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چکیده

تروریسم پدیدهای جهانی است که در حال حاضر به صورت منطقهای عمل میکند و شدت کشت و را تخریباننن در جه مالسا نا   

بیشتر از مناطق دیگر است .قدرتهای جهانی و منطقهای در محور غربی عربی از ابزار تروریسم و گ ور ههههاییی تروریستی بهههعن او ننن
پیشقراوالن خود برای تقسیم دوباره جهان در قرن  21استفاده مینمایند .آغاز تشکیل گروههای تروریستی س فل ییی ب لاس ه   

 1984و

شکلگیری القاعده باهدف مبارزه مجاهدین با شوروی در افغانستان و از سال  0102با شروع انقالبات مردمی برای مقابله با انقالبات
گی ب طیارش ه   
و نفوذ ایران در جنوب ،جنوب غرب و افریقا از شدت زیادی برخ تسا هدوب رادرو  .......بههه ک را گگگیری تروریسم ،،بستگ گ
بینالم لل ی و رقابت کشورهای منطقه داردکه این گروهها را کنترل یا آزاد بگذارند .کشورهای عرب حوزه خلیجفارس با پنج نقش ش
ش
لگیری و گسترش تروریسم کمک میکنند.
کلی مالی ،نظامی ،بسترسازی عقیدتی ،مکانی و رسانهای در حال رقابت با ایران به شک 
ما در این مقاله دربی پاسخ به این سؤال هستیم که کشورهای عرب حوزه خلیجفارس چه نقش و شرتسگ رد ی

مسیرورت یورشیپ     

منطقهای دارند؟ تأثیر گسترش تروریسم منطقهای بر امنیت ملی ایران چیست؟
نتایج تحقیق نشان میدهد کمکهای مالی کشورهای عربی مؤثرترین عامل گسترش تروریسم بوده است بهطوریکه  ./ 40اشخاص
مهم و سرشناس حامی مالی تروریسم از شهروندان عربستان / 43 ،از شهروندان دیگر کشورها مرتبط با عربستان /9،کویت /6 ،قطر و
 /2بحرین بودهاند با توجه به موارد فوق تروریسم در سه سطح ملی ،منطقهای و جهانی بر امنیت ملی ایران تأثیر خواهد گذاشت .این
پژوهش به روش مصاحبه ،مشاهده و کتابخانهای تهیه و برای تهیه نقشهها از  GISاستفادهشده است.

واژگان کلیدی :کشورهای عربی ،تروریسم منطقهای ،گروههای تروریستی ،امنیت ملی ایران ،عربستان
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مقدمه
واژه ابر بحران را باید فرصت خطرناک بهحساب آورد که از دو واژه خطر و فرصت

تشکککیلشدهه اس اجنیا رد .ت   

هدف اشاره به نیرو محرکه نظام بینالملل است .حال این نیرو محرکه نظام بینالملل چیست؟ آیا هکرحم ورین نیا      
چیزی جز انسانها هستند .مک کله لند در نظریه بحرانزایی و بحرانزدایی خود در نظام بینالملل بههه جلوهه انسانی ی
ی
یآوردند پس باید انتظار تحوللل را داشت
توجه زیادی دارد .او معتقد است انسانها نظام بینالملل را به حرکت در م 
دربین عوامل مؤثر ثابت و متغیر در ژئوپلیتیک در حال حاضر نقش انسان برجستهههتررر از دیگ اریز .تسا لماوع ر     
انسانها دارای دو موهبت اولیه با سه ویژگی  -1خودآگاهی  -2تص و رو وج ناد  -3ق دارا ترد هه و چها یگژیو ر   
ثانویه -1:ذهنیت سرشار  -2شجاعت  -3خالقیت

 -4خ دنتسه ییایحا دو  )Covey, 2009: 83( .... ...عوام روکذم ل   

ی معتق مامت رگا تسا د     
قدرت زیادی به انسان بخشیده و او را سرآمد همه موج تزع رتکد .تسا هدومن تادو ییییی ییییی
پدیدههای طبیعی چه ثابت و چه متغیر در یک قطب و انسان نیز در قطب دیگر قرار گیرد نقش انسان ب اب ییاهنت ه    
آنها برابری م 
شقراوالن
یکند ،)Ezzati, 2013: 20( .در هزاره سوم ظاهر انسانهای ناآگاه و فاقد بصیرت ،بهعنوان پی 
سهم خواهی قدرتهای بزرگ که سعی در تقسیمبندی دوباره مناطق جغرافیایی را دارند ،نیرو محرکه تح و هدش لو
ابر تروریسم را رغم زدهاند .دیوید راپوپورت چهار مو ججج تروریسممم م ر نرد اا در خصو صصص گونههه شناس سسی تاررریخی
نالمللی ارائه کرده است  (Rapoport 2004, pp. 46-73).او معتقد است اولین موج که به موج آنارشیستی
تروریسم بی 
ک قالب ب
ب
معروف است در دهه  1880توسط بازیگران غیردولتی اتفاق افتاد و به مدت چهل سال ادامه پیدا ک ککرد .تاکتیک ک
گروههای تروریستی در این موج ،قتل یا ترور شخصی بود موج دوم ،موج ضداستعماری یا تروریسم قومیست کههه در
دهه  1920شروع ،و در دهه  1960رو به افول نهاد .در این دوره تاکتیک گروههای تروریستی حمله به اهداف نظاممی
ت ادامه
بوده است .موج سوم موج مارکسیستی یا چپ است که در اواخر دهه  1960شروع و تاا دهههه  1990با دش  تت تت
داشت ..تاکتیک گروههای تروریستی هواپیماربایی ،آدمربایی یا گروگانگیری بوده است به طوری که در سه دهه اول
این موج بیش از هفتصدمورد هواپیماربایی رخ داد .چهارمین موج یا موج مذهبی است که در سال  1997نمودد یافت
یباشددد .بههه عقی مجنپ جوم هدنراگن هد     
در موج چهارم مهمترین شیوه نظامی به کارگرفته شده عملیات انتحاررری م مم 
تروریست از  0 201شروع و بایدان موج قلمروخواهی نامید .مهمترین تاکتیک به کارگرفته شده ،گروههای تروریستی
اشغال سرزمین دولتهای قانونی است که در هیچ کدام از چهاردوره قبل اتفاق نیفتا تسا هد   

بهههعن او ننن مثا هورگ ل   

تروریستی داعش گستره سرزمینی از حومه شهر حلب در سوریه تا شهر کرکوک در ع قار  006ه  رتمولیک راز ر رد ا   
تصرف خود دارد ( .)Mazaheri, 2014: 10هانتینگتون ایران را از مهترین قدرتهای منطقهای در جنوب غر ببب آسیاا
یکنند تا به هرنحو ممک ننن باا بههه
یداند روابط کشورها در این سیستم شدید ًاًا رقابتی است .بنابراین دولتها تالش م 
م
ت ممک ننن
ب امنیت ت
تها براای کسب ب
حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود ،امنیت خویش را به حداکثر برسانند .تالش دول 
ت دیگر ،،و نتیجههه مختوممم
ت د و لت ت
است به تعارض با دیگران منجر شود .کسب قدرت به معنای از دست رفت ننن ق رد ت ت
ت در پ بسک ی   
تهاا بههه شدت ت
نچنین بازی ،تضاد و کشمکش است ( )MushirZada,2010.p.130بسیاری از دولت ت
ای 
لاند و اگر شرایط مناسب باشد ،،خواس ارات ننن هس نت ددد تاا توزیع ع
ع
نالمل 
قدرت و رسیدن به جایگاه هژمونیک در نظام بی 
ی از مهمممترررین کش هرو اای
قدرت را به نفع خود تغییر دهند) (Abdullah Khani ,2009,p.p22.25همچنین ایران یکی ی
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جهان به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی است . (Fuller, Graha،1995,p.50( .ایران به لحاظ وسعت ،شکل ،مرزها،
و وضعیت اقلیمی و بافت اعتقادی جمعیتش یک کشوری منحصربهفرد محسوب م مم 
یشودد .پ یپ رد رضاح شهوژ    
جفارس از طریق حمایتهای مالی سیاسی
یرسد کشورهای عرب حوزه خلی 
پاسخ به این فرضیهها است -1.به نظر م 
یرسددد توس ورت شرتسگ و هع ر مسی    
نظامی نقش تسریعکنندهای در گسترش تروریسم منطقهای دارند  -2به نظر م مم 
ت .پ قیرط زا رضاح شهوژ    
منطقهای در سه سطح ملی ،منطقهای و فرا منطقهای بر امنیت ملی ایران تأثیرگ اذ ررر است ت
ی تروریس ریا قرش بونج رد یت ا نننن ننننن و روش کتابخانهههای
مصاحبه مشاهدات نگارنده از برخی از اقدامات گروههای ی
ت ،اینترنت ،،و نرممماف از ررر  GISب هیهت یار   
ازجمله مطالعه اسنادی همچون کتب ،مقاالت رسالهها ،پایاننامهها ،مجالت ت
نقشهها صورت پذیرفته است.
امنیت
ت انساننی
یترین اهداف اجتماعات ت
نیاز به امنیت و رفتار امنیت جویانه قدیمیترین نیاز آدمی و انگیزه کنش او و از حیات 
در اشکال مختلف میباشد .اگر جامعه مرکب از گروهها و فرقههای مرکب از هویتهای قوممی ی ییا م هذ ببی گونا وگ ننن
ت می ییان بازیکناننن
یشود تا کنش و واک ککنش و رقابت ت
باشد امنیت این گروهها هم میتواند مطرح باشد و همین موجب م 
یتر گردد ( .)Job,2005,15سرشت خاص تهدی ییدات امنیت تتی ،توس ب ل هه ههه ت اد ببیر
مختلف حتی پیچید ه تر و حل نشدن 
حی است ت
ت
فوقالعاده را برای مهار آنها موجود میسازدد ( )Buzan, Weaver and Wilde, 2006, 46امنی ییت ،اص الط ح ح
مشعر بر فقدان تهدید بر ارزشهای نادر ( .)Ali Babaei, 2001, 31وضعیتی است که در آن ارزشهاایی ک ککه از دی یید
یگیرند (.)roy , 2002, 26
تصمیم سازان برای بقا و بهتر زیستن جامعه حیاتی است ،مورد حمایت و تقویت قرار م 
امنیت ملی
امنیت ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را میسر
م
یسازد .مسئله امنیت ملی ،مفهومی غربی و عمدت ًاًا آمریکایی است که پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردید ( Azar
یکند امنیت ملی شامل تعقی ییب روان ننی و
 )& Aynmvn 1999, 11همچنین رابرت ماندل امنیت ملی را چنین تعریف م 
تهای ملی است ،تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ،نسبت به بقای
مادی ایمنی بوده و اصوًالًال جزء مسئولیت حکوم 
رژیمها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند ( .)Navidnia, 2005, 56اگر امنی ییت را
گترین دغدغه هر نظام سیاسی است که با
مهمترین کارکرد و خدمت حکومت مدرن به حساب آوریم ،امنیت ملی بزر 
عناصر ایدئولوژیک و فرهنگی ،اجتماعی و نظام پیوند خورده است.
تهدید
هرگونه تجاوز به حق حاکمیت دولتها در اداره امور داخلی و خارجی آنها تهدی لم تینما هیلع ید

ی محس بو
یییی یییی

یشود .تهدید امنیت ملی عبارت است از تهدیدهایی که اهداف و ارزشهای حیاتی یک کشور را در مع رطخ ضر   
م
قرار داده و احتمال تغییر در اهداف و ارزشها وجود دارد ..تهدیدها دارای دو منبع داخلی و خارجی هستند تفکیک
تهدیدها به این صورت دشوار است زیرا در عمل بسیاری از تهدیدات ریشه در منابع خارجی دارد ( Behzadi 2006,

 .)52تهدید حاضر حاکمیت و امنیت کشورها تروریسم در سطح ملی و منطقهای وجهانی است ..در تروریس یلم م   
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هدف سیاسی و در چارچوب مرزهای ملی جهت سرنگونی یا تضعیف حاکمیت ،اخالل در نظ دوجوم م  ،،، ،،اس القت للل،
ی
یدهد فعالیت گ ور هههای ی
یباشد .نتایج پژوهش بینالمللی ایترات نشان م 
خود مختاری و ..با حمایت دیگر دولتها م 
ی است
تروریستی و تروریسم از سال  1968تاکنون رشد صعودی داشته است از این نظر تروریسم یک مسئله جهانی ی
و به همه مردم جهان مربوط م 
یشود ( . (tuker,1997,p.14-31دهه  1980با افتتاح دفتر خدمات مجاهدین (القاع هد ))
یباشد و امووواج
در پیشاور توسط عبداهلل عزام و بن الدن ،آغاز شکلگیری آشکار گروههای مسلح تروریستی سلفی م 
تهای تروریستی این گروه و سطح خشون 
فعالی 
تهای متفاوت آنها در خاورمیانه و شمال افریقا  دراد همادا  (( ((( John
یباشد چون فعالیتش در مح هود
 .)Mueller and Mark G2014, pp. 9–30.از این نظر این نوع تروریسم منطقهای م 
جغرافیایی مش صخ

یشود.
انجام م 

یافتههای تحقیق
-1بحران سازی (ابعاد حمایتی از تروریستها)
-1-1حمایتهای ایدئولوژیکی
ت خا  دقتعم لپمس من ا تس     
جغرافیا علم مکانهاست مکانهایی که به وسیله انسانها شکلگرفته و نقش یافته است ت
مکان در قال 
ع باید
بگیری فعالیتهای انسانی و طرز تفک مهس وا ر    شایستهههای دارد )1993,208 Shakuie( .درواقع ع
یگ راذ دد و از
عنوان نمود مکانها به طور مستقیم و غیرمستقیم در ویژگیهای روحی و فکری جماعات انسانی اثر م مم 
یباشد .از آغاز قرن بیستم ایدئولوژی ب رب عیسو روط ه  و عاونا ا ماسق       
ارکان مهم برای فعالیت گروههای انسانی م 
نظامهای فکری و فلسفی ازجمله مذهب که بهنوعی فرد را به موضعگیری در برابر مسا طیحم و هعماج یراج لئ     
ینماید داللت دارد .به نظر کارل مانهایم ایدئولوژی پوششی تصنعی است که عامدانه به قامت طبیعی واقعیات
وادار م 
پوشانده م 
یشود ( .)Mannheim,1997.p.49لویی التوسر فیلسوف فرانسوی ایدئولوژی را مالطی میدانددد ک دنویپ ه   
یهاای
طگررر 
جامعه را بر عهده دارد ( )Eccleshall ,1996.p17به عقیده فردریک واتکین لوئدیا ز و یژ    تقریب ًاًاًاًا از اف ار ط ط
یهای تن و د
یباشد ،به دگرگون 
یگیرد .همواره مخالف وضع موجود م 
سیاسی منشأ م 

د (Bardat,
یاندیشد د
ریشهههای م مم 

ت  . .در
 )1984.p.6طی  60سال گذشته بسترسازیهای الزم توسط عربستان برای گسترش وهابیت صورت گرفته است ت
یس او ددی ،فق ور
یثبات ،ب 
حال حاضر بستر مناسب برای گسترش تفکرات افراطی واحدهای سیاسی ب 

بماندگگگی
عقب ب

یباشد چچن ،سین کیان نیچ گ  ،،، ،،س امو لللی ،س ادو ننن،
اقتصادی و مناطقی که مسلمانان با دولتهایشان مشکل دارند م 
لیبی و هند ،بنگالدش ،پاکستان ،افغانستان ،شمال افریقا و ..است .دالرهای نفتی بهعنوان بال پرواز تفکر و ایدئولوژی
وهابیت است .ایدئولوژی سلفی طی سه دهه گذشته برهم زدن وضع موجود در جهان اسالم را از طریق -1:تأس سسیس
مراکز علمی و فعالی 
طگرایی دارند .در ساللل ،2002
تهای تبلیغی :مدارس مذهبی نقش غیرقابلانکار در گسترش افرا 
ش از  53 1 12با ببب مدرسههه و
شآموز و در سال  6002به بیش ش
تعداد مدارس مذهبی پاکستان  10هزار باب  1/7میلیون دان 
 594 1 242افزایش یافت ) .)Raman, 2006این مدارس که با کمک مالی عربستان و امارات متحدهه در پاکس ات ننن دایر
شدهاند سعی دارند نوعی رادیکالیسم اسالمی (سنی گرای صعتم ی

بب بب
ب) را ب دوجو ه    آورنددد .)Ludden, 1996,p30).

یدارد سعودیها در جنوب پاکستان  0 25میلیون دالر .صرف ساخت مدارس و تشکیالت آموزش ششی
حداد عادل بیان م 
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یدهند که نتیجه آن داعش و النص هر
کردهاند و این دانش آموزان را تحویل مدارس دینی وهابی م 

اس  ت ( ( Ahmadi,

 )2015,162درکنار مدارس مراکز دانشگاهی و علمی معتبری دای و هدش ر د فلتخم یاهروشک زا ا شریذپ وجشن       
یکنند برهمین اساس حدود  65مرکز علمی دانشگاهی مهم مربوط به طی ییفهاای مختل جو یفلس ف و راد د د هک     
م
جنوب و جنوب غرب آسیا با  45مرکز ،قاره اروپا و امریکا  ،3افریقا  6و شبهههجزی ییره عربس اب نات     11مرک هم ز مم ممم و
بزرگ به ترویج تفکر سلفی گری م 
یپردازند )Banafe,2015 interview( .همچنین ط یاهلاس ی   

 1417و  1418ه.ق

وهابیون  189793مورد فعالیت تبلیغی در کشورهای بحرین ،دبی ،فجیره ،قطر ،پاکستان بیشترین با ( (  165296م )درو
انگلستان و  8100مورد فعالیت تبلیغی در عربستان در راستای سلفی گری و خشونت داشتهانددد (.)Jafare ,2006,25
یکی از ابعاد عقیدتی بحران سازی در جنوب غرب آسیا و شمال افریقا نظریهسازی میباشد مهمممترررین نظری ییهای که
درگیری مذهبی و رقابت ژئوپلیتیکی مذهبی را به همراه داشت و به رشد و توس  مسیرورت هع م و یبهذ

ی
گ ور ه ههای ی

سلفی جهادی کمک نمود ،نظریه هالل شیعه است هالل شیعی بیشتر از جانب رهب ار ننن عر ببب ازجملههه مل للک عب اد هللهللهلل
پادشاه اردن ،برای ضدیت با سیاست جدید ایران در امور عراق مطرح شد .تنها در ایران مذهب شیعه حکومت رسمممی
دارد و بقیه نقاط به ایران مینگرند ،گسترش نفوذ ایران در عراق و دیگر مناطق ،حساسیت عربستان که برپایه تعصبات
بنیادگرایانه استوار است ،بیشتر از دیگران در پی داشته است ( )Hadeyan,2006,6قدرت گیری ش ششیعیان در منطقه،،
د ک  در ((,2006.94
منجر به شکلگیری یک بلوک شیعی شده است و دوم ،این بلوک شیعی را تهران هدایت خواهد د

) .Vakerفیصل الغایز رئیس مرکز مجلس نمایندگان اردن ،در کویت مدعی شد ،هالل شیعی ایران در حال تبدیل شدن
به ماه کامل است و خواستار اتخاذ مواضع واحددد کش هرو اای عرب ببی در قباللل ای ییران ش ( د )Karimabad e,2011,:24،،
بررسی شواهد در منطقه نشاندهنده این است که هدف از بیان نمودن تشکیل هالل شیعی ،تحریک آمریک ککا و اع ار ببب
برعلیه ایران است ،که ایران شیعی دشمن آمریکا بر این هالل سیطره پیدا کرده و منافع آمریکا در منطقه را مورد تهدی یید
یدهد تا به جنگ فرقهای و مذهبی دامن زده شود درواقع در تنگنا قراردادن ایران و متحدانش است .سازمانهاا
قرار م 
و نهادهای دینی عربستان از جمله گروههایی هستند که با ارائه نظرات و نیز ص هاوتف رود اایشاننن توانس نت ددد بررر افک ککار
نالمللی تأثیر بسیار زیادی داشته باشند .برخی از فقهای وهابی
تهای ملی ،منطقهای و بی 
عمومی و همچنین روند حمای 
ت .ای یین فتواهاا بی ییانگر
درعربستان فتواهایی صادرکردند که از چا وچر ببب عاددی در بح ار نننهاا پاا را فراتررر رفت سا ه تت تت
د.
عگی ییری س ار ننن عربس ات ننن صادررر ش ند د د
عگیری دینی؛ زیرا این فتواها پس از موضع ع
یاند نه موض 
یهای سیاس 
عگیر 
موض 

ت سیاس سسی ،باا رویک ککرد
ط باا سا اتخ ررر ق رد ت ت
مواضع و واکنشهای مفتیهای عربستان سعودی بهههعن او ننن نهاددی م بتر ط ط
د
ت یان ریچارد بیان میکند د
تمردان این کشور در قبال بحران سوریه ،عراق ،لبنان ،غزه ،یمن هماهنگی داشته است ت
د ول 
یشود وج قرف دو هه ههه وهابی ییت و تفک ککر
یکی از چیزهای که مانع همزیستی مسالمتآمیز بین شیعه و سنی بر شمرده م 
یهای سلفی با توجه به موضوع بحث در چهار بخش قابل دستهههبندددی
آنهاست ( )Ibrahim p.53,2006.فتاوای مفت 
است که عبارتاند از -1:فتاوای دشمنی ،تکفیر و مجوز قتل و عام شیعیان  - 2فتاوای مربوط به تخریب آثار اسالمی
و هویت شیعه  -3فتاوای ضد محور مقاومت  -4فتاوای جهاد نکاح.
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-2حمایتهای نظامی
یتوان به دو ب شخ
حمایتهای نظامی عربستان در گسترش تروریسم منطقهای را م 

ی مس و میقت
حمای ییتهاای نظامی ی

غیرمستقیم تقسیم نمود که به بررسیان میپردازیم
 -1-2حمایتهای نظامی غیرمستقیم عربستان
مؤلفههای نظامی حمایتی عربستان شامل تشکیل و حمایت از گروههای تروریستی ،حضوررر مس  عابتا میقت ع اتسبر ننن نننن
ی تروریس یماظن هلمح و یت    
تهیه مواد شیمایی (تروریسم شیمیایی) حمایتهای تسلیحاتی و لجستیکی از گروههای ی
یپردازیم دهه  1980را باید آغاز شکلگی ییری آش اک ررر گ ور هههاای مس حل
یباشد که به بررسی این مؤلفهها م 
مستقیم م 
تروریستی اسالمی نامید ،افزایش تنشهای فرقهای استارت خورد و رقابت دو کش  رو اای ییران و عربس تدش مه نات    
یافت .در این دوره دو اتفاق مهم افتاد تشکیل گروههایی مانند سپاه صحابه که واکنشی بود به تشکیل فقه جعفری در
محیط درونی پاکستان و برای مقابله با شیعیان و نفوذ ایران ( .)Abou Zahab, 2002همچنین تش یارب هدعاقلا لیک    
ط عب اد هللهللهلل ع از ممم و بن رط ندال حح حح
ح
جهاد برعلیه شوروی با افتتاح دفتر خدمات مجاهدین (القاع هد )) در پیشاوررر توسط ط
جمعآوری زنبورهای عسل پراکنده زده شد .افغانستان بهترین و مناسبترین زمان برای گسترش و پیوند بین سلفیها
از سه طیف فکری اخوانی ،دیوبندی و وهابی بود )Bagbane 2015( .تش لیک

ی جها نام ید ن هدعاقلا د     و
گ ور هههای ی

یها باید
یها بود و هزینه آن را غرب 
آزادسازی افغانستان از دست اشغالگران شوروی در دوران جنگ سرد هدف غرب 
یها و جهاد در افغانستان به یک اس تارت ژژژی سیاس سسی جه رف ت ار زا    
یپرداختند اما این کار به یک پروژه برای سعود 
م
ی
دست وهابیون تندرو در داخل و تهدیدات نرم ایران تبدیل گردید .سیر صعودی تشکیل و سا امز نننده ههی گ ور هههای ی
سلفی جهادی از سال  0 201به بعد است زیرا همه گروههای سلفی جهادی در جنوب غرب آسیا ،شمال افریقا نام  ند   
انصار الشریعه لیبی و تونس و شبکه محمد جمال و داعش ،النصره و ..در این فاصله زما و لیکشت ین

دندش لاعف     

) .) Hegghammer,2008,p36-48رهبران و تصمیمگیرندگان بیشتر گروههای تروریس نام یت ن  د د شعا  ،،،، ،،،النصرهه و..
عمدت ًاًا سعودی االصل هستند .حضور اتباع کشورهای عربی بهویژه عربستان به صورت ب نارسفا میقتسم روضح ه     
نظامی و اطالعاتی ،حضور شهروندان نام برد ب ک یروط ه ههه هههه دوازده ه ءزج ناتسبرع عابتا زا رفن راز

ی
     گ ور هههای ی

ت رس دی هه و  2689نفررر دیگررر مفقودد شدههانددد
تروریستی در سوریه هستند که از این دعت اددددد  3872نفررر بههه هالکت ت
تها به سه شکل  -1حض تهج رو   
( ،)Mortzavi,2014 interviewحضور شهروندان زن این کشور در بین تروریس 
ی تروریس هلمج زا یت   
عملیات انتحاری  -2جهاد نکاح  -3فعالیت آنها برای جذب زنا رتخد و ن ا رد ،ن    گ ور هههای ی
داعش به گسترش تروریسم کمک کرده است .با شروع بحران سوریه و به منظور افزایش فشارهای سیاس داجیا و ی   
ت بندررر ب ننن س ب ناطل رر ررر سرووویس
بهانه برای مداخله محور غربی در سوریه با مجوز سا لم نامز ل  ،،، ،،در زماننن ریاست ت
ت) ۵۰۰
اطالعاتی عربستان او توانست با کمک عوامل خود مانند زهران علوش و کمک سازمان اطالعات ترکیههه (میت ت
تهاا به
کیلو گاز سارین و سیانور را از کشورهای حوزه قفقاز و اروپای شرقی خریداری وجه هدافتسا ت    تروریست ت
سوریه منتقل گردید .تمام هزینه این خرید توسط سرویس اطالعاتی عربستان پرداخت شد .از مواد شیمیایی در خاننن
العسل در فروردین  92 31برعلیه نیروهای دولتی و مردمی سوریه استفاده شد ( .)Abdollahian, 2013: 203همچنین
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حمایتهای تسلیحاتی و لجستیکی عربستان از گروههای تروریستی از جمله اقدامات نظامی غیرمستقیم این روشک   
ش تروریسم منطقهههای ب تسا هدو  ... ..ای یین کش ست رو لل لللیحات نظاممی
در حمایت از گروههای تندرو سلفی در گس رت ش ش
پیشرفتهای را طی سالهای  2012تا  2015اعم از اسلحههای سبک انف ار ددی ،س و کشوم ،نیگن

هم م زاین دروم تا      

گروههای تروریستی فعال در سوریه ،عراق ،لیبی خریداری و به آنها تحویل داده اس  ت ( ( (Al Arab yah April 10,

 2012به طوری که روزنامه دیلی تلگراف در ماه مارس  2013فاش ساخت که با مدیریت آمریکا و هزین تسبرع ه ا ،ن   
تنها طی حدود چهار ماه ،سه هزار ُتُتن اسلحه متعلق به یوگس قیرط زا قباس یوال    

 75پ هب برگاز ریسم زا زاور

فرودگاههایی در ترکیه و اردن برای شورشیان مسلح در س تسرف هیرو اد هه ههه ش تسا هد   

( .(www.telegraph.co.ukدر

   

ی
خصوص حمایتهای لجستیکی نیز باید عنوان نمود این کشور در سوریه و عراق خریدهای زیادی برای گ ور ه ههای ی
تروریستی داشته است عربستان طی یک م رو دد  22 005دس دوخ هاگت رر ررروی تویوتاا ،از ژاپن خری یراد

و در اختیار

تروریست قرار داده است .)www.asriran.com) .نیروهای امنیتی عراق  001خودروی پی هک ار پآ ک    پالکککهاای
عربستانی داشتند در نزدیکی مرزهای عراق و سوریه در نینوا منهدم کردند (.)game gm onlin ,2014
مترین گروههای تروریستی اسالمی مورد حمایت محور غربی عربی در قاره آسیا
جدول شماره ( )1مه 
ردیف
1
2

جغرافیای حضور

گروهها و طیفها
القاعده ،تحریک طالبان پاکستان ،سپاه صحابه ،لشکر جهنگوی ،لشکر طیبه ،حرکت المجاهدین ،شریعت محمدی،
حرکت الجهاد اسالمی ،جیش محمد
ط ا لب ا ن

جنوب آسیا ،افغانستان ،آسیای مرکزی
افغانستان

گروههای داعش ،جبهه النصره ،گروههای چچنی گروه خراسان ،جند الشام ،جیش االسالم ،جبهه اسالمی س ،هیرو
گردانهای عبداهلل عزام ،جبهه اسالمی آزادیبخش سوریه ،ارتش آزاد س رحا هیرو ار    شا  م ((در س یرو ههه) و داعش،،
4

سازمان قاعده ،ارتش انصار السنت ،مجلس ش رو اای مجاهدددین ،گ  هورگ ،ماوع نب ریبز نادر ا راصن ا رد ،مالسال       
(عراق) ،جند الشام ،گروه االنصار ،فتح االسالم ،در لبنان) القاعده در شبه جزیرهه عربس ورگ ،نات هه ههه الفرقا ورگ ،ن هه ههه
جنداهلل ،جیش العدل ،سپاه صحابه ،پژاک ،خلق ع بر

جنوب غرب آسیا

وحالا ا زز ززز  ،التحری  هکرح ،داعیم(زاوهالا ر ا حتل ررر رررری ییر ال طو ننی

االهواز و ..در ایران

Source: Author: 2015

نقشه شماره  )1گروههای تروریستی مورد حمایت عربستان در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال افریقا Source: Author: 2015

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره دوم ،بهار 6931
 641فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

نقشه شماره ( )2گروههای تروریستی سلفی مورد حمایت عربستان
Source: Author: 2015

 2-2مداخله نظامی مستقیم
ت بح یر ننن و
عربستان در قبال تحوالت کشورهای مختلف منطقه سیاست دوگانهای را در پیش گرفت؛ در قباللل تح الو ت ت
جفارس نمود .نیروها ب موسوم ی ههه هههه
یمن اقدام به لشکرکشی نظامی در چارچوب نیروهای نظامی شورای همکاری خلی 
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سپر جزیره شامل  0002نفر از نظامیان عربستان و امارات متحده عربی با عبور از پل ملک فهد که خا تسبرع ک ا ار ن   
به بحرین وصل میکند ،وارد خاک این کشور شده و به سرکوب شیعیان بحرین پرداختند .همچنین هیالری کلینتوننن
یکنددد بح نیر
وزیر امور خارجه آمریکا در پی مداخله نظامی نیروهای شورای همکاری خلیجفارس در بحرین بیان م 
از این حق حاکمیتی خویش برخوردار است که طب

قهاای دفا زا یتینما و یع    نیروهاای ش یراکمه یارو   
توافق ق

خلیجفارس دعوت کند وارد سرزمین شوند .)Katzman2011,9( .مداخله نظامی مستقیم نظامی دیگر در یمن قافتا   
افتاد ،این کشور در  ۲۵مارس  ۲۰۱۵میالدی برابر  ۶فروردین  ۱۳۹۴با محاصره دریایی و حمله هوایی به کشور یمن
و برعلیه نیروهای انصاراهلل و نیروهای همپیمانان با کمک کشورهای ائت فال

با نام عملیات طوفان قاطعی ییت ( CNN.

) 2015به یمن تجاوز نمود .همچنین طی چن هروشک هتشذگ لاس د ا اتسبرع و یبرع ی نننننن ننننننن در براب میژر زواجت ر    
صهیونیستی به لبنان ،فلسطین و سوریه سکوت نمودند به طوری که نتانیاهو به صورت ضمنی به حمایت دولتهای
عربی از این رژیم ،این رابطه پنهان را گنج استراتژیک بر شمرد .) Safa Taj,2014 ,36( .و این کار درواقع حمایت از
تروریسم دولتی (صهیونیسم) .همانطور که در نقشه شماره  3مش صخ

گردیده عربستان در دو کشور یمن و بحرررین

(زرد) مداخله مستقیم و در بقیه کشورها (رنگ سبز) مداخله غیرمستقیم داشته است.

نقشه شماره ( )3مداخالت نظامی مستقیم و غیرمستقیم عربستان در منطقه
Source: Author, 2015

-3حمایتهای مالی
-3-1کمکهای دولتی
تهاای دولتی ،،اف ار دد متم دنمتورث و لو ،،، ،،
یشودد حمای یی 
حمایتهای مالی عربستان از تروریسم در سه سطح انجام م 
مؤسسات و نهادهای خیریهای ،تعدادی از افراد متمول که از موقعیت اجتماعی مناسبی در کشورهای عربی برخوردار
ت.
کهای مالی این کشور به آنهاست ت
هستند یکی از مهمترین بخشهای حمایتی عربستان از گروههای تروریستی ،کم 
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مقامات این کشور طرح گستردهای را برای جمعآوری کمکهای مالی در راستای حمایت از گروههای تکفیری به راه
انداختند .کشور عربستان سعودی با پولهای هنگفتی که از راه فروش حدود  11میلیون بشکه نفت در روز به دست
ی س هب و تسا هدش لیدبت یفل
میآورد ،به محلی برای جمعآوری سرمایه الزم جهت آموزش و رشد گ ور هههای ی

   

یشودد .در ب نی
تروریسم مذهبی دامن میزند ( )Algar,2008,p13-14بنابراین به برخی از این حمای ییتهاا اشا هر م مم 
کمکهای مالی عربستان به کشورها در راستای کمک به گسترش تروریسم مصر با دریافت  90میلیارد دالر به االزهر
و شورای نظامی بیشترین و یمن  15میلیارد ،اردن با  11میلیارد ،افغانستان  6/5میلیارد و پاکس ات ننن با لیم کی  ی و درا
هفتصدو پنجاه میلیون دالر در منابع آشکارشده بیشترین هزینه را برای عربستان داشتهاند .هرچند آماررر و مبا هئارا غل   
شده همه کمکهای مالی این کشور نم 
یباشددد و با رد نارحب عورش  عر هیروس و قا       رقمممهاای ما هب یدایز یل    
تروریستها کمک شده است اما آمار ارائه شده بر اساس رقمهایی است که به طور روشن به کش یاهرو
منابع مختلف اشاره شده است .همچنین تعداد  101نفر از افراد متمول که اسا یم

م د روکذ ررر

ی
آنهاا منتش هب هدش ر     گ ور ه ههای ی
 37نف ناتسبرع هعبت ر  9،،،، ،،،نفررر

یکردهانددد ک دادعت نیا زا ه    
تروریستی مانند القاعده ،داعش ،النصره و ..کمک مالی م 

کویت 8،نفر قطر 2،نفر بحرین 3،نفر یمن 8،نفر الجزایر 10 ،نفر پاکستان 6،نفر سنگال 2،نفررر نیجریه 6،،نفررر مغر ببب 4،
عآوری زکا نادنورهش زا ت   
نفر اریتره 2،نفر مصر ،سومالی ،کنیا ،بنگالدش ،سودان ب دو ههانددد ( )wanacenter.irجمع ع
توسط مؤسسات خیریهای مهم از دیگر ابزارهای حمایت مالی از تروریسم به حساب میآید .میزان زکات و ص اقد ت ت
ت
یرسد که  10تا  02درصد آن به خارج از کشور ارساللل
در عربستان سعودی درمجموع به حدود  3تا  5میلیارد دالر م 
یشود ( .)Greenberg, 2002,p.7در این زمینه سازمان بینالمللی امداد اسالمی ،سازمانهای جهاننی رفاهه اسالممی،
م
ق ،بنی ییاد اسالممی
مجمع جهانی جوانان اسالمی ،کمیته مجمع جهانی عربستان ،سازمان بشردوستانه الوفاء ،،بنیادد موفق ق
ی,2005,173
الحرمین در عربستان از جمله مؤسساتی بودهاند که به گروههای تروریستی کمک مالی نمودهاند( .نپل نو ی ی

 .(Nplvnyمهمترین راههای انتقال پولهای جمعآوری شده به گروههای تروریستی مانند القاعده ،داعش و ..از طریق
سیستم بانکی مانند بانکهای البرکات ،التقوی ،الرجهی تجاری ملی و بانک ع بر

( ( )Arenfild,2005,p50و سیستممم

یگ گگردد.
غیر رسمی انتقال پول یعنی حواله میباشد که بدون این که جایی ثبت شود به کشورهای مختل لاسرا ف    م مم 
کهای جهانی تخمین م 
یکی از بان 
یزند که ب زا شی  003میلیا در دالر ) ،)A Charya 2009 pvsدر سراس زا ناهج ر   
طریق سیستم حواله منتقل میشود.
کهای مالی عربستان به گسترش تروریسم منطقهای
جدول شماره ( )2کم 
منب ع

نام کشور

دریافتکننده

م بل غ

سوریه

گروههای سوری

 3.5میلیون دالر(ملک عبداهلل 6.2-2

پایگاه خب یلیلحت یر    داه ههی . -3- Cusick2013-2- 91 /5/6
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(Nakamura, 2013
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-1مجاه ید نننننن برعلیه       ش رو ووو وووی -2

-1مبلغ  4میلیارد دالر -2دو میلیارد

 -2-Ahmed Rashid 2000,198مرک یگنهرف تاعلاطم ز    

حکمتیار(مخالف ایران  -3- 94 - 1992ربانی

دالر  150 -3میلی نو       دالر 07-4

بینالمللی  3- 1994و  -4همان منبع  -5دی سایت تاریخ نش :ر ۷

ـ مسعود  1993ـ -4- 1994طالبان-5-طالبان

میلیون دالر -5-طالبان هر ماه  ۲۰تا

فوریه  -6- ۲۰۱۵قره گوزلو 86
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-1دول  تیامح(ناتسکاپ ت ا رد یدوعس ز    
سوریه  -2گروههای تروریستی

 ۲۵میلیون دالر 10 -6-میلیون دالر
  

 1/5میلیادر     دالر  0 25 -2میلی نو    

شبکه ماهوارهای تمدن دسامبر  -2- 2015سایت حداد عادل

دالر
Source: Research findings

-4حمایتهای رسانهای
شازپ پپیش براای ما و زرحم 
یکی از ابزار بسیار مؤثر برای تبلیغ و اطالعرسانی ابزار رسانه است اهمیت این ابزار ب ببی 
آشکار م 
یشود ،جنگ رسانهای یکی از برجستهترین جنبههایی است که هنگام تحمیل جنگ نرم علیه ی زا روشک ک   
سوی دشمنان و رقبای آن مورد استفاده قرار میگیرد .مهمترین ابزار حمایتی رسانهههای جه و تنوشخ شرتسگ ت
یها ،سایتهای اینترنتی و شبکههای ما راوه ههای
تروریسم توسط کشورهای عربی عبارتاند از مطبوعات و خبرگزار 
دیداری و شنیداری و ..در حال حاضر عربستان با داشتن  001شبکه ماهوارهای ساالنه  10میلیارد دالر برای گس شرت
یکند برجستهسازی جریانهای قوم گرایان یبهذم تافالتخا و ه     و حمای ییت از آنهاا با تاجرد    
تروریسم هزینه م 
باهلل ،حماس ،انصاراهلل در یمن ،،و دیگ یر
متفاوت تعارض با جمهوری اسالمی ایران ،شیعیان در عراق ،سوریه ،حز 
یباشد در کناران صدها مطبوعات و خبرگزاری در داخل و خارج از
ارائه تحلیلهای دوگانه خبرها از اقدامات آنها م 
این کشورها مانند الجزیره ،الریاض ،المدینه المنوره ،عکاظ ،الیوم ،البالد ،الشرق االوسط ،الحیات ،المجله ،المستقبل و
یهای وکاله االنباء السعودیه ،خبر گذاری اسالمی و سایتهای اینترنتی فراوانی در سراسر جه ههان راهان اد زززی
خبرگزار 
شده که به تبلیغ وهابی گری و خشونت م 
یپردازند بهعنوانمثال در سال  1998تنها  12پایگاه اینترنتی و این تعداد در
سال  5002به  4800و  2014به  0005سایت افزایش یافت ..همچن نی

حس سسینی قزوین ننی ب زا لقن ه    آی ییتاهلل جعفر

یگوید :بر اساس جدیدترین آمار چهل هزار سایت وهابی مشغول فعالی نتسه هعیش هیلع ت
سبحانی م 

دددد دددد
د Qazvini,

).)2006: 45
-5حمای 
تهای سیاسی عربستان
سطح مداخله سیاسی عربستان سعودی در مسائل خاورمیانه و شمال افریقا به نحوی است تا برآیند تحوالت منطقههه را
یتوان در چهار سطح موردبررسی قرار داد .تص هک یتامیم   
به کنترل خود درآورد و حمایتهای سیاسی عربستان را م 
ح ش یارو
یگردند .دوم تصمیماتی که در سطح ح
یشوند و هرجایی که الزم باشد اجرایی م 
در سطح ملی تصمیمگیری م 
یشوند ،سومین مرحله تصمیماتی که در اتحادیه عرب مطرح و س سپ
همکاری خلیجفارس بررسی و تصمیمگیری م 
یباشد .در خصوص حوادث به وجود آمدهه
از طریق این اتحادیه اجرایی میشود و چهارمین سطح در سازمان ملل م 
در منطقه اعم از بیداری اسالمی و حوادث تروریستی این کشور در قبال تحوالت بحرین و یمن اقدام به لشکرکشی ی
ی
جفارس نمود و در سوریه عربستان برای اینکه بتوانددد فشاررر
نظامی در چارچوب نیروهای نظامی شورای همکاری خلی 
جفارس تصویب کردد
بیشتری را به دولت سوریه وارد کند در تاریخ  6اوت  2011بیانیهای را در شورای همکاری خلی 
که طی آن از دولت سوریه خواسته شده بود تا به کش ات ررر م در ممم س یرو ههه پایاننن دهددد ( . (Al-Arabiya, 2011در س حط
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خ  27ن بماو ررر  2011در اق ماد ی ی
ی
اتحادیه عرب دو کشور عربستان و قطر با هم اقدام نمودند و اتحادیههه عر ببب در تا یر خ خ
ش ارزش پوللل
هماهنگ ،دولت سوریه را توسط  19کشور عرب ،مورد تحریم مالی و بانکی ق ادرار دد ک هاک ثعاب ه ششش ششش
ل را ب زعا یار ا هب م    
سوریه شد .در اتحادیه عرب مسئله نیروهای حافظ صلح مشترک کشورهای عرب و سا لم نامز لل لل
تهاای
یرغم حمایت محور غربی از بعضی سیاس 
نالمللی عل 
سوریه مطرح نمود ( (Harriet, 2012:12اما در سطح بی 
یرود مانند طرح حمله به سوریه در جلسه 4
یها همپوشانی دارد مسائل به دلخواه آنها پیش نم 
آنها که با منافع غرب 
فوریه  2012شورای امنیت توسط چین و روسیه وتو گردید
-6بحران سازی در منطقه
نالمللی ارائه کرده است ت
ت
دیوید راپاپورت چهار موج تروریسم مدرن را در خصوص گونه شناسی تاریخی تروریسم بی 
(Rapoport 2004, pp. 46-73).او معتقد است اولین موج که به موج آنارشیستی معروف است در دهه  1880توسط
بازیگران غیردولتی اتفاق افتاد و به مدت چهل سال ادامه پیدا کرد .تاکتیک قالب گروههای تروریستی در این موج ،قتل
یا ترور شخصی بود موج دوم ،موج ضد استعماری یا تروریسم قومی است که در دهه  1920شروع ،و در دهههه 1960
رو به افول نهاد .در این دوره تاکتیک گروههای تروریستی حمله ب دها ه ا ففففف نظاممی ب تسا هدو  ... ..م جو

وس مم ممم مو ججج

ی
مارکسیستی یا چپ است که در اواخر دهه  1960شروع و تا دهه  1990با شدت ادام .تشاد ه  .....تاکتی ییک گ ور ه ههای ی
تروریستی هواپیماربایی ،آدمربایی یا گروگانگیری بوده اس ک یروط هب ت

هههه ههههه در سههه دهههه اول این وم ججججج ب ببیش از

هفتصدمورد هواپیماربایی رخ داد .چهارمین موج یا موج مذهبی است که در سا ل  1997نمود یاف د ت ررر م جو
یباشد .به عقیده نگارنده م جو
مهمترین شیوه نظامی به کارگرفته شده عملیات انتحاری م 

ورت مجنپ ر تسی    

مراهچ   
از 0 201

شروع و بایدان موج قلمروخواهی تروریستها نامید .مهمترین تاکتیک به کارگرفته شده ،گروههای تروریستی اشغال
سرزمین دولتهای قانونی است ( )Hadavand mirzaye.2015.30عربستان برای اجرای نقشه محور غربی به رهبری
امریکا جهت اجرای نقشه ژئوپلیتیکی و جابجایی قدرت سه چی ار ز م ظند ررر ق نداد رار دد ددد تغیی دعت رد ر اد ارگیزاب  ننن نننن،
فرمول بازی و صحنه بازی ،زمانی که بازیگران و فرمول بازی عوض شود نقش تیلپوئژ ه یکی ضوع مه      

یشودد
م مم 

( )Ezzati ,2012.25آنها فرمول بازی در جنوب غرب آسیا و شمال افریقا را تروریسم قرار دادهاند و به طور آش اک ررر
ی در دسا بم ررر
ی تونسی ی
از تروریسم حمایت میکنند .شروع دومینوی بیداری اسالمی در تونس که با خودسوزی ج ناو ی ی
 0 201آغاز و در پی آن مردم تونس به خیابانها ریخته و اعتراضات خود را برعلیه دیکتا وت ررر حاکممم ش عور
 )Hounshell, 201پس از موفقیت انق بال

کردنددد) :4

سازآن بههه مصر،،
یها در جهان اسالم آغاز شد پ 
در تونس ،موجی از ناآرام 

د.
ض بههه رژیممم حاکممم شد د
یمن ،لیبی و بحرین ،عربستان و ..رسید و سپس الهامبخش اتباع عربستان س وع ددی در اعت ار ض ض

روزنامه نیویورک تایمز م 
ک خودد را براای س وکر ببب
ینویسد پادشاهی آل سعود همه توانمندیهای ما  یل ووو دیپلماتیک ک
ت.
تهای پادشاهی در کشورهای عربی منطقه بههه کاررر گرفتههه است ت
تهای مردمی و جلوگیری از سرنگونی حکوم 
حرک 

قالعاده است عربستان سعودی در تالش است تا برآینددد
سطح مداخله عربستان سعودی در طغیانها در خاورمیانه خار 
تحوالت منطقه را در کنترل خود داشته باشد و سپری در جهت حفاظت از سایر پادشاهیهای منطقه از چنگ قیامهای
ی ارساللل
مردمی ایجاد نماید ،به طوری که عربستان سعودی در مصر  4میلیارد دالر برای کمک به شورای حاکم نظامی ی
ت و کودتای
نمود .دست آخر که موفق به مهار انق بال ها نشدند از ابزار تروریست و گروههای تروریستی و خش نو ت ت
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یگردد او از س هیرو
ارتش استفاده نمودند .ورود عربستان به تحوالت سوریه به بیانیه ملک عبداهلل در  7اوت  2012برم 
م
یخواهد که ضمن بازگشت عقالنیت به حوزه تصمیمگیری ،به کشتار مردم پایان دهد .در این بیانیه اصالحاتی نیز به
ت اسددد
یدهد که به صراحت و روش ننن از دولت ت
بشار اسد پیشنهاد شده ،عربستان را در جایگاه اولین کشور عرب قرار م 
یکرد دور کردن بحران از مح یلخاد طی   
یکند) (Nakamura,2013: 9آنچه عربستان را به این مسیر هدایت م 
انتقاد م 
خود و نجات همپیمانانش از بیداری اسالمی بود .شروع اعتراضات در سوریه فرص ناتسبرع یارب ار بسانم ت      و
یدیدند فراهم ساخت .همزمان علماای دینی ی
یها که از بیداری اسالمی منافع خود را درخطر م 
غرب 
ی عربس ات ننن نیززز در
نماز جمعه  6مه  2011به امامت محمد العریفی که یکی از سرشناسترین علمای مذهبی در جهان اه تسا تنس ل ،،،، ،،،
ی
اسد را دیکتاتور خواند و به خاطر سرکوب مردم سوریه به شدت از او انتقاد کرد .ازآنجایی که او در میاننن گ ور ه ههای ی
ی براای ورود بههه س یرو ههه و
مختلف وهابی در کشورهای دیگر نفوذ زیادی دارد سرآغازی بر تحریک گروههای افراطی ی
مبارزه با دولت اسد گردید .از طرف دیگر این خطبه باز شدن باب فتواهایی شد که تعدادی از علمای مذهبی عربستان
را به سمت صدور فتوای جهاد در سوریه پیش برد اما آنچه برای عربستان اهمیت داشت انحراف افکار عمومی داخلی
نسبت به تحوالت بیداری اسالمی بود در ادامه عربستان برای اینکه بتواند فشار بیشتری را به دولت سوریه وارد کند در
جفارس تصویب کرد که طی آن از دولت سوریه خواسته شدهه
تاریخ  6اوت  2011بیانیهای را در شورای همکاری خلی 
تآمی ییز اس ار د
بود تا به کشتار مردم سوریه پایان دهد ( (Al-Arabiya, 2011زمانی که موفق نشدند به صورت مسالم 
از قدرت کنار بگذارند با سازماندهی گروههای تروریستی سوریه را به سمت در گیری یک جنگ

تمامممعی ییار س قو

دادند .بنابراین سیاس 
تهای کشورهای عربستان در رفتارهای غیر حمایتی و غیر مشارکتی گروههای سنی عراق ،نقشی
تعیین کننده داشته است (Asade, 2008: 27( .اگرچه بعد ًاًا به حمای تکراشم زا ت   

آنهاا در حکوم رب تخادرپ ت    

همین اساس رشد و توسعه گروههای تروریستی و فعالیت آنها در مناطق سنی نشین و س رایسب یهارمه سپ ی زا 

  

ساکنان این مناطق با گروههای تروریستی مانند القاعده و داعش در سقوط و اشغال مناطق مذکور توسط داعش قابل
تهاایی
ت دولت ت
مشاهده است .دولت یمن بهعنوان یکی از ارکان حفظ وضع موجود در شبه جزیره عربستان ،به حمایت ت
ی را روی
چون عربستان وابسته بود و عربستان تالش داشت یک نفر از وابستگان به خود و غرب یعنی منص داه رو یی یی
یفای ییده
شهاایش را ب بب 
کار آورد .زمانی که انصاراهلل و کمیتههای مردمی بر بیشتر یمن سیطره یافتند عربستان که تالش ش
یدید سعی نمود از طریق سازمان ملل و شورای امنیت ،یمن را تحت بند هفتم منشور سازمان مل رق ل ار هد  د  .... ...اماا
م
موفق نشد و آخرین حربه و امید عربستان در یمن متوسل شدن به حمله نظامی بود در  ۲۵مارس  ۲۰۱۵میالدی برابر
 ۶فروردین  ۱۳۹۴با عملیات طوفان قاطعیت عملی گردید ) .)CNN. 26 March 2015بر اساس نظریه مک کل دنل ه   
یکند به حوادث تروریستی ی
که نظام بینالملل را به دو مجموعه بحرانساز و بحران زدا تقسیم م 
ی ک زا ه

 2011توسط

یدهیم با بررسی پارامترهای ج ود للل
عربستان و کشورهای عربی دیگر باعث ایجاد بحران شده را مورد بررسی قرار م 
شماره ( )3جمع کل شدت بحران در عراق  7/ 98در رتبه اول ،سوریه با  7/ 89در رتبه دوم و یمن اب     6/ 84در رتبه
سوم در از بحران تروریستی را دارا میباشد در هر سه بحران امریکا بهعنوان تنها ابر ق و هدوب ترد رد طقف عرا قققق قققق
ق
دخالت نظامی مستقیم داشته و در سوریه و یمن سطح مداخالتش غیرمستقیم بوده است.
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جدول شماره  :3امتیاز عناصر کلی شدت بحران تروریستی در سوریه ،عراق ،یمن
بحران

تعداد بازیگران دولتی

مداخله ابرقدرتها

اهمیت             

ع مد       

مسا و لئ    

ژئواستراتژیک

تجانس

موضوعات

خشونت

جم لک ع     
شدت

سوریه

6

3

5

4

4

4

7/ 89

ع ر اق

6

5

5

4

3

4

7/ 98

یم ن

3

3

5

4

4

4

6/ 84

Source: Research findings

-7تأثیر بر امنیت ملی ایران
ت ک رد ه
گسترش تروریسم منطقهای در سه سطح ملی ،منطقهای ،و بینالمللی بر امنیت ملی ایران تأثیر گذاش سا هت تت تت
تهدی رد تاد

تانددد از (ال )ف
یتواند اثرات تأثیرگذاری را افزایش دهد بنابراین تأثیرات سه سطح عبارت ت
دراز مدت م 

سطح ملی :مهمترین تهدیدات از طرف گروههای تروریستی عبارتاند از -1:تشکیل گروههای تروریستی با تیوه    
ایرانی (نقشه شماره  )3مانند النصر ،جنداهلل ،جیش العدل ،پژاک ،خلق عرب االحوازی ،میعاد  -2پدیده اشرار سیاس سسی
ی مانن تسیس د ا و ن
مذهبی در مناطق شرقی -3اقدامات نظامی گروههای تروریستی در اس ات نننهاای م زر ی ی

،ناتسچولب    

ل نقا تسور ط ا  یی وو ووو
کردستان و خوزستان شامل حمله به پاسگاههای مرزی ،انتقال عملیاتهای تروریس خاد هب یت للل للل
شهری استانهای مرزی در قالب عملیاتهای انتحاری ،بمبگذاری گروگانننگی ییری و آدمرباایی ،ت رور
وابستگی به بیگانگان منطقهای و فرا منطقهای  -4بحران هی هچایرد کیتیلپورد    ها نوم

-3ارتبا و ط

 -5ترانزی داوم شخپ و ت    

مخدر تأثیرگذار است.
(ب) تأثیرات تروریسم در سطح منطقه بر امنیت ملی ایران
ی تروریس نام یت ن نابلاط د ،،،، ،،،
ط گ ور ه ههای ی
به طور کلی این نگرانی اساسی وجود دارد که تحرکات قومی م سوت یبهذ طط طط
القاعده ،جماعت اسالمی ،سپاه صحابه ،پ.ک.ک ،النصره ،داعش و ..حمایتهای محور غربی عربی در س قطنم حط هه ههه
از آنها ،در موارد ذیل بر امنیت ملی کشورمان تأثیر بگذارد که این موارد عبارتاند از - 1:الگوپذذذیری از گ ور ه ههاای
تروریستی ایرانی از مانند طالبان ،پ.ک.ک داعش ،النصره  2-پاکسازی مذهبی (در سطح منطقه) مانند حوادث م راز
شریف ،منطقه پاراچنار و اسپایکر  -3خشونتهای قومی  -4کشت و ترانزیت مواد مخدر  -5مهاجرت اتبا هناگیب ع   
به ایران  -6به خطر افتادن سرمایهگذاریهای اقتصادی ایران در کشورهای منطقه مانند سوریه و عراق و -7..حض رو
نیروهای فرا منطقهای در منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم  -8همسویی با منافع آمریکاا  -9تنوعععبخش ششی ب متسیس ه   
امنیتی و افزایش رقابتهای منطقهای  - 10شیعه هراسی  -11ایران هراسی
نالمللی
(ج) تهدید امنیت ملی ایران در سطح بی 

مهمترین تهدیدات امنیت ملی ایران را باید در اس اره مال سس سسسی 1و اسالمممستتیزی 2ک اب برغ یوس زا ه

تسدمه ییییی ییییی
ی

کشورهای عربی و با ابزار گروههای تروریستی سلفی جهادی انجام م 
یشود ،دانست.

1- Islam Phobid
Anti-Islam

2
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نتیجهگیری
ث گس و شرت پیشرووویان در جن بو
حمایتهای مالی ،نظامی ،سیاسی ،رسانهای عربستان از تروریسم منطقهای باعث ث
غرب و شمال افریقا شده است .رویکرد نظامی امنیتی عربستان در مقابل جبهه مقاومت بر اساس نظری هعیش لاله ه    
یگ در دد .علت
ی در منطق لابند ه    م مم 
که از سال  6002تبیین شده ،در راس هداضت شرتسگ یات ای     م تیموق و یبهذ یی یی
بهرهگیری از چنین راهبردی میتواند برای عربستان و حتی دیگر کشورهای عرب بهمنزله گذار از بح تیعورشم نار   
در ساختار سیاسی و امنیتی این کشورها باشد .آنچه که دولت سعودی و حامیان منطقهههای و ف قطنم ار هه ههه آی ییش را در
جنوب و جنوب غرب آسیا -شمال آفریقا نگران کرده ،نفوذ سیاسی -مذهبی (قدرت نرم) ای ار ننن بهههعن او ننن ام الق ار ی ی
ی
جهان تشیع است .کشورهای عربی بهویژه عربستان سعودی با حمایتهای عقیدتی (تبلیغ و ترویج وهابیت و س یفل
گری) ،مالی ،سیاسی و نظامی و رسانهای از گروههای تروریستی در جنوب ،جنوب غرب و افریقا را سلف 
یها تشکیل
ی و غیردولت تتی در
یدهند ،یا از آنها تأثیر پذیرفتهاند در دستور کار خود ق ار ررر داده و در کنا ار ننن از تروریسممم دولتی ی
م
یکنند .بحران تروریستی عراق ،سوریه و یمن از بحرانهای تروریستی مهم در منطقه جن بو
منطقه حمایت م 

برغ

تهاا
یآید .سه عامل پول ،تسلیحاتی و لجستیکی نیروی انسانی سه ضلع مثلث قدرتی ییابی تروریست ت
آسیا بهحساب م 
یباشند که با حمایتهای عربستان درحال انجام است .باید عنوان نمود پول به میزان زیاد شیرازه جنگ است هم نی
م
ی چچنی
عوامل باعث شده و در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال افریقا گروههای داعش ،جبهههه النص ،هر گ ور ه ههای ی
گروه خراسان ،جند الشام ،جیش االسالم ،جبهه اسالمی سوریه ،گردانهای عبداهلل عزام و در جن بو

آس سسیا (القاع ،هد

تحریک طالبان پاکستان ،سپاه صحابه ،لشکر جهنگوی ،لشکر طیبه ،حرکت المجاه نید  ،،شررریعت محم ید  ،،حرکت ت
ت
الجهاد اسالمی ،جیش محمد) اعالم موجودیت کنند و بنابر شواهد از حمایتهای این کشور برخ کی دنوش رادرو ی    
تهاای ما هب دایز یل    
تهاا و پرداخت ت
دیگر از دالیل مهم گسترش تروریسم منطقهای ثروتمند شدن حامیان تروریست ت
تروریستها باعث گردیده آنها در میدان نبرد باقی بمانند .در بین کمکهای مالی عربستان ب رد اهروشک ه    راستاای
کمک به گسترش تروریسم مصر با دریافت  90میلیارد دالر به االزهر و شورای نظامی بیش نیرت

نمی و

 15میلیا در ،،

اردن با  11میلیارد ،افغانستان  6/5میلیارد و پاکستان با یک میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون دالر در منابع آشکار ش هد
بیشترین هزینه را برای همراهی با عربستان داشتهاند .در کنار مسائل مالی حمایتهاای نهادهاای م تسبرع یبهذ ا و ن
یتأثیر نبوده است .دو شبکه
فتواهای مذهبی آنها برعلیه شیعه و محور مقاومت صادر نمودند در گسترش تروریسم ب 
ماهوارهای الجزیره و العربیه هرچند به لحاظ دیدگاهی در برخی از مسائل منطقهای مخالف هم هستند اما در موضوع
سوریه ،یمن ،عراق ،ایران و به طور کلی محور مقاومت مواضع یکسا ذاختا ن    نم دو ه هانددد .از دس شهوژپ یاهدروات   
مش صخ

شدن حمایتهای ب 
یدریغ عربستان از گروههای تروریستی سلفی در قالب حمای ییتهاای نظا و میقتسم یم

غیرمستقیم و تروریسم دولتی است و اگر این کار به یکرویه خطرناک در جهان اسالم تبدیل شود همین عامل ب یار
تخریب و از بین بردن منابع مادی و معنوی جهان اسالم کافی خواهد بود و دیگر به دخالت نظا ،اکیرما میقتسم یم    
یباشد زیرا آنها طعم تلخ تجا و تافلت و میقتسم یماظن زو   
انگلستان و رژیم صهیونیستی نیازی نم 

ی
تهای ی
خسارت ت

ناشی از آن را در درازمدت چشیدهاند برای همین از گروههای ی
ی س تسار رد یفل ا ناملسم یتباین گنج ی ا هیلعرب ن       
یکنند.
خودشان بهعنوان بهترین گزینه استفاده م 
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