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 چکیده:

است که  یالمللنیو ب یها در عرصه داخلدولت یهادغدغه نیتراز مهم یکیدر زمان حاضر،  سم،یرورت

 دان،شمنیکرده است. اند جادیابه خصوص کشورهای منطقه خاورمیانه  کشورها، یبرا یمیعظ یهاچالش

مناظر  ازآن را  یهاشهیاند و رنموده انیب دهیپد نیدرمورد علل ا ینظرات متفاوت ن،یپژوهشگران و متخصص

اند. در منطقه کرده نییو ... تب کیدئولوژیا ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یروان ،یاسیس یهاهیمتفاوت و با توج

سم مهیا حکومت ها، زمینه برای گسترش تروریبا وجود تنوعات مذهبی، قومی و انواع متفاوت  انهیخاورم

تحلیلی و  -آن در این مقاله با روش توصیفیدر گسترش  منطقه ای و فرامنطقه ای گرانینقش باز شده که

منطقه زیگران استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برخی از با

اده از خشونت و استف اتا ب هستندآن  ازمندیخود ن اتیاستمرار ح یبرا اورمیانهدر منطقه خی و فرامنطقه ا یا

در  ادییز یستیای ترورکه گروه ه یدر حال .دنیرا دنبال نما شانیالمللنیو ب یامنطقه ،یترور، اهداف داخل

کل شدر ، نقش کشورهای این منطقه دارند یهای مختلف تیهرکدام ماه و داشتهحضور  انهیمنطقه خاورم

ین طریق بوده گیری و گسترش آنها نیز متفاوت بوده و هر کدام به نوعی به دنبال دستیابی به اهداف خود از

 اند که در این پژوهش بدانها پرداخته شده است.

 

 تروریسم، خاورمیانه، ژئوپلیتیک، قدرت، سیاست واژگان کلیدی:
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 بیان مساله: -1

کنند و با  فایای ا و اقتصادی هر کشور نقش عمده یتیامن ،یاسیس لیمسا شبردیدر پ توانندیم یخارج گرانیباز

رخدادهایی . ندیچالش مواجه نما ایبهتر و  شرفتیآنها را با پ یاسیواحد س کی یبر روندهای درون رگذارییتأث

باعث شدند که  نظیر پدیده جهانی شدن، گسترش ارتباطات، غلبه ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک و... همه و همه

این تحوالت  تا در سایه آیدالملل به وجود  شرایطی در مقیاس کروی برای بازیگران کوچک بازی بزرگ بین

 شرفتهیدر کشورهای پ( 77: 1397)رجبی و احمدزاده، ری از شرایط سنتی گذشته بپردازندآفرینی موثرتبه نقش

انسجام  لیبه دل یبر امور و روندهای داخل یخارج گرانیعوامل و باز رگذارییتأث ،یغرب افتهیو توسعه 

اندک است، اما در کشورهای  اریبس افتهیجامعه و دولت و اقتصاد توسعه  شتریب یوستگیباال، پ یاسیس  یاجتماع

 نییملت سازی و پا -دولت  ندیفرآ شرفتیپعدم  رینظ یلیبه دال 1انهیچون کشورهای خاورم ای افتهیتوسعه ن

 یدولت و گروههای اجتماع نیالزم ب یوستگیو پ یفقدان کانالهای ارتباط ،یاسیس یم اجتماعبودن سطح انسجا

 یبر روندهای درون یخارج گرانیباز رگذارییتأث تیاقتصادی، قابل یافتگیتوسعه  نییسطح پا نیو همچن

 یدر چهارراه جهان یبه طور سنت یو ارتباط کیتیهم از لحاظ ژئو پل انهیم. منطقه خاورابدییم شیکشورها افزا

:  1391 ،و همکاران رازییش) برخوردار است ییباال تیاز اهم یقرار دارد و کنترل آن برای قدرتهای جهان

بوده و توجه قدرت های منطقه ای و فرا  یاتیح اریبس زیمنطفه ن نیاقتصادی ا تی. عالوه بر آن اهم(11 – 12

به خود جلب  ع،یآن در صنا یاتیح تیپس از دوران کشف نفت و اهم ژهیبه و خیمنطقه ای را در طول تار

مناطق تحت نفوذ دو  نیدو ابرقدرت از حساس تر نیجنگ سرد و رقابت ب رانمنطقه در دو نیکرده است. ا

 زین کایمتحده آمر االتیا ییجانبه گرا کیجنگ سرد و  افتنی انیرفت. با پا یبلوک غرب و شرق به شمار م

قدرت های  گریو د کایمنطقه کاسته نشده است و هم چنان محل تعارض و تداخل منافع آمر نیا تیاز اهم

به منافع خود  دنیقدرت های فرامنطقه ای از هر حربه ای برای رس انیم نیشود . در ا یمحسوب م یجهان

دامن زدن به منازعات درون منطقه ای و به طور مشخص  نهیزم نینکردند. در ا غیمنطقه از خود در نیدر ا

به خصوص  ین المللیهای قدرت های مداخله گر ب استیاز وجوه بارز س یکی سمیاستفاده ابزاری از ترور

قرار دارند که  یدر زمره دولت های مصنوع یبوده است. اغلب دولت های امروزی عرب کایمتحده آمر االتیا

دولت های عربستان  انیم نیجهان اسالم هستند که در ا هیبرای تجز یرگ غربمحصول تالش قدرت های بز

کمتر شاهد  زیقوی برخوردار هستند و امروز ن یو تمدن نهیشیشوند که از پ یمحسوب م یو مصر استثنائات

                                                           
1 Middle East 



 4شماره 4، دوره1400زمستان جغرافیا و روابط انسانی،                                 

502 
 

 انه،یمنطقه خاورم باور هستند که در نیقدرت های بزرگ امروزه بر ا نیو انفجاری هستند. ا یستیترور اتیعمل

رو  نیدارند، از ا یاسیس اییدر حوزه منابع انرژی و جغراف ژهیبه و یمنافع مهم ،یکشورهای عرب ژهیبه و

:  1394 ،و همکاران جان نثار)کنند  یبه مقاصد پنهان خود استفاده م دنیبرای رس سمیهمواره از حربه ترور

و فرامنطقه  یمنطقه ا گرانیبازاست که با توجه به توضیحات فوق، مسئله محوری در این تحقیق این  ( 108

چه نقشی داشته اند و میزان تاثیرگذاری آنها در گسترش تروریسم در  انهیدر خاورم سمیدر گسترش ترور یا

 این منطقه چقدر بوده است.

 مفاهیم کلیدی: -2

 ترور -2-1

ریست تروریسم و تروواژه است.  وحشت و ترس و ترساندن معنی به «TERSترس »التینی ازریشه ترور واژه

 ایائا ترس در زبان فرانسه ترور را ابتد (16: 1389ضمیری،  و هستند)حاجیانی پایی نو های واژه نسبت به

 ،یلیاردب)اند  کرده فیشود تعر یم یناش ینیب شیقابل پ ریمبهم و نامأنوس وغ دیکه اغلب از تهد دیشد ینگران

حشت و وو در فرهنگ های لغت، معادل نظام  افتیگسترده تر  ییمعنا سمی. بعدها واژه ترور(195: 1383

 دگاهیدبر قهر،  یمبتن یاز هراس افکن یبه کمک نظام دیکوش یبود که م یسک سمیشده و ترور فیترورتعر

 بایفته که تقررمتفاوت و متعددی به کار  یدر چنان معان سمیواژه ترور ریبرد. در دوران اخ شیهای خود را پ

 می بر رد را – یاسسی بار خشونت اقدامات تنها نه و –اقدامات خشونت بار  است و هر گونه معنا شده یب

اسلحه  لهیسبه و یاسیقتل س یو در لغت نامه دهخدا هم ذکر شده است که ترور به معن ی. در زبان فارسردیگ

 یاسیسشود که در آن از قتل های  یاطالق م یبه اصل حکومت و وحشت و فشار و به اصل سمیاست و ترور

 (17:  1389 ری،یوضم یانیحاج)شود  اعدف

 سمیانواع ترور -2-2

 یم یبررس انواع آن به اجمال نیمهمتر ریبا اشکال و قالب های گوناگون بروز نموده است. در ز سمیترور

 شود. 

  گرا: یمل سمیترور -2-2-1

دادن  انیحکومت مستقل و پا کیها به دنبال  ستیکه به واسطه آن ترور دهیگرد یمعرف سمیگونه ای از ترور

باشند.  یدادن به استعمار کشور وکسب استقالل آن م انیاستعماری برای پا دحرکت ض ایبه اشغال کشور و 

و  یمنطقه قوم کیحکومت مستقل در  کی جادیکه به دنبال ا ییگروه ها فیبرای توص نیواژه همچن نیا
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 سم،یاز انواع ترور یکیگرا به عنوان  یمل سمیترور یبه کار رفته است. با وجود معرف زیباشند ن یم یمذهب

گردد  یم یمشروع تلق یخشونت ایچه نوع جنگ  ستیهای آن محل مناقشه است و هنوز مشخص ن یژگیو

 (13:  1388 دری،یمقصودی و ح)

 :یاسیس سمیترور  -2-2-2

حتمال که ا یاسسی – یقرار دادن تحوالت اجتماع ریشده است که برای تحت تأث یمعرف سمیاز ترور ینوع

از سوی  سمیورنوع از تر نیشود ا یرود و گفته م یباشد به کار م یسر نمیم زیمسالمت آم قیوقوع آنها به طر

 کی هیکه علرد را دا ریتأث نیشتریب یو زمان ردیگ یقدرت، مورد استفاده قرار م گاهیگروه های کوچک فاقد پا

 ( 26 - 25:  1386 ،ی خانعبداهلل)لم و استبدادی به کار گرفته شود حکومت ظا

 : سمینارکو ترور -2-2-3

شود.  یه مشده است که از سوی سوداگران مواد مخدر به کار گرفت یای معرف یستیو اقدامات ترور سمیرورت

الت حم فیبرای توص الدییم 1983جمهور اسبق پرو در سال  سیبار از سوی رئ نیاول سمینوع ترور نیا

 فیی توصبرا سمیترورکشور به کار برده شد. نارکو  نیمبارزه با مواد مخدر ا سیپل هیگونه عل ستیترور

 داتیه تهدهای دولت و عدم اجرای قانون به واسط استیبر س رگذارییحمالت سوداگران مواد مخدر برای تأث

ه های معروف از نمون یکی، ییایکلمب یشود. پابلو اسکو بار، قاچاقچ یخشونت استفاده م منظم و استفاده از

 (13:  1985 نز،یجنک)شده است  یمعرف سمینارکو ترور

 : یمذهب سمیترور -2-2-4

 سمیرورچهار چوب، ت نیشود . در ا یم هیاست که اقدامات آن به واسطه مذهب توج یاز خشونت مذهب ینوع

 یعل)ند اشده  یمعرف یاسالم سمیو هندو به عنوان انواع ترور هودیی سمیو ترور یاسالم سمیترور ،یحیمس

 ( 208 – 207:  1390 ،یمحسن

 حکومت ها:  تیتحت حما سمتروری -2-2-5

ای هاز سازمان  یهای مال تیها، خصوصا حما تیحما فیشده است که برای توص یمعرف سمیاز ترور ینوع

وسط ت یستیها اغلب به عنوان پاداش حمالت ترور کمک نی. ارود یتوسط حکومتها، به کار م یستیترور

 (13:  1388 دری،یمقصودی و ح)گردد  یاعطا م یستیکشورها به گروه های ترور ایکشور 
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 : یدولت سمیترور -2-2-6

شود.  یاطالق م گریکشور د کی ایمردم آن کشور  ایگروه ها  هیاستفاده دولت ها از خشونت و سرکوب عل

، همانند ارتش انجام شود ای سیحکومت ها مانند پل یرسم روهاییتواند توسط خود ن یم سمینوع ترور نیا

دولت  تیماحمورد  یو شبه نظام یستیانجام آن به گروه های ترور ای (نیمردم فلسط هیعل لیاقدامات اسرائ)

زاده  بیحب)ردمرز و تفاوت وجود دا یدولت زینت آمو اقدامات خشو یدولت سمیترور انیسپرده شود . البته م

  (53:  1386 ها،یمیو حک

 : سمیترور وبی -2-2-7

مواد  ای حاتیشود که در آن از تسل یاطالق م یستیبه اقدامات ترور سمیاز ابعاد ترور گرید یکیبه عنوان 

شود که نمونه های معروف آن پاکت های حاوی  یاستفاده م ینظام ریبرای اهداف غ کیلوژ ویکشنده ب

با استفاده از باکتری  شیراج ن ییکایو حمله فرقه آمر 2001متحده در سال  االتیدر ا 2آنتراکس کروبیم

 (29:  1386 ،یعبد اله خان)است 1984در سال  گانیسالمونال در ساالد بارهای شهر آر

 :پیشینه و مرور منابع -3

ایان نامه ی، پستیز سمیدر مبارزه با ترور یالمللنیراهبرد جامعه ب(؛ 1397شکراللهی، مریم) .1

 دانشکده حقوق ،یبهشت دیدانشگاه شه

جامعه  یهبردهارا ،یستیز سمیدر حوزه ترور یالمللنینظام ب یحقوق یابزارها یبا بررس روشیپژوهش پ

 طیمح لیاز تبد یریشگیپ با هدف ،یمتعدد یحقوق ی. ابزارهاکندیم نییرا تب دهیپد نیدر مبارزه با ا یالمللنیب

 طیبشردوستانه و حقوق مح قوقح یهاها، در حوزهو دولت یستیترور یهاگروه یبرا یبه سالح ستیز

 نیتدو یو اصول عرف یالمللنیب یهانامهابزارها که عمدتاَ در قالب توافق نیشده است. ا ینیبشیپ ستیز

 تیه، با توجه به ماههستند. در حوزه حقوق بشردوستان یستیز سمیاز ترور یاناظر بر گونه کیاند، هرشده

از ملزومات  یکیا به عنوان ر ستیز طیعموماَ مح رانهیشگیاسناد پ الملل،نیشاخه از حقوق ب نیمحور اانسان

رد فو منحصر به  یاساس یهاصهیموجب شده است که خص ،یدگاهید نی. چنکنندیم فیتوص یبشر اتیح

به  بیسآاز  یریمطلوب را در جلوگ ییمغفول مانده و به تبع آن، قواعد وضع شده کارا یعیطب ستیز طیمح

اظر بر کنترل ن ،یستیز سمیدر عرصه ترور رانهیشگیپ یالمللنیقواعد ب گریباشند. د تهنداش ستیز طیمح

 .ها هستندنوع سالح نیاز اشاعه ا یریو جلوگ یستیترورستیز یهاسالح

                                                           
2 Anthrax 



 هانیفراوروزی ن                                     

  

 

505 

 

 

السالم،  هیعل دانشگاه باقرالعلوم پایان نامه ،سمیاسالم به ترور کردیرو (؛1389ولدبیگی، علی اکبر) .2

 یاسیدانشکده حقوق و علوم س

به مسأله  میمفاه نیرح اشبا  سمیاسالم به ترور کردیرو نییبا هدف تب یلیتحل - یفیبا روش توصاین پژوهش 

 یو بشر یاله نیحمله تجاوز کارانه است و با قوان کی یستیترور اتیعملنویسنده معتقد است . می پردازد

محسوب  سمیترور ردیاگر به نام اسالم هم انجام گ یحت یطیشرا نیچن نیتحت ا یاتیهر عمل ستیسازگار ن

 لیلدبه  مسلمانان تحت نام جهاد، یانتحار اتیحاضر، عمل وهشپژ هیشود و با توجه به اثبات فرض یم

ذارند گ یشود. آنها بر کار خود نام جهاد م یمحسوب م یستیترور تیفعال کی سمیبا ترور ادیمشترکات ز

 نیا یاهیژگیو یرا ندارد و اشتراک اساس یجهاد دفاع اتیعمل آنها خصوص ییکه به لحاظ محتوا یدر حال

 سمیروربا ت ینداشتن اشتراک اساس لیبه دل یاستشهاد اتیبه هم شده است اما عمل اموجب قرابت آنه دو

در آن  یو اخالق یاست که شئونات انسان یعمل دفاع کیشود بلکه  یمحسوب نم یستیعمل ترور کی

نب از جا کوین یو روز میاجر عظ افتیو در یرستگار یاهلل برا لیسب یاست ف یو عمل شودیم تیرعا

 . استپروردگار 

ه ، پایان نامانهیدر خاورم یمذهب سمیگفتمان ترور یتبارشناس(؛ 1395باوان پوری، شهریار) .3

 ارس یالمللنیب سیپرد- یامنطقه یهاسیدانشگاه تهران، پرد

 یلیاز نوع تحل قیتحق نیباشد. ا یم انهیدر خاورم یمذهب سمیها و علل ترور شهیر یبررس قیتحق نیهدف ا

شده  میاز صدر اسالم تا کنون تقس یبوده و به پنج پروسه زمان یآن بصورت کتابخانه ا ماانج شو رو یقیتحق

با ظهور احمد بن حنبل آغاز  یسلف انیادگرایبن یتیه از قرن دوم تا هفتم ه.ق که دوره هواسهت . مقطع اول ک

و  هیمیبا تولد ابن ت ییادگرایبن یو عمل یشده است، مقطع دوم قرن هفتم تا چهاردهم دوره توسعه مفهوم

با  تیسلف یپرداز یبن عبد الوهاب، مقطع سوم و چهارم قرن چهاردهم تا اواخر آن که دوره تئورمحمد 

دوره ظهورخشونت و سازمان  رندهینجم قرن چهاردهم تا کنون که در برگپ عقطب ومقط دیظهور حسن بنا و س

دهد که در هر مقطع  ینشان م قیحاصل از تحق جیباشند. نتا یسازمان القاعده تا داعش م رینظ ینئوسلف یها

 نیو ب ینقش عوامل اجتماع یو بررس یسلف یو مذهب ینید دیها و عقا شهیبا توجه به وجود اند یخیتار

 یالملل نیو ب یفرهنگ ،یاجتماع ،یمذهب یمولفه ها هیگرفت که کل جهیتوان نت یم ،یدر آن پروسه زمان یمللال
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در  یمذهب سمیخشونت و ترور جهیوثر داشته و در نتنقهش م یذهبم مسیکالیدر ظهور و بروز خشونت و راد

 .باشد یم یالملل نیو ب یعاجتما ،فرهنگه نه،ید یهااز مولفه  یوندیپ رندهیدر برگ انهیخاورم

 نیکنفرانس ب، و روندها تیوضع انهیدر منطقه خاورم سمیترور(؛ 1397زنگنه مقدم، محسن) .4

چالش  و کالنشهرها، راهکارها و ینیسرزم ،یمناطق مرز داریو توسعه پا شرفتیپ ت،یامن یالملل

 بحران تیریعامل و مد ریپدافند غ تیها با محور

در  سمیمعضل ترور  خچهیاز تار یو شرح مختصر حیبر آن است که ابتدا به ساکن توض یمقاله سعاین در 

مونه  مورد مصداق به گروه داعش بعنوان ن موجود و بعنوان یروندها یشود و سپس به بررس انیب انهیخاورم

 شده است. انیب سمیکاهش روند رو به رشد ترور ایو  انیپا رامونیپ ییراهکارها انیپرداخته و در پا یبررس

 

 یافته های تحقیق -4

داشته اند  نقش انهیمدر خاور سمیای و فرامنطقه ای که در گسترش ترور طقهمن گرانیباز نیاکنون به مهمتر

 .میپرداز یم

 کشورهای منطقه ای  -4-1

ون سعی در در بین عوامل تأثیر گذار بر گسترش تروریسم، کشورهای منطقه خاورمیانه هم به دالیل گوناگ 

 به چالش کشیدن امنیت منطقه ای داشتند که در ادامه به مهمترین انها اشاره می کنیم. 

 ربستان سعودی ع -4-1-1 

عربستان یکی از بازیگران کلیدی مؤثر در قضیه تروریسم غرب آسیا است که نه تنها استراتژی عدم همکاری 

دامات مستقالنه این کشور هم در مبارزه با تروریسم قبین المللی دنبال می کند، بلکه ارا در مبارزه با تروریسم 

ان در بحران تروریسم بیش از همه به نقش تآثیر اندکی داشته است. به عبارت بهتر، نقش و بازیگری عربست

آن در حمایت از تروریسم بر می گردد. این کشور از زمان تأسیس ،نقش اساسی در شکل گیری و تداوم 

یری و بنیاد گرایی در گروه های تروریستی داشته است و به نوعی می توان آن را پدر خوانده تروریسم تکف

قرن گذشته بود که عربستان سعودی از گروه طالبان استفاده  80. نخستین نمود آن، در اواخر دهه دنیا دانست

کرد و مبالغ میلیاردی هزینه کرد تا افکاری را گسترش دهد که زمینه ساز شکل گیری گروه های تروریستی 

در این زمینه، عمق رابطه سپتامبر به اوج رسید. تحقیقات  11در آینده شود. فعالیت های عربستان با وقایع 

سپتامبر را  11تروریستی که عملیات  19مسئوالن عربستان سعودی با القاعده را ثابت می کند به طوری که از 
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تن سعودی بودند. سعودی ها به پشتیبانی از گروه های تروریستی در خاورمیانه اعم از داعش  15انجام دادند 

از سوی عربستان سعودی  گیری این گروه انتشار اندیشه های رادیکالیادامه دادند و یکی از دالیل اصلی شکل 

 (65: 1395، و همکاران بصیری)بوده است 

  مواضع عربستان در ارتباط با بحران سوریه و تروریست های داعش 

در پی ناآرامی  (ایران در منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان مهم ترین متحد عرب)روابط عربستان با سوریه 

ای سوریه رو به تنزل و وخامت گذاشت. سیاست های فعلی عربستان در رابطه با موضوع سوریه، شامل ه

یک تغییر مهم در نگرش پادشاهی عربستان نسبت به حکومت و رژیم بشار اسد است. درواقع، پس از شکاف 

دست نشانده  ، نخست وزیر لبنان و«رفیق حریری»و اختالف شدیدی که میان این دو کشور در پی ترور 

میالدی به وجود آمد، پادشاهی عربستان راهبرد خود را در قبال سوریه تغییر داد و در  2005عربستان در سال 

ابتدا سیاست به انزوا کشیدن سوریه و سپس سیاست صریح و آشکار نسبت به این کشور را در پیش گرفت. 

میالدی،  2007تا اواخر  2005لهای یه بین ساای به انزوا کشاندن سورپس از تالش های ناموفق عربستان بر

میالدی تصمیم گرفت تا لحن خود را نسبت به سوریه تغییر دهد. این تغییر نگرش پس  2008ریاض در سال 

چرا که این توافق به ایجاد یک  ،تری به خود گرفتمیالدی شدت بیش 2008از توافق دوحه در ماه مه سال 

شد. تا آن زمان، لبنان به عنوان عرصه اصلی تالش های عربستان به  دولت وحدت ملی در لبنان منجر می

میالدی، عربستان سیاست منزوی  2008سال . پس از و منزوی کردن سوریه شناخته می شدمنظور تضعیف 

کردن سوریه را کنار گذاشت و از آن پس تمام تالش خود را در جهت ایجاد اختالف و شکاف در روابط 

صرف کرد. روابط و روند آشتی و مصالحه میان عربستان و سوریه آغاز شد و در زمان  میان تهران و دمشق

روابط این  (میالدی 2009تا ژانویه سال  2008از دسامبر سال )رژیم اشغالگر قدس « ت سرب گداختهعملیا»

دو کشور بسیار برجسته تر از گذشته شد و با سفر تاریخی ملک عبداهلل، پادشاه عربستان، به دمشق در اکتبر 

میالدی به اوج خود رسید. این درست در زمانی بود که تمامی کشورهای درگیر، لبنان را برای برون  2009

ه کشور تحت  فشار قرار داده بودند. در چند رفت از بن بست سیاسی و ایجاد کابینه وحدت ملی برای ادار

سال بعد روابط و ارتباطات میان عربستان و سوریه همچنان به قوت خود ادامه داشت. با این حال، به واسطه 

تالش های عربستان برای شکستن محور مقاومت و ایجاد شکاف در اتحاد دوسویه میان سوریه و ایران، 

چگاه تا حد ایجاد یک اتحاد سیاسی کامل و تام پیش نرفت. از آن زمان به روابط میان عربستان و سوریه هی

بعد، روابط سوریه و عربستان به تدریج رو به سردی گرایید و اعتراضات سوریه نیز مزید بر علت شد و به 
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 شکاف میان دو طرف و سردی روابط دامن زد. درواقع، همزمان با گسترش ناآرامی ها و اعتراضات در سوریه،

عربستان نیز به سرعت موضع محتاطانه خود را تغییر داد و این اقدامات را به صورت آشکارا محکوم کرد و 

میالدی سفیر خود در سوریه را به ریاض فراخواند و با تمام قوا به  2001پادشاه عربستان نیز در اوت سال 

سد ادامه داد، ازاین رو،پرسشی که نظامی از مخالفان رژیم بشار ا -دیپلماتیک و مالی -حمایت های سیاسی

در اینجا مطرح  می شود این است که عربستان از مخالفت با نظام سوریه چه اهداف و راهبردهایی را دنبال 

می کند و چگونه در این بحران نقش ایفا می کند؟  در پاسخ به این پرسش بنیادین باید خاطرنشان کرد که 

وامل شخصی، فرقه ای و باالتر از همه سیاسی و ژئوپلیتیک است. موضع عربستان در سوریه ترکیبی از ع

نخست، سعودیها همیشه نسبت به اسد و ایدئولوژی حزب بعث نگران بوده اند.دوم اینکه سرکوب مخالفان 

سیاسی توسط رژیم مسلط علوی که به طور عمده از اهل سنت بوده اند، باعث مخالفت های بیشتر عربستان 

یه شده است. سوم و  مهمتر از همه اینکه، عربستان سعودی از سقوط رژیم اسد به عنوان با رژیم بعث سور

یک فرصت طالیی برای تضعیف بزرگ ترین رقیب  منطقه ای خود یعنی ایران و ایجاد یک نظم مسلط سلفی 

ربستان به طورکلی، ع (113-112: 1395و همکاران،  سلطانی نژاد)در مقابل نظم شیعی استفاده خواهد کرد 

سعودی در بحران سوریه دو هدف اساسی را دنبال می کند: یکی  تضعیف ایران و مقابله بانفوذ منطقه ای آن 

و دیگری روی کار آوردن یک رژیم سنی سلفی در سوریه به جای رژیم علوی فعلی اسد و یا رژیم احتمالی 

 نظر ترکیه.  اخوانی مورد

 قه ای ایران: تضعیف ایران و مقابله با نفوذ منطالف. 

عربستان همواره رقبای منطقه ای یکدیگر بوده اند و این کشور همواره انقالب اسالمی، ایران و  پس از پیروزی

سعی کرده تا از طریق اتحاد با ایاالت متحده، ایران را موازنه کند و قدرت منطقه ای ایران را به چالش کشاند. 

، 2003ر نان تاکنون موفق نبوده است. پس از سقوط صدام حسین داما عربستان با توجه به تحوالت عراق و لب

عراق به حوزه نفوذ ایران پیوست. صحنه مهم دیگر رقابت نیابتی ریاض و تهران، لبنان بوده است. عربستان 

و ناکامی در ابقای سعد حریری در مقام نخست  2005 پس از ترور رفیق حریری در فوریه در لبنان نیز

ایت عربستان ـ در مقابل ایران شکست خورد. همچنین، این کشور در بحرین به شدت منافع موردحم -وزیری

خود را در تقابل با ایران می بیند. از دیدگاه ریاض، هر گونه قدرت گرفتن شیعیان در بحرین، به افزایش نفوذ 

آورد تا در مقابل رقیب  ایران خواهد انجامید. در همین راستا، بحران سوریه فرصتی را برای سعودی ها فراهم

دیرینه خود یعنی ایران موازنه ایجاد کند. به همین دلیل ،تالش های عربستان سعودی برای اجماع جامعه بین 
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المللی و منطقه در مقابل اسد را می توان بخشی از رقابت های منطقه ای بزرگ تر بین این کشور و ایران 

نظام متحد ایران در سوریه سرنگون شود. این مسئله موجب دانست. ازاین رو، حکومت آل سعود مایل است 

تضعیف نفوذ ایران در سوریه و لبنان، کاهش تأثیرات از دست دادن عراق، گسترش حوزه نفوذ عربستان در 

بنابراین انتظار  (1: 1392، قربانی)کانون محور مقاومت و درنهایت، تغییر موازنه قوا در منطقه خواهد شد

ایران به عنوان قدرت  منطقی این است که عربستان سعودی به عنوان یک قدرت منطقه ای، در مواجهه با

  در سوریه با جدیت علیه حکومت آن حرکت کند. ،عمده منطقه

 :گریمرجعیت عربستان و گفتمان سلفیبسط ب. 

نظم جانشین  ه مخالفان بشار اسد، ارائه الگوییکی از دالیل عربستان برای مداخله در سوریه و تقویت جبه

وی حاکم در در منطقه با اندیشه سلفی گری است، امری که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است و به اقلیت عل

طی هستند. مقابل اکثریت سنی برمی گردد. در حال حاضر سلفی ها به نوعی حامل گفتمان اسالم گرایی افرا

ز این مؤلفه اگفتمان می تواند بسترساز ایجاد نوعی تنش مذهبی باشد. عربستان  درواقع، عربستان حامل این

اخلی و ددر تالش است تا با نشان دادن تقابل شیعی و سنی و حمایت از اکثریت سنی ضمن مهار مخالفان 

متحد  وحفظ همبستگی میان آنها، حمایت خود را از اهل تسنن سوریه که در زیر مشت آهنین نظام علوی 

ان رژیم و در ادامه وفادار ایران شیعی قرار دارند، ابراز نماید و تالش می کند با حمایت های گسترده از مخالف

ور تحمیل اخوانی ،بر این کشسقوط اسد، نظم و الگوی سلفی موردنظر خود را در برابر الگوی شیعی و یا 

براندازی  تشدید بحران سوریه در جهتبه صورت کلی، مجموعه اقدامات عربستان در  (1: 1391، کرمی)نماید

  نظام حاکم بر سوریه شامل موارد زیر می شود:  

  فعال سازی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در جهت اعمال فشار علیه بشار اسد

 و زمینه سازی برای تکرار تجربه لیبی در سوریه؛  

   کمک مالی، تسلیحاتی و لجستیکی به معارضان سوریه در خارج و داخل؛ 

 حور بین المللی ایاالت اسرائیل و م -قطر -همکاری و هماهنگی ریاض با محور منطقه ای ترکیه

 متحده، فرانسه و انگلیس، جهت براندازی نظام و دولت فعلی سوریه؛  

  تالش برای تقویت جریان سلفی و وهابی در سوریه؛  
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 لعرب فعال سازی رسانه های گروهی خود مانند شبکه العربیه و نشریاتی چون الشرق االوسط و ا

 و تمام سیاست های سلفی و وهابی برای تحریک افکار عمومی جهان غرب و اسالم علیه دولت

   (136: 1391، رجبی)سوریه و تخریب چهره آن در اذهان عمومی

  قطر   -4-1-2

، در چند سال اخیر در پی ایفای نقشی جدی و متمایز نسبت به سایر کشورهای خلیج ای قطر در عرصه منطقه

ای  فارس برآمده و توانسته است ضمن تضمین امنیت و ثبات خود، به ایفای نقش فعال در سطح منطقه

گفت توان  گونه ای بوده است که با اندکی اغراق می آفرینی فعال قطر در تحوالت غرب آسیا به بپردازد. نقش

 دلیل روابط عمیق و مستحکم قطر در طول سال شوند. به که همه راهها در سالهای اخیر به دوحه ختم می

تکفیری، این کشور پس از شروع بحران سوریه تالش کرده که پذیرای -های گذشته با گروههای سلفی

 .چند مورد بر عهده داشته باشدبسیاری از رهبران و سران این جریانها باشد و میزبانی مخالفان بشار اسد را در 

 همین عامل فرصتی را برای قطر در معادالت سوریه و عراق پس از ظهور داعش فراهم ساخت و اینک رسانه

کنون شبکه های  های آن پوشش خبری بسیاری از اقدامات گروههای تروریستی داعش را برعهده دارند. هم

می کنند داعش علت نیست بلکه معلول است. نکته مستتر و الجزیره به نحو هوشمندانه ای به مخاطبان القا 

گاه آشکار در گزارشهای این شبکه تأکید اغراق آمیز بر اشتباهات مالکی و به نوعی القای این مطلب است که 

حکومت شیعیان به حقوق دیگر گروههای عراق ظلم کرده و حرکت داعش به نوعی تظلم خواهی اقلیتی 

مورد اجحاف واقع شده اند. این موضوع به نحوی است که اگر از هر کارشناسی است که از طرف شیعیان 

در سطح جهان بخواهیم نام سه رسانه حامی گروه های سلفی ـ تکفیری از القاعده گرفته تا گروه داعش را 

ی دنیا ذکر کند حتما یکی از این سه نام شبکه الجزیره خواهد بود .در حالی که اکثر قریب به اتفاق رسانه ها

و « دولت اسالمی در عراق و شام»از واژه داعش استفاده می کنند، شبکه الجزیره به همراه چند شبکه دیگر 

پس از آن دولت خالفت اسالمی را برای توصیف این گروه تروریستی مورد استفاده قرار می دهد.  مقامات 

المسلمین را دارند. -همچون اخوان قطری خود داعیه هواداری و حمایت از جریانهای میانه روی اسالمی 

المسلمین باعث تنش در -حتی قطری ها با موضع گیری خاص خود در بحران مصر و حمایت از اخوان

روابط شان با عربستان، بحرین و امارات شدند. این کشور درواقع به دنبال تحقق راهبرد کالن خود در سطح 

آویو و عادی سازی نرم سیاسی با رژیم صهیونیستی منتهی  منطقه می باشد. خط مشی آنها که از یک سو به تل

شده و از سوی دیگر راه تفکیک منطقه عربی و اسالمی با تکیه مستمر بر اختالفات و بزرگ کردن آنها هرچند 
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 .ی چندانی با همپیمانان خود نداردکه کوچک و ناچیز باشند، منتهی می گردد . بنابراین قطر حتی سازگار

 (65: 1395، و همکاران بصیری)ربستان نیز مزید بر علت شده استبا عاختالف مرزی 

  

 ترکیه  -4-1-3

در دهه های پایانی قرن بیستم، ترکیه شاهد گرایشات اسالمی در سیاست داخلی و خارجی خود بود. بارزترین 

سیاست خارجی بود. تفاوت اسالم گرایی ترکیه با اسالم گرایی مد نظر سایر کشورهای جهان اسالم در حوزه 

ار حزب عدالت و این تفاوت در گرایش ترکها به اسالم اعتدالی نمود یافت که به صورت آشکار در دستور ک

نامیده می شود.  3این سیاست خارجی جدید، نوعثمانی گرایی (176: 1390 افضلی و متقی،)توسعه قرار گرفت

حفظ مناسبات خود با آن، برای برقراری و توسعه غرب، اکنون در کنار  ترکیه پس از چندین دهه همراهی با

امپراطوری عثمانی تالش می  مناسبات سیاسی با کشورهای منطقه غرب آسیا، بویژه کشورهای واقع در حوزه

در مقطع کنونی مواضع متناقض و متعارض ترکیه که به حمایت از داعش و گروه های تروریستی می کند. 

لجستیکی و نظامی حتی در برخی مواقع اراضی خویش را در اختیار این پردازد و صرف نظر از حمایتهای 

گروه ها قرار داده است. آنکارا از یک سو همسویی خود با ائتالف بین المللی ضد داعش را اعالم می کند و 

از سوی دیگر نمی تواند از امتیازاتی که از تعامل با گروه های تروریسی مسلح از جمله داعش بویژه خرید 

انه ای فت مسروقه و ارزان قیمت چشم پوشی کند. راهبرد کالن نوعثمانی گری را از چنین چشم انداز دو گن

 (66: 1395، و همکاران بصیری)باید مورد بررسی قرار داد

  وریه  ترکیه و بحران س -4-1-3-1

کالتی  بوده اند. دچار مشترکیه و سوریه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا به امروز، در روابط با یکدیگر 

 است: در این میان، سه مشکل یا اختالف اصلی همواره سایه خود را بر روابط این دو کشور حفظ کرده

                                                           
3 Neo-Ottomanism 
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 سوریه و ترکیه. ترسیم از نگارنده سه اختالف اصلی: 1شکل 

 

این سه مسئله مهم و اختالف انگیز همواره مانعی بر سر راه توسعه روابط دوجانبه این دو کشور و بروز  

اختالف های اساسی بین  آنها در منطقه شده است اما به طورکلی ،روابط ترکیه و سوریه به رغم تنش های 

های  گسترده ای شکل  گذشته، در یک دهه اخیر سیر صعودی را طی کرده بود و دو کشور به  همکاری

، از حمایت حزب کارگران کردستان خودداری کرد و رهبران  آنها 1988دادند. پس  از آنکه سوریه در سال 

را تسلیم ترکیه کرد، تحول مثبت در روابط ترکیه و سوریه آغاز شد. به قدرت رسیدن بشار اسد در سوریه در 

امنیتی و اقتصادی  -، سرعت توسعه روابط سیاسی2002و حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال  2000سال 

توافقنامه همکاری امضا و  50، دو کشور حدود2009و  2002دو کشور را بسیار افزایش داد. بین سال های 

ایجاد شورای عالی همکاری استراتژیک را اعالم کردند. عالوه بر این، ترکیه و سوریه نخستین تمرین نظامی 

، ترکیه و سوریه توافقنامه تاریخی مبارزه با تروریسم را امضا کردند و 2010د. در سال مشترک را انجام دادن

، ترکیه به بزرگ ترین شریک تجاری سوریه تبدیل شد، اما با آغاز ناآرامی ها در سوریه ،نوع 2011در سال 

سوریه در مارس رویکرد ترکیه باعث سردی و تخریب جدی روابط بین دو کشور شد. از آغاز ناآرامی ها در 

دولت ترکیه واکنش های متفاوتی نسبت به آن نشان داده است. رویکرد ترکیه در آغاز مبتنی بر همکاری  2011

با دولت سوریه و کمک به حل بحران بود تا با کمک به دولت اسد در مدیریت بحران، به بازگشت ثبات و 

غلو، وزیر امور خارجه وقت ترکیه، و مقامات آرامش در این کشور کمک کند. طی مالقات دوجانبه داوود او

مسئله کردها
تقسیم منابع آبی  

مشترک  
اختالفات ارضی
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( 115: 1395 و همکاران، سلطانی نژاد)ینه اصالحات در سوریه تأکید کند سوری، ترکیه تالش کرد بر گز

تالش کرد بشار اسد برنامه اصالحات خود را اعالم و بر  2011دولت ترکیه طی ماه های ژوئیه و اگوست 

و قانون حکومت اضطراری، اجازه به مخالفان برای تشکیل احزاب موضوعات مورد نظر ترکیه همچون لغ

سیاسی و راه اندازی گفت وگوی ملی توجه کند؛ اما دولت ترکیه به دلیل بی توجهی به خواست هایش که 

همسو با سیاست های غرب گرایانه و منفعت محور خود بود، به این نتیجه رسید که اراده ای جدی برای 

سوریه وجود ندارد یا در بدترین وضعیت، بشار نفوذ الزم در ساختار سیاسی سوریه برای انجام اصالحات در 

پیشبرد و محقق ساختن اهداف مزبور را ندارد و به نوعی حفظ وضع موجود را دشوار دانسته و چشم انداز 

فاوت از روشنی برای حکومت بشار اسد متصورنمی داند. مهم تر از همه، ترکیه جنس تحوالت سوریه را مت

اقتدارهای  تحرکات انقالبی جهان عرب نمی داند و بر این اعتقاد است که درنهایت، نیروهای معترض بر

 (54: 1391 و همکاران، مؤمنی)حاکم پیروز خواهند شد

 ا   بحران سوریه و حمایت غرب از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپ -4-1-3-2

است. سیاست  فرصت برای پیوستن به اتحادیه اروپا حائز اهمیت در سطح بین المللی، برای ترکیه فراهم شدن

ین بحمایت ترکیه از مخالفان دولت سوریه را نیز باید در چهارچوب تالش این کشور جهت کسب وجهه 

رد. سیاست حمایت المللی و استفاده ابزاری از آن به منظور چانه زنی برای پیوستن به اتحادیه اروپا تفسیر ک

یبا  تمامی دولت بشار اسد بهترین راهکار برای ترکیه جهت رسیدن بدین مقصود است، زیرا تقراز مخالفان 

به  (106: 1391 ،و همکاران مسعود نیا)خالفان دولت سوریه اجماع دارند. کشورهای غربی بر حمایت از م

وریه سحوالت طورکلی، ترکیه عالوه بر پیگیری اهداف و منافع یادشده، نگرانی های عمده ای نیز از ت

ی سوریه دارد.نخست اینکه، ترکیب پیچیده ماهیت قومی و مذهبی سوریه و نامشخص بودن آینده حیات سیاس

شابه مو احتمال تجزیه سوریه، رهبران ترکیه را در مورد تجزیه کردستان سوریه و شکل گیری وضعیتی 

حریک عی که  می توانست سبب تکردستان عراق (یعنی تشکیل یک اقلیم خودمختار) نگران می کرد .موضو

ای ترکیه کردهای ترکیه شود و پس از  مدتها آرامش، موضوع کردها را مجددا  به عنوان مشکل امنیتی بر

ا در این رمطرح کند. نگرانی دوم را باید در بحث سیل پناهندگان سوری به ترکیه دانست که مقامات ترک 

اخلی اند امنیت دمهاجران و ترکیب هویتی و قومیتی آن ها می تومورد نگران کرده است، زیرا این پناهندگان و 

   .سوریه را با چالش مواجه کند
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طقه ای و همان طور که گفته شد، موضع اولیه مقامات ترکیه در قبال بحران سوریه، نوعی میانجی گری من

ر سوریه، رش بحران دحمایت از انجام اصالحات پیشنهادی بشار اسد در سوریه بود؛ اما به مرور و با گست

: 1390 یات،ب)ترکیه با چرخشی کامل در مواضع و اقدامات خود، خواستار کناره گیری بشار اسد از قدرت شد 

170-171) 

در همین راستا، از جمله اقدامات دولت ترکیه جهت ساقط کردن نظام سیاسی سوریه را باید به برقراری 

ارتباط با گروه های معترض سوریه و به ویژه اخوان المسلمین اشاره کرد. بهترین دلیل برای همکاری ترکیه 

در ترکیه است.  به طوری که و اخوان المسلمین سوریه، برگزاری چهار اجالس برای مخالفان نظام سوریه 

دوستان مردم »ترکیه به میزبان مخالفان سیاسی و نظامی سوریه تبدیل شده است. برگزاری دومین کنفرانس 

نشانگر نقش مهم ترکیه در فرایند بحران سوریه است. اغلب  2012در استانبول در تاریخ اول آوریل « سوریه

زمینه  پذیرفته اند، بلکه خواهان افزایش  تالشهای ترکیه برای کشورهای عرب نه تنها نقش ترکیه را در این 

در « دوستان سوریه»جلوگیری از سرکوب خونین مردم سوریه هستند. این کنفرانس به عنوان دومین اجالس

کشور و نهاد  38استانبول بدل به  نقطه ی عطفی در تشدید فشارها بر رژیم اسد شد. در این اجالس بیش از 

برگزار  2012فوریه  12شرکت داشتند که نسبت به اولین اجالس یعنی اجالس تونس که در تاریخ  بین المللی

شده بود به مراتب وسیع تر بود. در این کنفرانس شورای ملی سوریه که مهم ترین تشکل مخالفان سوریه در 

فارس و همچنین  آن زمان بود، به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه شناخته شد و کشورهای حوزه خلیج

برخی از کشورهای غربی وعده دادند که به مخالفان بشار اسد کمک مالی اعطا کنند. همچنین، دولت ترکیه 

بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور، تحرکاتی را برای تقویت اخوان المسلمین در کشورهای 

ارد اخوانی ها را در جمع مخالفان سوری مختلف به ویژه در سوریه آغاز کرده است. دولت ترکیه قصد د

تقویت کرده و آ نها را رهبران مخالفان ائتالف مخالف سوری قرار دهد و آ نها را روانه مذاکرات مقرر میان 

مخالفان با دولت اسد به عنوان مخالفان اصلی حکومت سوریه کند. ترکیه در این رابطه مذاکراتی را با امریکایی 

دد است که آ نها را راضی کند که اخوانی ها مخالفان اصلی حکومت اسد هستند و باید ها داشته است و درص

آ نها را به عنوان نمایندگان مخالفان در مذاکره با دولت اسد پشت میز مذاکره نشاند. در نهایت باید گفت که 

به اهداف خود در  ترکیه نیز به مانند  عربستان سعودی، مجموعه راهبردهای عملیاتی مختلفی را برای نیل

دیپلماتیک و -بحران سوریه دنبال کرده است. به همین جهت، آنکارا مجموعه ای از ابزارها و ظرفیت سیاسی

نظامی  تسلیحاتی خود را جهت تجهیز مخالفان و متحد کردن آ نها حول محور تالش برای سقوط نظام 

 (118: 1395 و همکاران، سلطانی نژاد)سیاسی سوریه به کار گرفته است 
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 اسرائیل  -4-1-4

مشروعیت   (66: 1388عابدی، )گ ها و بحران های خاورمیانه است رژیم صهیونیستی عامل بسیاری از جن

نداشتن این رژیم به دلیل اشغال و غصب فلسطین، اخراج سازمان یافتة فلسطینی ها و کشتار هدفمند آنان، 

ی افراطی، نژاد پرستانه ،توسعه طلبانه و تجاوز کارانه کوچاندن یهودیان سراسر جهان به فلسطین و رویکردها

صهیونیست ها با  (70: 1379 جمعی از نویسندگان،)ان های متعددی در منطقه شده است موجب بروز بحر

علم به اینکه پیروزی در نبردهای نهایی و تصور شرایطی که شبح جنگ بر فراز سرزمین های اشغالی وجود 

ست، خود را همواره در معرض جنگ می بینند. علت این امر چیزی جز مشروعیت نداشته باشد غیر ممکن ا

نداشتن سرزمینی، حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت آوارگان فلسطینی نیست . این وضعیت باعث شده 

است همه امور در محیط داخلی و پیرامونی رژیم صهیونیستی، تحت تأثیر عامل امنیتی سازی ناشی از 

نداشتن این رژیم قرار گیرد. صهیونیست ها از یک سو به دلیل آرمان توسعه طلبانه خود و از مشروعیت ذاتی 

سوی دیگر به دلیل آنکه خود را در معرض تهدید های دائم می بینند، به امنیتی سازی همه امور داخلی و 

ال فصل و بیرونی منطقه ای روی آورده اند . محیط امنیتی رژیم صهیونیستی در سه حوزه درونی، بیرونی ب

دور دست قابل شناسایی است. بر این اساس، برای رژیم صهیونیستی سه حلقه تهدید می توان تصور کرد. 

رژیم صهیونیستی خود را در حلقه اول از جانب مبارزان فلسطینی، در حلقه دوم از جانب سوریه و در حلقه 

داند. رژیم صهیونیستی در پاسخ به این سوم از طرف جمهوری اسالمی ایران در معرض تهدید مستمر می 

تهدیدها راهبرد امنیتی سازی را به عنوان راه حل اساسی در مواجهه با این تهدیدها برگزیده است . راهبرد 

امنیتی سازی رژیم صهیونیستی عمدتا  با توسل به جنگ یا اعمال تهدید به جنگ صورت می گیرد و طبیعتا  

رف مقابل پاسخی جزء جنگ یا تهدید به جنگ داده نخواهد شد و تحت این در برابر این راهبرد از سوی ط

شرایط خاورمیانه همواره در معرض خطر جنگ و ناامنی قرار دارد، برای مثال پس ازپیروزی حزب اهلل در 

نفری از شخصیت های حقوقی، نظامی، سیاسی و امنیتی  800روزه، کمیته ای متشکل از یک گروه  33جنگ 

با هدف بررسی علل شکست این رژیم در مقابل حزب اهلل تشکیل « وینوگراد»نیستی موسوم به رژیم صهیو

شد . در نهایت این کمیته اعالم کرد کمک های تسلیحاتی سوریه به حزب اهلل عامل شکست رژیم صهیونیستی 

تغییر کند. بنابر این  بوده است و برای تغیر موازنه امنیتی در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی باید نظام سوریه

تغییر نظام سوریه به طور جدی در دستور کار صهیونیست ها قرار گرفت در حالی که عمده ترین تهدید 

دهه ای که از تأسیس رژیم صهیونیستی می گذرد، از جانب همسایة جنوبی اش بوده  6سوریه در بیش از 



 4شماره 4، دوره1400زمستان جغرافیا و روابط انسانی،                                 

516 
 

شاید ( 27-26: 1388 ،مصلی نژاد)وریه استمتعلق به ساست و جزء فلسطین تنها سرزمین اشغال شده عربی 

تروریستی دشمن اسرائیل و هدف عملیات های -در گام نخست چنین به نظر برسد که گروه های تکفیری

آنها حضور اسرائیل در بیت المقدس و رنج های فلسطینی ها است. و اینکه روند تقویت گروه های تروریستی 

برخالف میل اسرائیل پیش رود، اما با کمی « خیزش عربی»وم بهدر منطقه به خصوص پس از رویدادهای موس

واقع بینی خواهیم دید که نوعی هماهنگی نانوشته بین گروه های تکفیری و اسرائیل وجود دارد. گروه های 

تروریستی همانند داعش برخالف جهادگران القاعده دیدگاه جهادی خود را تغییر دادند و به تفکر دشمن 

دارند و در این اندیشه هستند که ابتدا باید حکومتی مبتنی برشریعت اسالم تشکیل شود. بنابراین نزدیک اعتقاد 

تکفیری بر اساس این زمینه گفتمانی و اسرائیل بر اساس مسئله دشمن مشترک از نوعی -گروه های تروریستی

آنچه در منطقه رخ می دهد تقاطع و همپوشانی منافع برخوردارند. یعنی عمال  هر دو منافع مشترکی دارند و 

حد اقل در کوتاه مدت، به نفع اسرائیل است از یک سو کشورهای افراطی و مخالف اسرائیل در الک دفاعی 

انه مبارزه با تروریسم فرو خواهند رفت و از سوی دیگر باعث منجر به تداوم حضور آمریکا در منطقه به به

 (154: 1394 عبد خدائی و تبریزی،)خواهد شد

 کشورهای فرامنطقه ای  -4-2

د و از هر حربه کشورهای فرا منطقه ای هم از دیر باز به دالیل گونا گون در منطقه خاورمیانه حضور داشتن  

  وریسم است. ای برای رسیدن به مقاصدخود استفاده می کنند که یکی از این حربه ها استفاده ابزاری از تر

 آمریکا:   -4-2-1

رزه با تروریسم، استراتژی خود را عدم همکاری برای نابودی نهایی آن قرار داده است. آمریکا در راستای مبا

اکنون تروریسم از جمله مفاهیمی است که در چنبره گفتمان مسلط آمریکایی گرفتار شده است و مصادیق  هم

 متحده و هم سیاسی و مقتضای منافع ملی ایاالت _ های امنیتی ها و سویه و مشخصات آن اغلب بنا بر رویه

که به عنوان  بزرگترین حادثه تروریستی  2001سپتامبر  11شود. حوادث تروریستی  پیمانان آن تعریف می

شود، ایاالت متحده را از بحران معنایی و رفتاری یک دهه پس  های جهان معرفی می هزاره گذشته در رسانه

م به عنوان  تهدیدی جهانی نشانده و معرفی جای کمونیس از تجزیه شوروی رهانید و موفق شد تروریسم را به

های کاخ سفید در گام بعدی به تعریف مصداقی برای مفهوم تروریست براساس منافع و  کند. استراتژیست

سپتامبر و مسأله تروریسم بهترین فرصت را برای ایاالت متحده  11های سیاسی خود پرداختند. بحران  انگیزه

المللی را بر پایه ساختار تک قطبی سامان بخشد  جهان حاکم کند و نظام بینفراهم کرد تا سلطه خود را بر 

کند، اما در عین حال عزم راسخی  .بنابراین هرچند در مقطعی این کشور پرچم مبارزه با تروریسم را بلند می



 هانیفراوروزی ن                                     

  

 

517 

 

ای سالهای المللی ندارد. همین رویکرد را در بحرانه برای از بین بردن آن در همکاری با دیگر بازیگران بین

اخیر غرب آسیا نیز می توان مشاهده کرد. برای مثال، در حالی که ایاالت متحده به مخالفان اسد در سوریه که 

اغلب جزو تروریستهای بین المللی هستند، به بهانه دموکراسی، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت یاری می 

نه ساز ظهور گروه تروریستی داعش سرنگونی رساند در گام نخست باید گفت که یکی از مهمترین عوامل زمی

دولت صدام حسین با حمله ی آمریکا بود که سبب شد دولتی ضعیفی در این کشور روی کار آید که توان 

برخورد با گروههای تروریستی را نداشت. این سرنگونی نیروی برانگیزنده ی تضادها و بحرانهای قومی، 

دهه را آزاد ساخت و به پهنه سیاسی این کشور راه داد. پس از  مذهبی و طبقاتی سرکوب شده در طول چند

آن خأل سیاسی و امنیتی به وجود آمد که شرایط مناسبی برای ظهور داعش تلقی می شود. هم اکنون نیز داعش 

: 1395  ،و همکاران بصیری)ر عراق مشروعیت می بخشد ابزاری است که حضور آمریکا را در منطقه، بویژه د

61-62) 

پایگاه های  ه طور کلی برخی منابع حکایت از آن دارد که ارتش آمریکا با آموزش دادن به تروریست ها درب

از اعزام به  نظامی در کویت، آنها را برای حمالت تروریستی در سوریه و عراق آماده می کند این افراد پس

ذاری و ه ماهه روش های بمب گدر کویت آموزش های نظامی می بینند و در یک دوره س« اریفحان »پایگاه

ا به عنوان رتروریستی را فرا می گیرند. پس از طی این دوره، ارتش آمریکا این تروریست های آموزش دیده 

ین کشورها سر دسته به کشورهای عراق و سوریه اعزام می کند تا با گسترش شبکه های تروریستی در داخل ا

ود خستان سعودی و قطر به اجرای اقدامات خرابکارانه فعالیت خود را سامان دهند. وبا حمایت عرب

 (7: 1391 ماهنامه راهنما،)بپردازند

باید گفت که نقش آمریکا به عنوان قدرت مداخله گرفرامنطقهای در رشد و پرورش تروریسم در خاورمیانه 

در خاورمیانه مهم در پیوند با کشورهای عربستان و قطر بوده است . در واقع آنچه در مورد پدیده تروریسم 

به نظر می رسد، این است که تروریسم از دو بخش سازنده بزرگ و گروهی سازندگان کوچک شکل می 

گیرد، به عبارت دیگر گروهی هستند که تروریسم را می سازند و گروه کوچک ترها وظیفه محوله را در این 

رهای عربی همچو عربستان و قطر بازی زمینه انجام می دهند. نقش اول را آمریکا و نقش دوم را برخی کشو

می کنند به طور کلی با بررسی آماری رشد و گسترش اخیر تروریسم در خاورمیانه به موازات بحران در 

که به طرز وحشیانه ای کشتار « دولت اسالمی»سوریه و عراق و سر برآوردن گروه های تروریستی هم چون 

قدرت های مداخله گر بهتر نمایان می شود . آمریکا که به  می کنند به وضوح نقش عوامل فرامنطقه ای و
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طور برنامه ریزی شده ای پرورش تروریسم سلفی و بغرنج نمودن اوضاع خاورمیانه را در چهارچوب سیاست 

های خود  در دوره کنونی گنجانده است و با تمام ابزار هایی که در اختیار دارد ،این سیاست خود را به پیش 

ارزیابی سیاست و اقدامات آمریکا از همان اوایل بحران در سوریه و عراق مشخص می شود که می برد، با 

این کشور به طور همه جانبه از گروه های تروریستی حمایت کرده است اما اکنون بعد از چند سال حمایت 

یک ائتالف با بی چون و چرای خود از گروه های تروریستی به ظاهر از این اقدام دست کشیده و با تشکیل 

برخی هم پیمانانش و چند کشور عربی به دنبال مبارزه با تروریسم است. جای شگفتی است ،کشورهایی که 

تا مدتی پیش از این گروه های تروریستی حمایت می کردند و در پرورش آنها نقش داشتند هم اکنون به 

قالب استفاده ابزاری از تروریسم هم تحلیل دنبال جنگیدن با آنها هستند . این سیاست آمریکا را می توان در 

کرد به این معنا که با پرورش تروریسم و سپس مبارزه با آن حضور نظامی و هژمونی خود را در منطقه مشروع 

منافع این کشور اقتضا می کند منطقه ی خلیج فارس  (109-110: 1394و همکاران،  شیرازی)و تثبیت کند 

به نظر از صلح، ثبات و امنیت پایدار برخوردار نباشد. به طور کلی مهمترین دالیل آمریکا برای حمایت از 

 عبارتند از: گروه های تروریستی در خاورمیانه 

 یز نست و آمریکا حفظ هژمونی آمریکا : خاورمیانه مجموعه امنیتی است که فاقد هژمون مسلط ا

بهانه ای  برای حفظ این هژمونی در منطقه در زمینه های اقتصادی، نظامی، امنیتی و ... به دنبال

کایی برای دخالت نظامی در منطقه می گردد. به گفته یکی از نمایندگان شرکت های تجاری آمری

روزی است که در کنفرانس بازسازی عراق در واشنگتن، بهترین هنگام برای سرمایه گذاری 

 (472: 1393 کالین،)هنوز خون روی زمین است 

  مهار و جلوگیری از بازخیزی روسیه: در زمان شوروی عراق و سوریه جزو متحدان آن کشور

دامه محسوب می شدند. این روابط در دوران پس از فرو پاشی نیز بین روسیه و دو کشور دیگر ا

در عراق از بین رفت و در صورت سرنگونی  یافت؛ اما با سرنگونی صدام، جای پای روسیه

ل حفظ بشار اسد، دیگر سوریه متحد روسیه نخواهد بود، روسیه با درس از تحوالت لیبی به دنبا

سیه جایگاه خود در این کشور است. از آنجا که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه متحد کلیدی رو

 گرفتند در این جنگ، از شورشیاندر خاورمیانه است ،سیاست مداران ایاالت متحده تصمیم 

 مسلح در این کشور حمایت کنند. 
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 2012در سال  4العات دفاعی آمریکا موسوم به دیاکاربرد به عنوان ابزار ژئوپلیتیک: سازمان اط ،

با اشاره به پدیده اسالم هراسی و اینکه گروه داعش در خدمت سیاست خارجی آمریکا است 

القاعده برای به راه انداختن جنگ نیابتی در افغانستان ایجاد ،اذعان کرد درست همان گونه که 

شد ،داعش نیز به عمد در شرق سوریه و با هدف جنگ نیابتی علیه دمشق و دستاویز و بهانه 

  (38-37: 1395 بیژنی،)موجه برای مداخله مستقیم نظامی در خارج در هر زمان ایجاد گردید 

 داعش  مله خاورمیانه جدید: ابوبکر البغدادی رهبر فعلیاجرایی کردن اهداف راهبردی خود از ج

ند، که البغدادی و دیگران آزاد شد 2006در عراق بود، در سال یک تا دو سال در کمپ بوکادر

ی ادولت بوش برنامه خود را برای خاورمیانه جدید اعالم کرد که منجر به خشونت های فرقه 

ا ماند از در منطقه شد. خاورمیانه آخرین منطقه به ج« ویرانی سازنده»به عنوان بخشی از فرایند 

ست شبیخون سرمایه داری لجام گسیخته فریدمنی برای برپایی بازار جهانی بود . در واقع، د

تح کردند فاندرکاران نهضت تهاجمی بازار آزاد، آمریکای التین، آفریقا، اروپای شرقی و آسیا را 

  (473: 1393 کالین،)حد این فتوحات بودیعنی آخرین سر و اکنون نوبت دنیای عرب

 کا فشار بر جمهوری اسالمی ایران: جمهوری اسالمی ایران یکی از تهدیدهای ضد هژمونی آمری

ن محسوب می شود، از این رو داعش نه تنها در دستان آمریکا ابزار ترور برای سرنگون کرد

 بر ایران نیز هست. حکومت اسد به شمار می آمد، بلکه وسیله ای برای اعمال فشار 

 ریکا به بهانه ای برای حمله به دشمنان متحدان منطقه ای خود از جمله اسرائیل و عربستان : آم

قاومت مبهانه مبارزه با داعش توانسته است سوریه را به عنوان تنها کشور عربی حاضر در محور 

 خلع سالح و به شدت تضعیف کند.  

  :ت باز جه»سیمور هرش معتقد است ایاالت متحده طبق سیاست مهار دستاورد شیعیان در عراق

رد خود در خاورمیانه تالش می کند از طریق دولت های عربی از جمله عربستان ، دستاو« دهی

   (39: 1395 بیژنی،)تهاجم آمریکا در عراق مهار کند  های شیعیان را بعد از

  ماندگار برای آمریکا است.  فروش اسلحه یکی از پرسودترین تجارت ها با تولید ثروت 

 نی ایجاد امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی که در چارچوب سیاستهای کالن اسرائیل و دشم

 با ایران و محور مقاومت باید تفسیر شود .  

                                                           
4 DIA 
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  تخریب و تضعیف زیرساخت دولتهای نفت خیز منطقه برای وابسته ماندن اقتصاد آنها به نفت و

 یمت و شرایطی که غرب به این دولتها تحمیل کند فروش آن به غرب با هر ق

  عربی در منطقه با روی کار آمدن دولت های  –ممانعت از شکل گیری یک وحدت اسالمی

 مردمی در برابر تهدید اسرائیل و سلطه متحدان غربی آن بر منطقه 

 و شام، میتواند تشکیل یک دولت نظامی با محور  تشکیل حکومت دولت اسالمی عراق

رشکن هه مقاومت را کامال  کمئولوژیک در کنار مرزهای ایران باشد. این امر می تواند جباید

و فلسطین  و از دست و پایش یعنی؛ لبنان را از بدنه یعنی سوریه (یعنی تهران)مغز مقاومت  ،کرده

در عین حال تشکیل داعش با جهت  .دکامال  جدا سازد و یک شکاف استراتژیک به وجود آور

. اگر نظامی، می تواند نقطه تقابلی با تهران باشد –راطی اهل تسنن و رویکرد مذهبی گیری اف

تواند  تهران مرزهای امنیتی خود را در جنوب لبنان قرار داده، اسرائیل در حمایت از داعش می

ین مرزهای امنیتی خویش را به مرزهای غربی ایران به عراق منتقل کند. از این جهت بزرگتر

. زیرا می تواند رژیم حاکم بر تآلویو و بیشترین نفع را برای اسرائیل داشته باشدحامی داعش 

سالمی در ااسرائیل اگر بتواند این معنا را دنبال کند که یک اسرائیل جدید با رویکرد صهیونیسم 

ن را مرزهای عراق نزدیک ایران به وجود آورد و خط ارتباط موجود میان ایران، سوریه و لبنا

 خت، بیشترین استفاده امنیتی را در ایجاد غشای امنیتی برای خود فراهم خواهد ساقطع کند

  (63-62: 1395 و همکاران، بصیری)

یک دوگانگی  بنابراین بحران داعش و رفتار آمریکا را نیز در همین چارچوب می توان بررسی کرد. لذا شاهد

ولت نوری در مواضع اعالمی و اعمالی آمریکا در مورد داعش هستیم. باوجود قانونی و دموکراتیک بودن د

یاالت در مقابل، ا (2: 1393 صفوی،)مالکی، آمریکا کمک جدی به مالکی برای کنترل بحران داعش نکرد 

ی مختلف به متحده یک گروه، ائتالفی از متحدین خود برای مقابله نظامی با داعش تشکیل داد و با کشورها

فتار رصورت حمالت هوایی و کمکهای نظامی در این ائتالف مشارکت دارد. بنا به دالیلی که ذکر شد، 

گران کی از عدم جدیت در همکاری با سایر بازیواشنگتن در طول چند سال گذشته پس از ظهور داعش حا

  بین المللی در برخورد با این گروه های تروریستی است.
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  سیاست های اتحادیه اروپا در قبال بحران تروریسم در خاورمیانه -4-2-2

خاورمیانه و شمال آفریقا به چند دلیل ازجمله مجاورت جغرافیایی، حضور بسیاری از مهاجران مسلمان 

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهای اروپایی، وابستگی اروپا به منافع طبیعی منطقه ازجمله 

تلقی می شود. کشورهای  5نفت و روابط گسترده تجاری بین اروپا و این کشورها، به عنوان حیاط خلوت اروپا

خصوص از ناحیه کشورهای  اروپایی طی سال های گذشته همواره کوشیده اند که مانع مهاجرت خارجی به

اسالمی  شوند  تا از بروز برخی مشکالت در آینده جلوگیری کنند. اما بحران تروریسم که برخی از کشورهای 

اروپایی نیز در آغاز و ادامه آن نقش داشتند، همان مشکالتی را دامن گیر اتحادیه اروپا و به خصوص 

ها کوشیده بودند از آن فرار کنند .اتحادیه اروپا بعد از  کشورهای ساحلی دریای مدیترانه کرده است که سال

اینکه تروریسم در منطقه خاورمیانه و به خصوص کشور سوریه و عراق در حال پیشروی بودند به مقابله با 

آنها نپرداخت  و مواضع اتحادیه اروپا حاکی از آن بود که به دنبال حمایت کردن از این تروریست ها است 

 (1024: 1392 یگی،احمد خان ب)

رل و حفظ پژوهشگران معتقدند که کشورهای غربی به دنبال درگیر شدن با داعش نیستند بلکه در پی کنت 

وند تا متعرض شآن هستند. آنها معتقدند که غـرب سـعی دارد داعـش و نیروهـای همانند آن در منطقه تخلیه 

ه وضوح در نشست پاریس، مشاهد توان بهغـرب و در راس آن آمریکـا نشـوند. ایـن سیاست را می 

 (122-121: 1394، بهروزی و هاشمی)کرد

ورهای به طور کلی سیاست های اتحادیه اروپا حاکی از آن است که خواهان تضعیف شدن هرچه بیشتر کش

جود ندارد. ومنطقه به واسطه تروریسم است و عزم راسخی برای مبارزه با این پدیده در میان این کشورها 

داشتند که  بلیکن همگی اظهار  وزیر امور خارجه فرانسه و آلمان و نماینده وزارت خارجه آمریکا، تـونی

 مبارزه با داعش یک مبارزه طوالنی مدت است.

دی اظهارات عجیب وزرای خارجه این کشورها و اقدامات ائتالف به اصطالح ضد داعش در سقوط الرما

بردی روشن رزه با داعش را ندارد و نشست پاریس هم بدون ارائه راهنشان می دهد که این ائتالف قصد مبا

ان با حیدر العبادی برای مبارزه با داعـش پایـان یافـت. اوبامـا نیـز در حاشـیه اجالس سران گروه هفت در آلم

لت مک به دواهبردی کامل برای کنخست وزیر عـراق دیـدار کـرد وچنین اظهار کرد که ایاالت متحده هنوز ر

 (56: 1394پورسعید، )ق اشغال شده توسط داعش را نداردراق دربازپس گیری مناطع

                                                           
5 . Europe’s Backyard  
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 نتیجه گیری: -5

منطقه  نیدر ا یبحران یوقت لیدل نیاست؛ به هم کیبه صورت درون زا، متعارض و آنارش انهیساختار خاورم

ه دولت کشوند؛ به نحوی  یکنند و از کنترل دولت ها خارج م یم دایپ یدهد به سرعت ابعاد نظام یرخ م

ثبات و  یب تیوضع نیا شأ. منستندیو کنترل بحران ن تیریفقدان اجماع، قادر به مد لیهای منطقه به دل

 دیو تشد ییفزااباعث هم  گریکدیمتقابل از  رییپذ ریگذاری و تأث ریهستند که در تأث ینامتعادل عوامل مختلف

، در ادامه شود یم ستمیچند خرده س ای کیاختالل در  جادیث اکه باع سمیشوند. بحران ترور یم گریکدیاثر 

 ییها یژگیو انهیدهد. کشورهای خاورم یقرار م یو فروپاش آمدیرا در معرض خطر نا کار یکل نظام اجنماع

 کی جادیرای امنطقه ای و تالش ب ییدر همگرا یتیامن یها به عنوان منافع یژگیو نیتوان از ا یدارند که م

 و نا خشنودی ،یای، اختالفات مذهب لهیو قب یاستفاده کرد. اما تضادها و تفرقه های قوم یجمع یتینظام امن

 میعظ یانبه بحر سمیای ترور دهیشود پد یهستند که سبب م یاز جمله عوامل یاقتصادی و اجتماع اوضاعاز 

شت در قابل گذ ریشود، عدم موازنه قوا، مداخله قدرت های بزرگ و وجود تعارض های غ لیدر منطقه تبد

 یم یقابلعرصه ت وارداست، رقابت های منطقه ای را  یتیاز چالش های هو یکه ناش یداخل گرانیمنافع باز

که دارند  ییها شهیعالوه بر ر وندندیپ یبه وقوع م انهیکه در خاورم سمیترور دهیپد رینظ ییکند بحران ها

 یالملل نیبمنطقه ای و  ،یمتعددی در سطح مل گرانیبحران ها باز نیدارند، در اغلب ا یهای مشترک یژگیو

در ارتباط با . می کند تر و حل آن را سخت تر دهیچیرا پ رانبح گرانیتعدد و تکثر باز نیکنند و ا یمداخله م

و نفوذ  یبا استفاده از توانمندی های نظام رانیا یاسالم در منطقه، جمهوری یستیحضور گروه های ترور

و  یامضمن اقدامات نظ ،یستیگروه های ترور نیا داتیکرده است به رغم تهد یمعنوی خود در منطقه سع

 کیز ااستفاده کند.  زیاز فرصت های به دست آمده ن ییگروه ها نیمتناسب، جهت برخورد با چن یاسیس

عنوی خود مبر نفوذ  گریی منطقه ای همانند عربستان بکشد و از طرف درخ رقبا هخود را ب ییطرف هم توانا

ند دغدغه توا یدر منطقه در دراز مدت م یستیآن است که حضور گروه های ترور تیواقع د،یقزایدر منطقه ب

 یستیورهای تر انیجر تیماه رییگیراستا شناخت و پ نیمحسوب شود. در هم رانیا یمل تیبرای امن یاساس

 است. اریبس تیحائز اهم رانیا یمل تیو امن یاتیاز نقطه نظر منافع ح
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