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چکیده
با توجه به مقتضیات بین المللی و داخلی رژیمهای سیاسی که در جریان تحوالت اخیر خاورمیانهه
حاکمیتشان در معرض تهدید جدی واقع شد؛ هر کدام از این کشورها مسیر متفاوتی را پیمودند .در این
میان بحران سوریه به جنگ داخلی گستردهای کشیده شد که تا کنون راه حل مسهالم ممیهم مهو قی
برای من ارائه نشده اس  .به اعتقاد نگارندگان این مقاله چنین وضعیتی یعنی ادامه منازعات خونین بین
شورشیان مسلح و نیروهای دولتی سوریه بهه منوهور کنتهرو دو خجهم جهدی علیهه امنیه ممری ها و
اسرائیل ˚ یعنی گروههای سلفی و رژیم اسد -مطمح نور استراتژیس های ممری ایی اسه و بنهابراین
به نور میرسد چنین وضعیتی تا تضعیف شدید دو گروه به ویژه اسالم گرایهان رادی هاو ادامهه داشهته
باشد .به عل شباه وضعی بحران سوریه و جنگ ایران و عراق ه هم به لحاظ رسایشی شدن و ههم
به واسطه دشمنی مشترک رژیم اسد و بنیادگرایان سلفی با منا ع ممری ا در منطقه ه چهارچو نوهری
که برای این مقاله در نور گر ته خواهد شد استراتژی موازنه ضعف اس کهه دوله ریگهان در مقابهل
ایران و عراق در سالهای جنگ این دو کشور در پیش گر ته بود .این استراتژی در راسهتای تضهعیف دو
کشور ایران و عراق به عنوان رژیمهایی که توانایی تهدید منا ع ممری ا در منطقه را دارا بودنهد بهه کهار
گر ته شد.
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مقدمه
استراتژی موازنه ضعف پیگیری تضعیف دو متخاصم اس که هر دو منها خجم کشور یا
مجموعهای از کشورهای دیگر ثالث هستند که پیگیری تضعیف منها برای کشور و یا کشورهای
ثالث منا عی را به دنباو دارد .در این سر جل بر من هستیم تا پیشینهای از این استراتژی
ممری ا به منوور کاربس من بر بحران سوریه بیان کنیم .این سر جل هر چند به بحث بحران
سوریه نپرداخته و عمده مباحث من به موازنه ضعف ایران و عراق اختجاص دارد اما برای این
پژوهش به مثابهی مدلی برای تحلیل بحران سوریه اس و از این دیدگاه بسیار حائم اهمی
اس چرا که مهمترین طر ین منازعه در بحران سوریه یعنی دول اسد و نیروهای تندروی
اسالمگرا متخاصم ممری ا محسو میشوند.
از زمان کشف ذخایر نفتی وسیع در خاورمیانه و حتی قبل از من استراتژی ایاالت متحده
و دیگر قدرتهای اروپایی جلوگیری از ظهور هر گونه ح وم ملی قوی در منطقه بوده اس
چرا که وجود دولتی قوی در منطقه برای منا ع ممری ا خطرساز خواهد بود .ممری ا به خوبی به
اهمی استراتژیک منطقه خاورمیانه واقف اس و چون خود یک چهارم نف جهان را مجرف
میکند و  56درصد از مجرف خود را هم از طریق واردات تأمین میکند و  56درصد از این
مقدار هم از خاورمیانه تأمین میشود از این رو به دنباو تسلط بر این منطقه به انحای مختلف
اس (دهشیار .)886 :2835
از دههی  2491به بعد ممری ا بیشتر از دهههای قبل به منوور حمای از منا ع ملی
ممری ا که مهمترین منها مبارزه با گسترش نفوذ کمونیسم بود درگیر سیاس های منطقهای
شد .کمکهای ایاالت متحده به ایران به دلیل موقعی استراتژی ی من در دههی  2461کامالً
متفاوت از کمک من به تایوان بود چرا که ایران سنگر سد نفوذ کمونیسم به خاورمیانه بود (.
)Rice, 2014: 49
از سوی دیگر پس از انقال  29ژانویه  2463عراق و به قدرت رسیدن عبدال ریم قاسم
گرایشات نوامی عراق تغییر کرد .اختالف نور با بریتانیا و جهان غر قرار گر تن مقابل
اسرائیل و ا مایش احساسات پان عربیسم به رهبری قاسم به لغو پیمان بغداد و اتحاد با جماهیر
شوروی برای دستیابی به کمکهای نوامی منجر شد .در ماه موریل ساو  2495دو کشور با
امضا پیمان پانمده ساو دوستی و هم اری توا ق کردند که به توسعه هم اری در تقوی
تواناییهای د اعی هر یک از طر ین ادامه دهند .البته گفتن این ن ته ضرورت دارد که
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ایدئولوژی بعثی عراق اساساً با کمونیسم در تضاد باقی ماند اما با این وجود هم اریهای این دو
کشور ادامه یا .
با روپاشی رژیم شاه در ساو  2494و استقرار جمهوری اسالمی ایاالت متحده با شرایط
جدید و تغییر یا تهای در ایران مواجه شد .رهبران انقالبی جدید ایران در سراسر منطقه
چالشهای اساسی برای اهداف و منا ع ممری ا ایجاد کردند .جمهوری اسالمی ایران با بیان
صدور انقال تهدید جدی علیه منا ع ممری ا در خاورمیانه و خلیج ارس به حسا میممد.
ادامه این اختال ات با بحران حمله به سفارت ممری ا در ایران و گروگان گیری  69ممری ایی به
اوج خود رسید .طی این دوران و هم زمان با مغاز جنگ تحمیلی ایران با پیگیری اهدا ی در
منطقه خلیج ارس و خاورمیانه به تهدیدی جدی علیه امنی ممری ا تبدیل شد.
با حمله شوروی به ا غانستان اهداف ایاالت متحده ممری ا در خاورمیانه در سه هدف اصلی
خالصه ش د که عبارت بودند از جلوگیری از نفوذ شوروی به ایران مهار انقال اسالمی ایران و
نهایتاً حفاط و مراقب از میادین نفتی و دسترسی به منابع نفتی ارزان .ایاالت متحده ممری ا
برای حجوو این اهداف استراتژی دوپایهای را اعماو کرد .پایه نخس این استراتژی تقوی و
مسلح کردن عربستان سعودی و ایجاد ساختار امنیتی منطقهای برای مهار ایران بود پایه دوم
استراتژی مهار ایران نمدی ی به عراق بود .علی رغم این که ممری ا تا پیش از این راوبط
دیپلماتیک رسمی با دول عراق برقرار ن رده بود؛ تالش برای برقراری رابطهای نمدیکتر و هم
چنین رسمیتر با دول عراق را در جه کنترو قدرت ایران در منطقه مغاز کرد .این نمدی ی
ممری ا به عراق همان هد ی بود که صدام حسین از من در جه تبدیل شدن عراق به قدرت
برتر منطقه استقباو کرد .عراق همواره در پی پیدا کردن رصتی برای حمله به ایران بود این
رص به وسیلهی روابط نمدیکتر با ممری ا و هم چنین حمای نه چندان رسمی سیاس
مداران ممری ا از حمله به ایران به دس ممد .در واقع صدام حسین مهر تائید حمله به ایران را
از طرف ممری ا دریا کرده بود .ایاالت متحده ممری ا بر خالف مخالف شدید خود با حملهی
شوروی به خاک ا غانستان حمله به ایران را نه تنها مح وم ن رد بل ه از شناسایی عراق به
عنوان مغازگر جنگ نیم خودداری کرد .سیاس ممری ا هر چند که در ابتدای جنگ مبنی بر بی
طر ی بود اما با پیشروی نیروهای ایرانی و به دس موردن موقعی های بهتر در جنگ موضع
خود را به حمای از عراق تغییر داد.
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سیاستی که ممری ا در قباو عراق و جمهوری اسالمی ایران در طوو جنگ هش ساله در پیش
گر بر مبنای تضعیف دو طرف منازعه بود .از منور ممری ا هر دو کشور به یک اندازه برای
امنی اسرائیل و ممری ا در منطقه خطر ساز بودند .ایران با انقالبی گری مذهبی و رژیم صدام
با زیاده خواهی های منطقهای و رگههای شدید پان عربیسم که برای منها تداعی کننده
ناصریسم بود .بنابراین این جنگ از منور ممری ا نمیبایس برندهای داشته باشد .در طوو
دوران جنگ نیم این استراتژی پیگیری شد .اوج نمایش این استراتژی در رسوایی ایران گی
مش ار شد .بر اساس ی ی از رضیههای موجود اسرائیل که از بدو جنگ عراق و ایران به
منوور طوالنی کردن این نبرد به ایران سالح روخته بود در ساو  2439واشنگتن را متقاعد
کرد که درون نیروهای مسلح ایران یک جناح میانه روی ضد می اهلل خمینی و طر دار غر
وجود دارد و روش سالح به این عناصر موجب تقوی منها میشود و میتواند در نهای به
سرنگونی جمهوری اسالمی بینجامد .رابرت مک ارلین مشاور امنی ملی که بر مراحل اولیه
عملیات مذکور نوارت داش اظهار داش که "اسرائیلیها در صدد بودند تا با تهیه سالح برای
برخی عناصر ارتش ایران دول را سرنگون کنند" ).(Farhang, 1993: 165
سرانجام با مجوز ریگان موشکهای ضد تانک تاو و موشکهای هاک به قیم های بسیار
باال به ایران روخته شد .دریا این تسلیحات و کمکهای غیر علنی نهایتاً باعث شد که ارتش
ایران پیشرویهای بیشتری را انجام دهد و جمیره استراتژیک او را در وریه  2435تجرف کند.
حتی گفته میشد که ممری ا به مواکس های خود دستور داده بود :در طوو نبرد او از پرواز بر
راز منطقه جنگی مذکور خودداری کنند و بدین ترتیب ستاد رماندهی عراق را از اطالعات
مهمی که به طور معموو از طریق ریاض به منها داده میشد محروم کرد (Schaar, 1993:
).183
صرف نور از اهداف واشنگتن و ایران از درگیر ساختن خود در عملیات محرمانه مذکور
ایران گی برای هر دو کشور به یک رسوایی بمرگ تبدیل شد .در نوامبر  2435یک روزنامه
لبنانی اش کرد که ایاالت متحده در ازای کمک ایران به مزادی گروگانهای در بند این کشور
در لبنان به صورت محرمانه به ایران سالح تحویل میداده اس  .ایران گی به یک نقطه
چرخش در موضع ایاالت متحده در جنگ مبدو شد .مش ار شدن زد و بندهای پنهانی بحرانی
تحقیرممیم و خف بار برای دول ریگان بود :چرا که واشنگتن در عین زیر شار گذاشتن
کشورهای دیگر برای عدم ارساو سالح به ایران که از من به محاصره عملیاتی یاد میکرد خود
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به صورت محرمانه به ایران سالح روخته بود رسوایی مذکور محبوبی ریگان رابه شدت
کاهش داد (میالنی  .)894 :2839دول ریگان برای مهار بحران داخلی خود و به دس موردن
دو متحدین عر روخته شده خویش یک سیاس تهاجمی علیه ایران در پیش گر
).(Hooglund, 1988: 151
اما در پیش گر تن سیاس تهاجمی درباره ایران به معنی موا ق با پیروزی صدام حسین
در جنگ هش ساله نبود؛ هدف تضعیف طر ین منازعه تا سر حد نابودی بود .باید اذعان داش
که جنگ ایران و عراق ی ی از پرهمینهترین و خونینترین جنگهای قرن بیستم بود .این جنگ
نطریه کسینجر برای داشتن دو بازنده در جنگی واحد را به نوعی عملی ساخ  .بر اساس
گمارش ی ی از تیمهای سازمان ملل تنها خسارت وارده به ایران در حدود  49میلیارد دالر بود.
برمورد میشود که همینه جنگ برای دو طرف درگیر از مجموع میمان درممدهای نفتی دو مل
در قرن گذشته راتر ر ته باشد).(Mofid, 1990, 147
ایاالت متحده ممری ا در پایان این جنگ خونین به مهمترین هدف خود رسید و من هدف
کنترو دو خجم جدی منا ع ممری ا و اسرائیل در خاورمیانه بود که در هش ساو پیشتر برای
منا ع منها میتوانستند خطر ساز باشند .ایران و عراق دو کشور دارای درممدهای باالی نفتی
ی ی با عنجر ایدئولوژی انقال اسالمی و دیگری داعیه دار رهبری جهان عر هر چند به
لح اظ گفتمانی با ی دیگر تفاوت داشتند اما دشمنی واحد برای منا ع ممری ا و اسرائیل تلقی
شده بودند .نتایج این جنگ را محسن میالنی به خوبی تشریح کرده اس :
بروز این جنگ جنون ممیم میان دو مل مسلمان که بیش از هر مل دیگری در خاورمیانه
دارای اشتراکات تاریخی و رهنگی هستند منابع گرانبهای منان را به یغما برد بخش اعوم
زیرساخ ها و اقتجاد منها را ریشه کن کرد موجب مرگ دسته کم سیجد همار تن شد
میلیونها نفر را زخمی کرد موجب درد و رنج میلیونها مواره و دردمند دیگر شد و عقدههای
عمیقی در روح و روان دو مل همسایه از خود به جای گذاش (میالنی .)839 :2839
جنگ ایران و عراق رصتی مناسب برای ممری ا در جه ضعیف کردن هر دو دول قوی
در منطقه بود .هدف اصلی دول ریگان تضعیف و مهار ایران به منوور محدود کردن نفوذ
منطقهای من بود .هدف بعدی تضعیف عراق بود ممری ا میخواس مطمئن شود که عراق به
عنوان یک دول منطقهای قدرت به چالش کشیدن سیاس ها و منا ع ممری ا در خلیج ارس
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را نخواهد داش  .پس از پایان جنگ سیاس ایاالت متحده در قباو عراق تغییر کرد و سیاستی
خجمانهتر جایگمین من شد).(Becker, 1991: 104
در سپتامبر  2433سعدن حمادی وزیر امور خارجه عراق برای دیدار با جرج شولتم وزیر
امور خارجه ممری ا به واشنگتن سفر کرد .عراقیها انتوار استقباو گرم و مغاز دوران هم اری
نمدیکتر در رابطه با تجارت و صنع با ممری اییها را داشتند .اما قبل از مغاز جلسه و بدون
هیچ اطالعی به حمادی چالرز ردمن سخنگوی وزارت امور خارجه ممری ا در یک کنفرانس
مطبوعاتی اینگونه اعالم کرد :دول ایاالت متحده متقاعد شده اس که عراق از سالحهای
شیمیایی در عملیات نوامی خود علیه چری های کرد استفاده کرده اس  .ما نمیدانیم که تا چه
حد از سالحهای شیمیایی استفاده شده اس اما هر گونه استفاده در این زمینه منمجر کننده و
غیر قابل توجیه اس ما نگرانی شدید خود را به دول عراق اعالم میکنیم تا از موضع ما
نسب به استفاده از سالحهای شیمایی مگاه باشد(...د تر اسناد عادی سیاس خارجی ممری ا
.)251 :2442
زمانی که حمادی برای دیدار با جرج شولتم وارد جلسه شد توسط مطبوعات درباره قتل
عام جنگ و استفاده از سالحهای شیمیایی مورد سؤاو واقع شد .دیدار حمادی با شولتم
توقعات و انتوارات عراق برای کمکها و حمای های ممری ا در جه بازسازی پس از جنگ
ایران و عراق را از بین برد .در طی  59ساع پس از اعالم نور ردمن مجلس سنای ممری ا
روش مواد غذایی و ن موری را به عراق لغو کرد.
در تاریخ  26وریه  2442در مقدمهی طرح متش بس صدام حسین عنوان کرد "در سالهای
 2434-2433مبارزات مداوم ممری ا و سایر کشورهای امپریالیستی را در مطبوعات و سایر
رسانهها در جه هموار کردن تحقق اهداف خود دیدم" (Washington Post, February
) .16,1991که نشان دهنده عمق غفل صدام حسین در هم استراتژی ممری ا در طوو جنگ
هش ساله بود.
نهایتاً پایان جنگ دو کشور عجیان گر علیه منا ع ممری ا و اسرائیل را در منطقه خاورمیانه
مرام کرد .دو کشوری که میتوانستند با پتانسیل باالی خود منا ع ممری ا و اسرائیل را به خطر
بیندازند با درگیری در جنگی رسایشی به شدت از قدرتشان کاسته شد .ایران با روی کار
ممدن دول سازندگی اهداف اقتجادی را در پیش گر و عراق به ویژه بعد از جنگ دوم خلیج
ارس به انموایی شدید کشانده شد.
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بنیاد گرایی اسالمی و امنیت غرب
قرن هفتم هجری و سقوط خال عباسی به دس مغوالن نقطه مغازی در ش ل گیری
جنبش سلفیه در جهان اسالم گردید .ابن تیمیه از بنیانگذاران بنیادگرایی اسالمی شخجاً در
جنگ با مغوالن شرک جس و در ساو  915قمری سلطان مملوک مجر را به جهاد در برابر
مغوالن تشویق کرد؛ البته عالی های نوامی او تنها متوجه مغوالن نبود و به ساو  919قمری
قشونی را بر سر مردم جبل خسروان (کسروان) در سوریه برد و منان را در هم ش س (قادری
 .)219 :2833با وجود مغازگری عالی های جهادی با روی رد سلفی توسط ابن تیمیه این
جریان بعد از مرگ وی توسط حلقه محدودی از شاگردانش ادامه یا و بعد از منها بنا بر
اولوی های دیگر جامعه اسالمی به حاشیه رانده شد.
جریانات بنیادگرایی اسالمی تا اواسط قرن بیستم در جامعه جهانی چندان شاخص نبود .از
جمله دالیل من میتوان به عدم ارتباطات گستردهای که در سطح جهانی وجود داش اشاره
کرد .بدین معنا جنبشهای رادی او اسالمی حال محلی به خود میگر تند و هرگم در سطح
جهانی مطرح نمیشدند  .دلیل دیگر نبود اقتضائاتی اس که در اواسط قرن بیستم مش ار
گردید؛ رشد چنین جریاناتی در اواسط قرن بیستم را میتوان در اقتضائات جامعه مجر به عنوان
بستر ش ل گیری بنیادگرایی نوین اسالمی و نیم شرایط جهانی به ویژه دخال بیگانگان در امور
مسلمین به طور عام و مسئله لسطین و اشغاو ا غانستان توسط شوروی به طور خاص اشاره
کرد.
به هر صورت ش ل گیری چنین جریاناتی در اواسط قرن بیستم باعث به وجود ممدن موجی
از اسالم هراسی شد چرا که تقریباً در تمامی این جریانات خشون علیه مخالفان با شدت
متفاوت ی ی از عناصر مشترک بنیادگرایی اسالمی بوده اس  .نتیجه چنین امری ش ل گیری
نگاه امنیتی به ویژه در جهان غر به بنیادگرایی اسالمی شد .به همین خاطر الزم اس بحث
خشون در جریانات بنیادگرایی نوین اسالمی را بیشتر توضیح داد.
در میان اندیشمندان اسالمی مباحث گستردهای درباره مسئله جهاد در اسالم صورت گر ته
اس  .این مباحث به طور ویژه در سه دوره برجستگی بیشتری یا ته اس  .نخستین دوره در
پایان دهه  2451و اوایل دهه  2491بود که گروههای اسالم گرا با تأثیر از مرای سید قطب به
رادی الیسم اسالمی و اقدامات خشون ممیم علیه رژیمهای عربی متمایل شدند؛ بر مبنای عقیده
سید قطب اکثری جامعههای جهانی را جامعه جاهلی تش یل میدهد که وظیفه مؤمن تغییر
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چنین جوامعی اس  .سید قطب تاکید زیادی بر جنبههای عملی عقیده اسالمی داش و معتقد
بود مؤمن به دین برای اجرای رسال خود و برای انجام وظیفه جانشینی خدا موظف به انجام
عمل اس (محمودیان  .)82 :2841سیدقطب همچنین با تقسیم دنیا به دار االیمان و دار الحر
به جای دار االسالم و دار ال فر رسماً به غیر مومنان اعالن جهاد داد و به این سبب تأثیر ا ار
وی بر مجاهدین رادی او حائم اهمی ویژهای اس  .دوره دوم به پایان دهه  2431بازمیگردد
که در من گروههای رادی او اسالمی در مجر به درگیریهای خشون بار خیابانی با نیروهای
امنیتی مجر پرداختند و دس به سلسلهای از ترورهای مو ق و نامو ق مقامات مجری زدند.
دوره پایانی نیم به نبرد مجاهدین ا غان با نیروهای شوروی و متعاقب من تش یل دول طالبان
بازمیگردد که به همراه شب ه القاعده دس به خشون های گستردهای در سطح جهانی زدند
که اوج من در حادثه  22سپتامبر  5112به وقوع پیوس .
در این زمینه اندیشمندان مسلمان مختلفی به عنوان مخالف و موا ق استفاده از خشون
بحثهای دامنه داری را مطرح کردند اما بنا به مقاصد پژوهش در اینجا به اندیشمندان و
جریاناتی که به ترویج خشون پرداختند و از این نور بر جریان بنیادگرایی اسالمی تأثیر ویژهای
داشتند اشاره میشود  .سید قطب ی ی از مهمترین نوریه پردازانی اس که در نوریاتش بر
لموم عمل گرایی و استفاده از خشون در مقابل جامعه جاهلی تاکید داش  .سید قطب با جاهل
خواندن نوامهای سیاسی معاصر مسلمان و غیر مسلمان به پیروان جنبشهای اسالمی پیشنهاد
کرد که از طریق سازماندهی و تش یل هستههای پیشتاز نوام جاهلی را سرنگون کرده و با
ایجاد جامعه اسالمی زمینه پیاده شدن اسالم را در سطح جهانی راهم کنند(دکمجیان :2855
 .) 256-91بدین ترتیب توسل به اقدامات رادی او مسلحانه و جهاد نه تنها در دوره تبدیل
جامعه جا هلی به جامعه اسالمی بل ه بعد از من نیم وظیفه مسلمانان مؤمن و متعهد در نور
گر ته میشد تا بدین ترتیب زمینههای تش یل جامعه جهانی اسالمی راهم مید(احمدی
.)38 :2841
حمید احمدی در کتا جامعه شناسی سیاسی جنبشهای اسالمی معاصر سه خشون به
کار ر ته توسط گروههای بنیادگرای اسالمی را از ی دیگر متمایم میکند .از نور وی خشون
رادی الیسم اسالمی به ترتیب شدت در سه ش ل واکنشی ایدئولوژیک و رقهای ظاهر میشود.
منوور از خشون واکنشی واکنش د عی گروههای بنیادگرا در قباو سیاس های ضد اسالمی
ح وم هاس که منها را به واکنش وا میدارد و عموماً بدون برنامه قبلی چنین واکنشی صورت
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میگیرد  .خشون ایدئولوژیک در چارچو اهداف جنبش تعریف شده و به سرنگونی رژیم
منتهی میشود .همچنین در این نوع از خشون مقجد خشون صر اً نیروهای نوامی و مقامات
سیاسی را در بر میگیرد .اما نوع سوم خشون که من را به خشون رقهای تعبیر کردهاند بر
خالف دو نوع نخس هم به لحاظ اهداف مورد نور و هم به لحاظ دامنه تلفات بسیار
گستردهتر از دو نوع دیگر اس  .در واقع در دو نوع خشون واکنشی و خشون ایدئولوژیک
جنبشهای اسالمی مقامات حاکم رژیمهای عربی و یا ماموران رده باالی امنیتی را هدف قرار
میدادند و از کاربرد خشون علیه مردم عادی پرهیم میکردند؛ اما در نوع سوم که نوعی اقدام
کورکورانه و تروریستی اس مردم عادی و غیرنوامی نیم هدف عملیات خشون بار گروههای
اسالمی تندرو قرار میگیرند (همان  .)33 :2841همچنین دامنه این حمالت صر اً به دولتهای
عربی و اسالمی نیم محدود نمیشود و به سایر نقاط جهان به ویژه اروپا و ممری ا نیم سرای
کرده و از این رو حساسی بیشتری را در جامعه جهانی بر میانگیماند.
به همین سبب بنابر هدف این پژوهش خشون رقهای به عنوان تهدید علیه امنی جهانی
از جمله امنی غر ممری ا و اسرائیل مطرح اس  .خشون رقهای هر چند با هدف سرنگونی
دولتهای دشمن انجام میپذیرد اما منحجر به هدفهای نوامی و دولتی نمیشود و در میمان
خشون کاربردی نیم محدودیتی نمیشناسد .ش ل گیری چنین نوعی از خشون برای اولین
بار ب ین دول و جنبش اسالمی الجمایر به وقوع پیوس که طی من اسالم گرایان به کشتار
صدها غیرنوامی پرداختند و ش ل جدیدی از ا راط گرایی را به معرض نمایش جهانی
گذاشتند) .(M.Hafez, 2000, 589همچنین گروه ا راطی الجماعه االسالمیه در سالهای
 2446 2445و  2449در منطقه توریستی اهرام ثالثه به اتوبوسهای حامل جهانگردان حمله
ور شدند و تعداد زیادی از منها را به قتل رساندند .در واقع هدف از چنین اقداماتی این بود که
رژیم مجر را از درممد هنگف ناشی از جهانگردی محروم کنند(احمدی  .)46 :2841در اوایل
دهه  2441همچنین عملیات خشون ممیمی د ر مرکم تجارت جهانی ممری ا به وقوع پیوس
که طی من تعداد زیادی از شهروندان ممری ایی کشته شدند .این نوع خشون در سالهای 2446
به بعد نیم همچنان ادامه یا و در حمله به پایگاه نوامی ممری ا در عربستان و یمن حمله به
سفارت ممری ا در م ریقا و نیم حمله به برجهای تجارت جهانی در ساو  5112کشتار زیادی بر
جا گذاش که همگی منها به منمله تهدید امنی جهانی و نیم تهدید علیه امنی ملی
کشورهای مقجد خشون تلقی میشدند.
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در تحلیل و تبیین جنبشهای خشون ممیم در جهان اسالم ناگمیر خواهیم بود که
تحوالت ا غانستان را به عنوان مرکم ثقل چنین جنبشهایی از نور بگذرانیم .حمله نوامی
شوروی به ا غانستان در  2494و نیم سرکو جریانهای اسالمی رادی او توسط رژیمهای وق
منطقه باعث گردید که تدریجاً بنیادگرایان رادی او از کشورهای خود مهاجرت کنند و عموماً
برای جهاد با کفار به ا غاستان بروند .البته در شرایط ویژه جنگ سرد مساعدت ممری ا نیم در
زمینه رشد چنین جریاناتی برای مقابله با خطر کمونیسم حائم اهمی اس (محمودیان
 .) 295 2841منچه که در اینجا درباره تحوالت ا غانستان اهمی دارد این مسئله اس که این
کشور در دو دهه پایانی قرن بیستم محل تالقی بنیادگرایان شرق و غر جهان اسالم گردید؛
که این امر باعث ترکیب عقاید ایدئولوژیک و مهارتهای سازمانی با منابع عویم مالی شد که از
طریق عربستان سعودی و امارات متحده عربی تأمین میشد  .در این دوران بود که ا غانستان
شخجی هایی چون اسامه بن الدن ایمن الوواهری عبداهلل العمام و طلع ؤاد قاسم که عموماً
از مجر به ا غانستان ممده بودند را به عنوان رادی اوترین چهرههای اسالم گرا به دنیا معر ی
کرد .هدف تمامی گروههای بنیادگرای عاو در ا غانستان جهاد علیه شوروی بود .حضور این
گروهها از دو جه برای منها مفید بود؛ اوو این ه از سایه امنیتی رژیمهای عربی خالصی یا تند
و دیگر من ه در بستری امن به مموزشهای نوامی که در مینده برای منها کارایی ویژهای داش
دس یا تند (صالح  .)59 :2831ن ته جالب توجه دیگری که در مورد مجاهدین عر ا غان
بایستی ذکر کرد این مسئله اس که بسیاری از منها دارای تحجیالت عالی در رشتههای نی و
مهندسی در دانشگاههای غربی بودند .به اعتقاد دیگو گامبیتا و استفان هرتاگ نویسندگان کتا
مهندسین جهاد مقامات بلند پایه گروههای رادی او اسالمی که عموماً شامل بنیادگرایان غر
عربی جهان اسالم میشدند تح تأثیر تحجیل در رشتههای نی و تجربی قرار گر تهاند و
تحجیل در این رشتهها از ذهن منها ذهنی نامنعطف ساخته که در نهای به چنین جریاناتی
گرایش پیدا میکنند ).(Gambetta& Hertog, 2007, 73
در ا غانستان دو گروه اصلی با هم تالقی داشتند؛ گروههای اسالمی غر عربی با قدرت
سازمانی و مموزشهای ایدئولوژیک به نیروهای رادی او شرق اسالم همچون سپاه صحابه
پاکستان که از حمای مالی گسترده عربستان سعودی و نیم پشتیبانی عقیدتی مدارس
دیوبندی ه که اندیشههای سلفی را ترویج میکردند ه برخوردار بودند پیوستند .این مسئله به
خودی خود میتوانس امنی خاورمیانه در وهله اوو و سپس امنی جهانی را به خطر بیندازد.
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اتفاقی که در میندهای نمدیک به وقوع پیوس  .پس از خروج نیروهای شوروی از خاک ا غانستان
و به قدرت رسیدن طالبان تحرکات رادی الیسم اسالمی که قریب به اتفاق از ا غانستان سرچشمه
میگر ا مایش چشمگیری یا  .بمب گذاری در نیویورک مس و سفارتخانههای ممری ا در
کنیا و تانمانیا و نهایتاً ربودن هواپیماهای ممری ایی و حمله به برجهای تجارت جهانی از این
دس تحرکات خشون ممیمی بود که علیه غیر مسلمانان به کار گر ته شد .همچنین باید به
تش یل جبهه جهانی اسالمی جهاد بر علیه مسیحیان و یهودیان در ساو  2443توسط بن
الدن ایمن الوواهری و مجاهدین ا غان اشاره کرد(محمودیان  .)41 :2841طبیعی اس که
چنین عالی هایی باعث ایجاد یک نگاه به شدت امنیتی در غر و به ویژه ممری ا در خجوص
جریانات رادی او اسالمی گردید که در بیانات و گمارشهای منها قابل مشاهده اس .
وزارت د اع ممری ا در ساو  2443گمارشی را در خجوص شب ه القاعده منتشر میکند .این
گمارش درباره بن الدن اینگونه مینویسد  :بن الدن خواستار نابودی ممری اس چون ممری ا را
مانع اصلی در سر راه اصالح جوامع اسالمی میداند .از ساو  2445گفتمان ضد ممری ایی او
تشدید شده و حتی خواستار حمالت راگیر بر ضد ممری ا و حتی شهروندان شده اس و در
ساو  2445بیانیه اعالن جنگ بر علیه ممری ا را صادر نمود (تارنمای وزارت د اع ایاالت متحده
ممری ا اوت  .)2433سالهای پایانی قرن  51و همچنین دهه اوو قرن  52مملو از چنین
دیدگاههایی در خجوص جریان رادی الیسم اسالمی در غر و به ویژه ممری ا بود و همچنان این
دیدگاهها ادامه دارد .موضوعی که به این پژوهش مربوط اس ش ل گیری نگاه امنیتی غر به
رادی الیسم اسالمی اس هر چند تحرکات غر و به ویژه ممری ا در منطقه خاورمیانه را نیم
نباید در تحلیل ش ل گیری رادی الیسم اسالمی و تحریک چنین جریاناتی نادیده انگاش .
سوریه و امنیت غرب
حا ظ اسد رئیس جمهور سوریه پس از کودتای نوامی و به قدرت رسیدن ثباتی کم سابقه
در تاریخ سوریه به وجود مورد و این کشور را به عنوان یک دول در خاورمیانه مطرح ساخ .
مخالفان سیاسی به انحای مختلف دستگیر ش نجه اعدام و حذف شدند .ی ی از عمدهترین
مخالفان رژیم تازه تأسیس اسد اسالم گرایان اخوان المسلمین بودند .هنگامی که شورش اخوان
المسلمین در ساو  2435صورت گر اسد شدیداً من را س و کرد و این امر باعث گردید که
رابطه اخوان المسلمین با رژیم سوریه برای همیشه تیره بماند .در امور خارجی او به دنباو
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تبدیل سوریه به عنوان رهبر جهان عر بود .اتحاد حا ظ اسد با مجر با یک حمله غا لگیرانه به
اسرائیل در اکتبر  2498به اوج خود رسید .اما قطع ناگهانی این ارتباط توسط مجر باعث کم
رنگ شدن این روابط گردید .در جنگ خونین داخلی لبنان در ساو  2495حا ظ اسد بخش
عمدهای از نیروهای خود را به منطقه اعمام کرد و با حضور دائمی خود در صدد ظاهر شدن به
عنوان بخش مهمی از نیروهای حا ظ صلح در جهان عر قرار گر  .در این دوران اسد ظاهراً
به گروههای رادی او لسطینی و مسلمان مستقر در لبنان کمک میکرد .در سپتامبر 2431
همممان با مغاز جنگ ایران و عراق دشمنی دیرینه با عراق سبب شد تا او در جنگ ایران و
عراق به حمای از ایران بپردازد .روابط جمهوری اسالمی ایران با سوریه به عنوان مهمترین
متحد استراتژیک در جنگ با عراق و مبارزه با اسرائیل نیم بسیار گسترش یا ته و تقوی گردید.
به گونهای که ایران راتر از ارتباطات نمدیک با سوریه به عنوان ی ی از اعضای پایداری جبهه
عر به حمای همه جانبه از سوریه در رویارویی با اسرائیل پرداخ (دهقانی یروزمبادی
 .)851-52 :2834با حمله عراق به کوی در ساو 2441سوریه به نیروهای ائتال ی به رهبری
ممری ا علیه عراق پیوس  .این هم اری منجر به برقراری روابط صمیمانهتر با دول های غربی
گردید که قبالً حمای از تروریسم را مح وم کرده بودند .حا ظ اسد در اواسط دهه  2441به
دنباو ایجاد روابط صلح ممیم با اسرائیل برممد اما تالشهای م رر او برای بازپس گیری
بلندیهای جوالن باعث توقف مذاکرات شد .در ساو  2443او روابط نمدیکتری با عراق در پرتو
هم اریهای استراتژیک رو به رشد اسرائیل و ترکیه برقرار کرد .اسد در ساو  5111درگذش و
پسرش بشار اسد جایگمین او شد .در مه ساو  5115بوش با قرار دادن سوریه در لیس
کشورهای محور شرارت باعث تیرهتر شدن روابط واشنگتن و دمشق شد .ممری ا در مه 5119
تحریمهای اقتجادی وسیعی را در مورد سوریه به دلیل حمای از گروههای تروریستی و عدم
جلوگیری از ورود شبه نوامیان به عراق خواستار شد .در ساو  5116تنش با ممری ا به نقطه
�BBC News, Syria
اوج خود رسید .ممری ا خواستار خروج نیروهای سوریه از لبنان بود ( s
.)profile, 19 March 2014
سوریه در بسیاری از تحوالتی که در خاورمیانه و به ویژه در تخاصم با اسرائیل به وقوع
پیوسته تقریباً نقش پل مقاوم به محوری ایران را ایفا کرده اس مضا اً باید به نقش مستقل
سوریه به عنوان تأمین کننده سالح حماس و حم اهلل لبنان نیم اشاره داش  .به همین دلیل
سید حسن نجراهلل دبیرکل حم اهلل لبنان در سخنرانی خود در دلیل حمای حم اهلل لبنان
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از رژیم سوریه به این موارد اشاره میکند(سخنرانی سید حسن نجراهلل  .)2848/18/19از نور
مختجات جغرا یایی نیم سوریه بین مدار  85و  89درجه شمالی و  86و  95درجه شرقی قرار
دارد .این موقعی جغرا یایی سبب شده اس که سوریه از نور بازرگانی و سیاسی موقعی مهم
راهبردی بدس مورد و محل اتجاو سه قاره مهم مسیا م ریقا و اروپا گردد .موقعی ژئوپلتی ی
سوریه این کشور را در نقطه اتجاو خاورمیانه نف خیم با اروپای صنعتی قرار داده اس .
سوریه یک بازیگر ژئوپلتیک محور اس که سه عامل واقع شدن در منطقهی استراتژیک
خاورمیانه قرار گر تن بر کرانه شرقی دریای مدیترانه و برخوردداری از  612کیلومتر ساحل و
همسایگی با لسطین لبنان ترکیه و عراق به وضوح اهمی ژئوپلتی ی و نقش راهبردی این
کشور را در مناسبات منطقهای و بین المللی نمایان میسازد ( Martini & et al, 2011,
 .)2-3این ویژگیها باعث شده اس تا سوریه کشوری حائم اهمی در خاورمیانه به حسا مید.
در دهههای قبل از جنگ داخلی سوریه سیاستگذاران ممری ا بر نقش دخال دول سوریه
در ثبات خاورمیانه تاکید داشتهاند .در ساو  2495دول ممری ا سوریه را تشویق به ارساو
نیروهای نوامی به لبنان برای جلوگیری از پیروزی رادی اوهای اسالمی در جنگ داخلی لبنان
کرد .هم چنین پس از حمالت  22سپتامبر عالقه ممری ا به هم اری با سوریه در جه
جلوگیری از حمالت تروریستی ا مایش یا  .اما این هم اری در جریان جنگ عراق در ساو
 5118از هم پاشید .سرنگونی دول های ا غانستان و بعد هم عراق در سیاس مداران سوریه
این ترس را به جود مورد که نقطهی بعدی توقف تور تغییر رژیم ممری ا سوریه خواهد بود .به
همین خاطر و برای اقناع و هماندن این مطلب به ممری ا که جنگ با سوریه بسیار پر همینه
خواهد بود؛ سوریه تروریس های سراس ر جهان را از طریق خاک خودش به عراق دعوت میکرد
تا ممری ا جنگ را صر اً در عراق محدود سازد .(Interview with Mark Moyar,
)hoover institution, February 14, 2013
میتوان گف بیشترین مسئله حائم اهمی درگیری ممری ا و اسرائیل با سوریه بر سر این
مسئله اس که این کشور به تعبیر مقامات ایران "محور مقاوم اسالمی" در منطقه میباشد.
تا قبل از شروع بحران اخیر به تعبیر سید حسن نجر اهلل نیروهای مسلح سوریه تنها ارتش
کالسیک عربی بود که میتوانس امنی اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد(سخنرانی سید
حسن نجراهلل  .)2842/19/12نقش م رینی سوریه در معادالت سیاسی لبنان و قرار گر تن
دمشق به عنوان دول حامی مقاوم اسالمی بر اهمی استراتژیک سوریه ا موده اس  .ساحل
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مدیترانه مسیر طرطوس و بانیاس این کشور میتواند بنادر مهمی برای صادرات نف و گاز
عراق و ایران به اروپا باشد .سوریه در اکثر مسائل خاورمیانه دارای نقش کلیدی اس عدم
حمای از رژیم بعثی صدام در جنگ علیه ایران و ممانع از قومیتی شدن جنگ حمای از
مقاوم اسالمی لبنان و لسطین در جنگهای  88روزه و  22روزه و مخالف با روند سازش و
به رسمی شناخته شدن اسرائیل از جمله این موارد اس  .همچنین نمدی ی دیدگاه رهبران
سوریه به مقامات جمهوری اسالمی ایران و قرار گر تن این کشور در محور ایران اهمی و
نقش استراتژیک سوریه را ممینده ساخته اس  .سوریه همیشه در نقش حمایتی از ایران ظاهر
شده اس  .سوریه در اصله سالهای  -2445اولین عقب نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان  -تا
 -5115زمان مغاز جنگ  88روزه -نقش عمده و اصلی در تجهیم و پشتیبانی از حم اهلل داشته
و بدون این کمکها ش س اسرائیل در سالهای -5111زمان عقب نشینی کامل اسرائیل از
لبنان  -و  5115ام ان پذیر نبوده اس .
اهمی و نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقهای و بین المللی و همچنین رقابتهای
ژئوپلتی ی و معادالت راهبردی بیشترین سهم را در ایجاد نامرامیهای سوریه دارند .سوریه به
دلیل ارتباطش با مناقشه اسرائیل و لسطین ی ی از مهمترین نگرانیهای امنی ملی ایاالت
متحده ممری ا به حسا میمید .از منور ممری ا و متحدانش(برخی از کشوهای اروپایی اسرائیل
عربستان سعودی و اردن) تضعیف مقاوم اسالمی ی ی از مهمترین بخشهای راهبرد مهار
جمهوری اسالمی ایران محسو میگردد .سقوط حسنی مبارک در مجر توازن منطقه را به
ضرر غر تغییر داد در حالی که مهار من از ممری ا و اروپا ساخته نبود .سقوط رژیم مبارک در
مجر ی ی از حلقههای محور ممری ا را بی ثبات نمود و توازن استراتژیک بین محورها را به نفع
محور ایران و مقاوم اسالمی تغییر داد .بر این اساس تمرکم ممری ا بر سوریه و بی ثبات سازی
من به عنوان کلیدیترین حلقهی محور مقاوم اسالمی و عمق استراتژیک ایران در واقع
هد ی برای برقراری توازن بین محورها و تضعیف مقاوم اسالمی و مهار ایران اس  .به نور
میرسد عل حمای همه جانبه جمهوری اسالمی ایران از ح وم بشار اسد نیم به همین
موضوع باز میگردد .رژیم اسد دسترسی حیاتی به نمایندههای ایران از جمله حم اهلل لبنان
حماس و جهاد اسالمی لسطین را راهم کرده اس و اجازه انتقاو نیرو اسلحه و کمکهای
مالی به این گروهها از طریق خاک سوریه را میدهد .اگر جنگ داخلی باعث سقوط بشار اسد
شود نفوذ ایران در خاورمیانه محدود میشود و همین امر باعث کاهش چشمگیر توانایی ایران
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برای گسترش قدرت خود در منطقه خواهد شد .سوریه همچنین شریک استراتژیک ایران در
بازدارندگی اسرائیل از حمله به متحدان ایران و برنامه هستهای من بوده اس ( Will Fulton
.)& et al, 2013, 7-9
کاربست استراتژی موازنه ضعف در بحران سوریه
جریان موسوم به به ار عربی یا بیداری اسالمی در کشورهای عربی که درگیر من بودند به
هرچند
اش او متفاوتی ختم شد .بن علی ح وم تونس را واگذار کرد و به عربستان ر
اوضاع اسفناک تونس تغییر چندانی نیا  .مجریها تحوالت پیچیدهتری را طی کردند و ظرف
مدت کمتر از یک ساو دو رئیس جمهور را در قفس مهنی محاکمه کردند و نهایتاً نوامیان به
قدرت رسیدند .مخالفان دول یمن بعد از یک دوره درگیری داخلی صالح را از قدرت برکنار
کردند .تحوالت لیبی بعد از یک دوره جنگ شدید داخلی در نهای با دخال نوامی غر در
شهر سرت خاتمه یا و قذا ی به طرز جیعی توسط مخالفانش به قتل رسید .اما در سوریه
جریانات به نحو غیر مشابه ادامه یا  .اوو این ه ش ل مخالفتها از تواهرات ضد ح ومتی
تدریجاً به مبارزات مسلحانهای کشیده شد که بنیادگرایان سلفی را از اقجی نقاط جهان به
مبارزه با رژیم اسد راخواند .ثانیاً تحوالتی که باقی کشورها به نسب سریع از سر گذراندند
ح وم اسد مدت طوالنی با من درگیر شد و احتماالً درگیر خواهد بود .ثالثاً برخالف مورد
لیبی که با حمله سریع و جدی ناتو روبرو شد در سوریه قط تهدید به حمله را شاهد بودهایم.
مسئله نگارندگان در این پژوهش معطوف به دو مورد اخیر اس  .این ه دالیل رسایشی شدن
مسئله سوریه و نیم عدم مداخله جدی غر در حل و جل این بحران چه بوده اس ؟
رضیات ابتدایی چندی در این پژوهش میتوانس پاسخگوی مسئله ما باشد .میتوان دلیل
عدم مداخله جدی غر و رسایشی شدن این بحران را در حمای روسیه چین و ایران بدانیم
و یا این ه به نقل از دبیرکل حم اهلل لبنان ارتش قدرتمند اسد را دلیل پایداری سه ساله رژیم
سوریه دانس (خبرگماری ارس  .)2845/19/54میتوان مالحوات داخلی کشورهای غر و
تالشهای ضد جنگ جوامع مدنی غر را دلیل عدم مداخله جدی و تبعا رسایشی شدن
منازعه در سوریه دانس  .برخیها نیم نبود نف به عنوان عامل تحریک کننده برای حمله
خارجی را دلیل ادامه یا تن این بحران میدانند .اما در این پژوهش از تمامی رضیات وق
اصله خواهیم گر و با تحلیلی بدیع بر مبنای استراتژی موازنه ضعف بحران سوریه را بررسی
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خواهیم کرد .به اعتق اد نگارندگان این مقاله منچه در سوریه در حاو اتفاق اس بر مبنای این
استراتژی پایه ریمی شده اس  .موازنه ضعفی که از یک سو رژیم اسد و از سوی دیگر سلفیها
را شامل میشود .در ادامه به دالیل پیگیری این استراتژی خواهیم پرداخ .
تأمین امنی اسرائیل از اصوو اساسی سیاس خارجی غر و به ویژه ممری ا در خاورمیانه
بوده اس و هر منچه به عنوان تهدید علیه امنی اسرائیل تلقی شود به تبع من بر روی رد
سیاسی غر در من مسئله تاثیرگذار خواهد بود .بنیادگرایان اسالمی و تف رات حداکثرگرایانه از
دین با گرایش بازگش به سلف صالح از جمله مسائلی اس که ناگمیر برای تحلیل مسائل امروز
سوریه از من گریمی نخواهیم داش  .به اعتقاد نگارندگان این مقاله تبدیل جنبش تغییر رژیم از
ش ل مسالم ممیم به جنبش مسلحانه و ورود سلفیهای اسالمگرا به امید تش یل امارات
اسالمی تف ر استراتژی موازنه ضعف را در سوریه کلید زد .بنیادگرایی اسالمی چه به لحاظ
نوری و چه به لحاظ عملی در خاورمیانه و حتی تجربهای که غر از من داشته همواره
تجربهای تلخ بوده که اتفاقاً در خاورمیانه همراه با پان عربیسم ی ی از مبشخورهای مبارزاتی
علیه اسرائیل بوده اس .
با توجه به منچه گفته شد مسئله ما اینطور تحلیل و تبیین میشود :بنیادگرایی اسالمی و
نیم سایه تهدید ممیم چنین جریاناتی بر امنی غر و اسرائیل همواره ی ی از موضوعاتی بوده
که ذهن استراتژیستهای غربی را به خود مشغوو داشته اس  .در ادامه تغییر سبک مخالف از
حال مدنی به شبه نوامی در سوریه و حضور گسترده شبه نوامیان سلفی که از کشورهای
مختلف به سوریه گسیل شده بودند عرصه برای تف ر و پیگیری بحران سوریه بر مبنای
استراتژی موازنه ضعف از سوی ممری اییها راختر شد .این رص پیش ممده از چند جه
حائم اهمی اس  .اوو این ه بعد از حمله شوروی به ا غانستان چنین رصتی پدید نیامد که
بدنه اصلی مجاهدین بنیادگرای اسالمی در کشوری واحد به صورت ی پارچه درگیر در
منازعهای خونین شوند .البته در خجوص قدرت گیری مجاهدین عر -ا غان همانطور که به من
اشاره شد نقش ممری ا به منوور مهار کمونیسم حائم اهمی بود .اهمی بعدی به جنگ دو
دشمنی باز میگردد که برای امنی اسرائیل خطر ساز بودهاند در مورد جنبشهای بنیادگرا
پیش از این بحث شد اما درباره رژیم بشار اسد نیم باید گف که رژیم کنونی سوریه به عنوان
متحد ایران و ی ی از راههای انتقاو سالح از ایران به حم اهلل لبنان همواره ی ی از عوامل
تهدید زا در خاورمیانه علیه امنی اسرائیل بوده اس  .iسوم این ه تقبل همینههایی که این
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منازعه خونین دو طر ه به وجود میمورد عمدتاً به متحدان غیر غربی دو طرف منازعه باز
میگردد .گفته شده که عربستان و قطر بیشترین کمکهای نوامی و تسلیحاتی را به شورشیان
ارائه میکنند .در مقابل ایران و روسیه نیم از دول بشار اسد حمای کردهاند(بی بی سی
ارسی  .)2848/12/16در مورد کمکهایی که به شورشیان مخالف بشار اسد میشود باید
گف صندوقی به همین منوور با مرکمی قطر تش یل شده و همینه هنگفتی از سوی
کشورهای حاشیه خلیج ارس به این امر اختجاص یا ته اس (ا تخاری .)565 :2842
در خجوص گروههای عاو جهادی در سوریه باید اذعان داش که علی رغم تفاوتی که این
گروهها به لحاظ سازمانی داشتهاند اما در یک نقطه مشترکاند و من تعبیر رادی او از اسالم
سیاسی اس  .بدین معنا تمام گروههای عاو جهادی در سوریه اعم از داعش النجره القاعده و
امثالهم به تش یل امارات اسالمی تمایل دارند و طبیعتاً تش یل چنین ح ومتی برای منا ع
ممری ا و اسرائیل در منطقه خطرناک خواهد بود .به نور میرسد تجربه ا غانستان ممری ا را در
مواجه با چنین جریاناتی محتاطتر نموده اس .
بنا بر دالیل وق به نور میرسد غر تا تحجیل شرایط مطلو از ادامه این وضعی
خرسند باشد .به اعتقاد نگارندگان این مقاله تحجیل شرایط مطلو از منور غر اینگونه
خواهد بود :یک جنگ طوالنی مدت و رسایشی برای تضعیف و نابودی گروههای سلفی در وهله
اوو و نیم در پایان یک جنگ سبک و یجله دادن به بحران سوریه با جایگمینی دولتی که
امنی اسرائیل را بهتر دریابد .دالیل ما بر اولوی دادن تضعیف گروههای جهادی بر جایگمینی
دول اسد این اس که همواره حمله نوامی به کشوری دارای مرز مشخص و ارتش ملی معین
قابل دسترس تر از تضعیف و نابودی گروهی جهادی با مرزهای جهانی اس  .اکنون این رص
برای غر به دس ممده که در قلمرویی متمرکم گروههای جهادی را به مسلخ ب شاند و غر
چنین رصتی را از دس نخواهد داد .شاید بتوان اعالن حمله نوامی ممری ا و متحدانش به
مواضع داعش از سوی باراک اوباما را در این راستا تحلیل نمود .در پایان برای نشان دادن قوت
رضیه خویش به چند نمونه عینی از موضع گیریهای مقامات ذی دخل در بحران سوریه
میپردازیم.
در تاریخ  2845/25/58احمد جربا رئیس ائتالف ملی سوریه در مجاحبهای که با بی بی
سی ارسی داشته به مسائلی اشاره دارد ک ه حاکی از عدم حمای قطعی ایاالت متحده از
انقالبیون سوری اس  .منچه که در ادامه میمید گمیدهای از این مجاحبه اس :
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احمد جربا رئیس ائتالف ملی سوریه گفته اس که حامیان بین المللی مخالفان ح وم
سوریه باید به وعده خود در مورد ارساو سالحهای سنگین عمل کنند.
احمد جربا به بی بی سی گف که به وی قوو داده شده بود که اگر دول سوریه مسئوو
ش س مذاکرات صلح تشخیص داده شود کشورهای گروه" دوستان سوریه" اسلحه سنگین در
اختیار مخالفان قرارخواهند داد .به گفته مقای جربا حاو زمان من رارسیده اس که این
کشورها به وعده خود عمل کنند  ...احمد جربا گف " :مردم سوریه بهای از دس ر تن زمان را
باخون خود میپردازند"  ...مقای جربا خودداری ممری ا از اقدام نوامی علیه رژیم بشار اسد را
نومید کننده خواند و گف " برای حل مش ل باید سر مار را قطع کرد" ... .احمد جربا در عین
حاو اذعان داش که در مقایسه با اسالمگرایان ا راطی دول بشار اسد دشمن بمرگتری اس
اما تاکید کرد که ائتالف ملی با گروههای تروریس مبارزه خواهد کرد زیرا به گفته او ائتالف و
مردم سوریه خواستار حضور این گروهها در سوریه نیستند.
مقای جربا هم چنین اذعان داش که خواستار من بود که ممری ا بعضی از نقاط مورد
استفاده نیروهای دولتی در سوریه را بمباران کند .وی گف اگر این اقدام انجام میگر بحران
سوریه در مدت زمان کمتری به پایان میرسید (بی بی سی ارسی .)2845/25/58
دو هفته پس از انتشار مجاحبه وق در تاریخ  2848/12/16در سای بی بی سی ارسی
خبری با محتوای زیر به اطالع عمومی رسید:
ولیعهد عربستان سعودی جامعه بینالمللی را متهم کرده که شورشیان سوریه را ریب داده
اس  .امیر سلمان برادر ناتنی ملک عبداهلل پادشاه عربستان که در نشس ا تتاحیه سران
اتحادیه عر در کوی سخن میگف خواهان ارائه کمکهای بیشتر به شورشیان سوریه برای
تغییر موازنه قدرت شد .عربستان سعودی ی ی از مهمترین حامیان شورشیان در سوریه بوده
اس (بی بی سی ارسی .)2848/12/16
احمد معاذ الخطیب سرکرده سابق ائتالف مخالفان سوری در دیدار با نبیل همی وزیر
خارجه مجر گف  :گروه "دوستان سوریه" دروغگو ریب ار و منا قند و مسووو وضعی کنونی
بحران سوریه هستند ...الخطیب درباره گروه موسوم به دوستان سوریه (شامل  22کشور حامی
مخالفان سوری از جمله ممری ا رانسه و ترکیه) گف " :نیمی از کشورهایی که خود را دوستان
سوریه مینامند دروغگو ریب ار و منا قند و اساساً خود منها باعث شدند به وضعی که
اکنون دچار من هستیم برسیم .به این ترتیب اکنون باید به مغوش جهان عر برگردیم که
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یک مرجع اساسی اس  .برخی از طرفها هستند که نمیخواهند بحران سوریه که بیش از سه
ساو ادامه داشته حل و جل شود (تارنمای شب ه اطالع رسانی ا غانستان )2848/15/82
مارک مویار استاد دانشگاه استنفورد ممری ا در مجاحبهای که با موسسه هوور تح عنوان
«منا ع ایاالت متحده در سوریه گذشته و حاو» داشته در خجوص کمکهای بیشتر ممری ا به
مخالفین میانه رو بشار اسد تاکید دارد که ممری ا امیدوار اس که مخالفین میانه رو قبل از
گروههای ا راطی قادر به سرنگونی رژیم اسد باشند .در بخشی از این مجاحبه در خجوص
نگرانی ممری ا از قدرت گیری ا راطیون در سوریه ممده اس :
اگر شورشیان ا راطی کنترو سوریه را به دس مورند مقامات دول ممری ا نگران دستیابی
به سالحهای شیمیایی و سالحهای متعارف پیشر ته هستند که میتواند علیه اهداف اسرائیل و
یا ایاالت متحده استفاده شود .روی کار ممدن دول متوسط میتواند روند صلح را در منطقه
ا مایش دهد و ادامه جریان کمکهای ایران به حماس و حم اهلل لبنان را ضعیفتر کند
)14 (Interview with Mark Moyar, hoover institution, February, 2013
نتیجهگیری
بخش نتیجه گیری را برای تحریک حا وه تاریخی مخاطبین این پژوهش با جملهای در
خجوص جنگ ایران و عراق از کتا ش ل گیری انقال اسالمی نوشته محسن میالنی مغاز
میکنیم:
هدف ممری ا طی جنگ عراق-ایران نواره نابودی طر ین متخاصم یا همان هدف بریتانیا
در نبرد ملمان با شوروی در جریان جنگ جهانی دوم بدون دادن اجازه به ی ی از منها برای
پیروزی بر دیگری و یا به گفته کیسینجر اطمینان از وجود دو بازنده در یک جنگ واحد بود
(میالنی .)895 :2839
شباهتی که بین جنگ ایران و عراق و جنگ داخلی سوریه از منور رسایشی شدن هر دو
بحران وجود داش ؛ حا وه تاریخی نگارندگان این پژوهش را به تحریک واداش و به همین
سبب بحران سوریه را بر مبنای استراتژی موازنه ضعف تحلیل کردیم و بدین سبب به دنباو
شواهدی برا ی مزمون رضیه خویش برممدیم .در این پژوهش هدف اصلی ارائه ادلهای برای
پاسخ به این سؤاو بود که ممری ا در سوریه به دنباو چیس ؟
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پاسخ نگارندگان به این سؤاو این بود که سیاس خارجی خاورمیانهای ممری ا کما ی
السابق بر پایه تأمین امنی اسرائیل استوار اس و طبیعتاً هر مسئلهای که مربوط به سیاس
خارجی ممری ا در خاورمیانه باشد ی ی از اکتورهای اساسی و ملحوظ من مسئله اسرائیل و
تأمین امنی من اس  .بحران سوریه ی ی از مهمترین مسائل امروز خاورمیانه اس که عمیقاً با
امنی متی اسرائیل گره خورده اس  .ممری ا در صورتی که بنیادگرایان رادی او اسالمی در
سوریه عاو نمیشدند میتوانس موضعی قاطع در قباو تحوالت سوریه داشته باشد اما مش ل
از منجا مغاز شد که بنیادگرایان سلفی گوی مخالف با رژیم اسد را از مخالفان ملی گرا س والر
و منعطف اسالمی ربودند و به جریان تقریباً غالب در مبارزه با رژیم اسد تبدیل شدند .در چنین
شرایطی بود که ممری ا مجبور شد با بحران سوریه با احتیاط بیشتری برخورد کند .چرا که
کوچکترین اشتباهی میتوانس و میتواند معادالت منطقه را به ضرر اسرائیل تغییر دهد .به
این سبب رضیه این پژوهش بر این پایه قرار گر که ممری ا در بحران سوریه همانند جنگ
ایران و عراق ترجیح داد که دو طرف منازعه تا سر حد نابودی با همینه کشورهای منطقه پیش
روند و در این مسیر با استفاده از اهرمهایی مانند روش سالح تجویب قطع نامه و امثالهم
موازنه تضعیف دو طرف منازعه را پیش ببرد .اما این وضعی با اقداماتی که از سوی داعش به
وقوع پیوس تغییر یا  .اوالً داعش با حمله به موصل درصدد تجرف ی ی از عویمترین منابع
نفتی خاورمیانه برممد که بدون شک برای ممری ا این موضوع از اهمی باالیی برخوردار بود.
ثانیاً خشون رقهای این گروه به ویژه علیه کردهای ایمدی برای جامعه جهانی بسیار ت ان
دهنده بود و در نهای امر قتل چندین تبعه غیر نوامی غر در سوریه و عراق ممری ا را به
برخورد مستقیم نوامی با داعش سوق داد .برخوردی که به اعتقاد نگارندگان این مقاله قابل
پیش بینی بود و تنها به گذش زمان و ایجاد بستری مناسب نیازمند بود.
در پایان نگارندگان این مقاله بر این اعتقاد هستند که بحران سوریه تا تضعیف شدید
گروههای بنیادگرای اسالمی در سوریه و عراق ادامه خواهد داش چرا که رص مناسبی برای
مهار اسالم گرایی رادی او که منا ع ممری ا و اسرائیل را میتواند به شدت تهدید کند به وجود
ممده اس و به نور نمیرسد سیاس گذاران ممری ایی از به وجود ممدن چنین رصتی چشم
پوشی کنند .با این حاو این تحلیل نیم رضیهای اس که برای اعتبار من بایستی در انتوار
تحوالت متی منطقه و به ویژه سوریه نشس .
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