سرمایهامریکاهمکاری داد. 

گذارد. پر واضح است سیاست خارجی امریکا بر اساس دو به نسبت اتحاد استراتژیک باقی ب یشانس اندکاست 

  .کنند، استوار استها از آن به آزادی و دموکراسی یاد میستون منافع اقتصادی و اخالق سیاسی که امریکایی

 

اما در سیاست بلند مدت  ها،کردها کمک کرد و به همان شیوه کردامریکا در بحران سوریه به  در این راستا، 

ی کردن امر، به چپ بودن نیروهای نامشخص است. یکی از دالیل ای هنوز هاکردبرای سوریه جایگاه امریکا، 

ها در شمال سوریه اعتقادی به سیستم کردگردد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، اعالم کرد که: برمی

مان تدر سیاس سیاسی / اقتصادی ما ندارند و کمونیست هستند، از این رو، الزم است بعد از پایان جنگ با داعش

 .1نسبت به آنها تجدیدنظر کنیم

 

یان در پاها کردکنند. ی برای آن تالش میکردگردد که امریکا و نیروهای به اهداف متفاوت برمی مسئله دیگر

به برقراری سیستم در کانتون جزیره برگزار شد،  مارس، در شهر رمیالن 17و  16نشستی که در روزهای 

مال شان اتحاد فدرال دموکراتیک ی مجلس موسسبیانیهشمال سوریه رای دادند. در  در "فدرالیسم دموکراتیک"

های مشارکت تمام گروه "یکفدرالیسم دموکرات"است که سیستم  شر شد، تأکید شده، که پس از آن منتسوریه

 چراکه ،باشد هاتواند خوشایند امریکائینمی اما این تصمیم .2کندی سوریه تضمین میقومی و مذهبی را در آینده

هدف بلند مدت  های سوریه هستند، زیراکردریتی آنها اعالم کردند که مخالف اعالم منطقه خودمختار خودمدی

 گذارد. پا می ه ایجاد حکومتی ملی و یکپارچه بدون بشار اسد است را زیرهای سازمان ملل متحد کنشست

ل حلی برای مشکفکر سیستم فدرال از طرف فیلیپ گوردون و جیمس دوبینس در دولت اوباما همچون راهاگرچه 

سیستم به نفع ها امریکاییتا کنون  با این وجود، 3ها نیز واقع شده استروس و مورد پشتیبانی سوریه طرح

 .4دانبودهها کردو علیه خودمدیریتی  کپارچه و متمرکز در سوریه تالش کردهی

                                                           
 :ەل اوێڕرگەو ت؟ێبده چی کوردستان ژئاوایۆداهاتووی ر: امانڕ وامی،ەق - 1

 http://www.kurdistan24.net/so/opinion/42830962-e 325-4 c90-bb87-cf256e9497fd 

 به فدرالیسم دموکراتیک در سوریه؛ برگرفته از:( خودگردانی محلی، بدیل هیوالی دولت؟ / نگاهی 1395اسدی، آرش) - 2

https://pecritique.com/ /آرش-دولت؟-هیوالی-بدیل-محلی،-خودگردانی/2016/05/14  
  تایمز؛ رکۆیۆنی ەل اوێڕرگەو سوریا، ەل کورد ریەبەوەڕێب ۆخ یاریڕب - 3

https://www.dwarozh.net/wtar_details.aspx?jimare=14 

 :ەل اوێڕرگەو ت؟ێبده چی کوردستان ژئاوایۆداهاتووی ر: امانڕ وامی،ەق - 4

 http://www.kurdistan24.net/so/opinion/42830962-e 325-4 c90-bb87-cf256e9497fd 

 

http://rudaw.net/english/middleeast/syria/170320161
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60499
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60499
http://www.kurdistan24.net/so/opinion/42830962-e325-4c90-bb87-cf256e9497fd
http://www.kurdistan24.net/so/opinion/42830962-e325-4c90-bb87-cf256e9497fd
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 ی سوریه با حکومت مرکزی کردروابط نیروهای 

 

در طول بحران سوریه بین ه با حکومت مرکزی است. سوری کردروابط نامشخص جغرافیای مولفه موثر دیگر، 

مدت گاهی بین  در اینهرچند،  نه جنگ و نه صلح برقرار بوده است،وضعیت  کردحکومت مرکزی و نیروهای 

ها درهای گفتگو با حکومت مرکزی را باز کردگرمی نیز اتفاق افتاده است، با این وجود، های قطب درگیریدو 

 اند و این امر ممکن است بر تصمیم اداره امریکا تاثیرگذار باشد. گذاشته

 

از امریکا دست به سوی حکومت ها بعد از ناامیدی کرددر جریان حمله ترکیه به عفرین و اشغال خاک این کشور، 

 با حکومت مرکزی را شاهد باشیم و این کرد. این امر باعث شد تا در عفرین اتحاد نیروهای مرکزی دراز کردند

که امریکا در چند سال گذشته تالش نموده تا او را از قدرت به  متحدان امریکا با رژیم اسد، کسییعنی اتحاد 

ها و حکومت مرکزی چند دور گفتگوهای سوری / سوری با هدف کردعالوه بر مورد همکاری عفرین، زیر بکشد. 

( در ادامه این سلسله گفتگوها، 1397مرداد  5اند و امروز )حل مشکل سوریه در شمال این کشور برگزار کرده

به اید در کنار آن بک زاویه دید و نباید مسئله را تنها از یه البتها به دمشق سفر کرده است. کردهیئتی از جانب 

که  زیرا از آنجایی ،کندکمک میبه پیشبرد منافع آمریکا  هم توجه نمود که هاتنشس در اینپتانسیل نهفته 

ر تگفتگوهای بین قامیشلی و دمشق سازندهشوند، به میزانی که ها به نوعی همپیمان امریکا محسوب میکرد

رامپ با دیدار تنخستین شود و از این جهت است که در امریکا نیز قلمداد میموفقیت مستقیم باشد به طور غیر

 های آتی صلح تاکید نمود.در نشست سوریه کردحضور نیروهای  ، ترامپ بر نقش وپوتین

 

 های عینیمصداق

ت خاورمیانه درسای تحت عنوان )امریکا کوزووی دوم در ویالدمیر لیپوهین در سایت ریا نووستی روسیه در مقاله

 نویسد: امریکا درصدد است یک پایگاه نظامی در سوریه برای خود تاسیس کند.کند( میمی

 

کند که وجود امریکا در خاک سوریه هدف اصلیش مقابله با داعش نبوده است. به لیپوهین به این نکته اشاره می

ژیم اسد تحقق دمرکراسی در سوریه بود زعم نویسنده هدف اصلی باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی از سقوط ر

، کند و به دنبال تحقق منافع استاما برای ترامپ این مسئله متفاوت است. او که سیاست عملگرایی را دنبال می

 دموکراسی کمتر محل تاکید است.

 

ی همچون گیرد و در پی است در خاورمیانه دولتها را برای اهدافش به کار میکردامریکا  لیپوهین مدعی است

نظر لیپوهن با اعالم  .1گیردکوزوو تاسیس کند و همان ابزارها را برای تحقق این هدف تحت نظر ناتو به کار می

طی چندین سال آینده برای تامین امنیت  SDFهزار نفری با کمک  30تصمیم امریکا مبنی بر ایجاد یک نیروی 

                                                           
  :ەل اوێڕرگەوکات: ەدروستد کورد ۆب سووریا باکووری ەل کێتڵەوەد مریکاەئ - 1

https://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare= 
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. این تصمیم 1یابدبه تاسیس مراکز نظامی مصداق میو اقدام  کردمرزهای شمالی سوریه تحت کنترل نیروهای 

ها بعد از حذف داعش هم ادامه خواهد داشت، کرددارد: نخست؛ روابط امریکا با در نوع خود از دو نکته پرده برمی

  .2ها خواهد بخشیدکرددوم؛ امریکا با بودنش در شمال سوریه نوعی خودمختاری به 

 

 فرجام

 

جنگ سرد تبدیل به قدرت نخست جهانی شده است. این جایگاه بدون شک ایاالت متحده به ویژه بعد از پایان 

حداکثر تالش خود را به کار خواهد برای حفظ آن  همراه دارد، بر این اساس این کشور برای امریکا امتیازاتی به

ضور حق جغرافیایی با ارزش ژئوپلیتیک است. های امریکا حضور در مناطگرفت. در این پیوند، یکی از استراتژی

از این طریق رقیبان احتمالی را دهد تا از نزدیک در جریان امور باشد و ای به امریکا اجازه میدر چنین نواحی

ی در این چارچوب قابل تعریف است. کردکنترل کند. حضور امریکا در کردستان سوریه و همکاری با نیروهای 

تواند تاکتیکی یا ی نمیکرددهد که همکاری امریکا با نیروهای نشان میشده های اشاره مولفهکلی تحلیل 

ع یا بایست همکاری قطباشد. تاکتیکی نیست به این خاطر که با حذف نیروی دولت اسالمی می استراتژیکی

ی ی از هیچ تالشکردی حمایت از نیروهای و استراتژیکی هم نیست زیرا در آن صورت امریکا برا شدتضعیف می

باال  ژئوپلیتیکامریکا کردستان سوریه را جغرافیایی با وزن  رسدبا این وجود، به نظر میکرد. نمیفروگذاری 

ده های آینسال یا دهه این تحوالتِآن ارزیابی کرده و سوریه و پیرامون جهت کنترل رقیبان و مدیریت تحوالت 

 سوریه را مشخص خواهد کرد. کردنیروهای با پایان همکاری امریکا است که 

                                                           
1 - DYER, GWYNNE (2018)WILL THE US BETRAY THE SYRIAN KURDS? 
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