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مقدمه
منطقه غرب آسرا بهعنأوان پرآشوبترین و بحرانیترین منطقأأه جهأأان بأأه شأمار مأیرود و
تحوال

آن بهگونهای مأؤیر ،تمأامی جهأان را تحأت تثیرر دأرار داده اسأت ژئوپلرترک منطقه

هم در طی یکصد سا گذشته همواره در معرض تغررر و تحو درار داشته و بازیگران رسمی
و غرررسمی ،منطقهای و فرامنطقهای وضعرت منطقه غرب آسرا را در حا ت ابهام درار دادهانأد
از جمله جریانها و بازیگران غرررسمی که در دهۀ اخرر نقش بسراری در منطقه ایفا کردهانأد،
گروههأای تروریسأتی هسأتند ادأداما

تروریسأتی ایأن گأروههأا در کشأورهای مسألمان و

حمایتهای رسمی و غرررسمی برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقأه از ایأن جریأانهأا،
یکأی از بزرگترین چا شهای دنرای اسالم اسأت کأه منطقأۀ غأأرب آسأأرا را وارد مرحلأأۀ
سرنوشتسازی کرده است در وادع ،بازیگران متنوع و متفأاو

دو تأی و غرردو تأی تحأوال

غرب آسرا را ردم میزنند این بازیگران با اهداف ،مواضع ،ایدئو وژی و رفتار متفاو

و حتأی

متضاد ،سبب تداوم بحران در منطقه شدهاند
با توجه به منافع و خواستههای متباین بازیگران ،چشمانداز ددرقی برای وضعرت تروریسأم
یا مقابله با آن در غرب آسرا متصور نرست و بییباتی موجود در برخی از کشأورهای منطقأه و
عملکرد گروههای تروریستی ،ابهاما

و پرسشهایی بهوجود آورده است این ابهاما

سو ،به جایگاه گروههای تروریستی درگرر در منازعا

از یأک

جاری مربوط میشود و از سوی دیگأر،

به مرزان نفوذ و تثیررگذاری ددر های منطقهای و فرامنطقهای پروند مأیخأورد کأه هأر کأدام
تعریف خاصی از تروریسم دارند
بدیهی است که تثیررپذیری جأدی رونأد تحأوال

عأراس و سأوریه و بأهویأژه وضأعرت

گروه های تروریستی از ردابت و خصومت بازیگران منطقهای همچون ایران ،عربسأتان ،ترکرأه،
رژیم صهرونرستی ،دطر و برخی دیگر از کشورهای عربی و همچنرن ددر هأای بأزرگ ماننأد
آمریکا و روسره است در این زمرنه تردیدی نرست که منأافع و ارزشهأای هأر کأدام از ایأن
بازیگران و بهویژه ردابت آنها با یکدیگر در عراس و سوریه از جمله دالیل و زمرنههأای بأروز
تروریسم بوده است از اینرو ،الزم است برای تحلرل وضعرت منطقه ،به منأافع و ارزشهأای
مختلف و متضاد بازیگران تثیررگذار منطقهای و جهانی توجه شود در وادع ،برای تحلرل مسئله
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تروریسم کامالً ضروری است که اهداف و استراتژیهای بازیگران مؤیر در این بحران شناسایی
شوند؛ چون تحقق هر وضعرتی برای تروریسم ،بستگی تام به منافع و سراسأتهأای بأازیگران
داخلی ،منطقهای و جهانی درگرر در بحرانهای منطقه دارد
تروریسم تکفرری در چند سا اخرر بهعنوان اصلیترین بازیگر غرردو تی در منطقأه غأرب
آسرا توانسته است بسراری از معادال

استراتژیک و مسائل ژئوپلرترک را تحت تثیرر دأرار داده

و بهعنوان تهدیدی برای امنرت منطقهای و برنا مللی مطرح شود همه کشأورها نرأز بأه نأوعی
داعره مبارزه با تروریسم داشتهاند ،و ی آنچه سبب شده است مسئله تروریسأم در منطقأه حأل
نشده و بحران آن تداوم داشته باشد ،اهداف و اسأتراتژیهأای متفأاو

بأازیگران در منطقأه و

ارجحرت برخی از آن استراتژیها بر مبارزه داطع بأا تروریسأم اسأت ضأمن اینکأه بأازیگران
دو تی بر سر تعریف تروریسم اجماع ندارند و هأر کأدام ،گأروه هأای مختلفأی را تروریسأتی
مینامند در این پژوهش تالش میشود استراتژی بازیگران مختلف و رویکأرد آنهأا در دبأا
تروریسم مورد بررسی درار گررد و با مقایسه آنها ،چشمانداز تروریسم در غرب آسأرا تحلرأل
شود منظور از غرب آسرا در این پأژوهش مجموعأه کشأورهایی در دأاره آسأرا اسأت کأه از
افغانستان و پاکستان تا عربستان و یمن و آسرای مرانه و دفقاز را در بر میگررد
سؤاال

این پژوهش به صور

زیر تدوین شده است:

 0تعامل برن بازیگران کلردی مسئله تروریسم در غرب آسرا به چه صورتی است؟
 2استراتژیهای این بازیگران چه تثیرری بر مسئله تروریسم در غرب آسرا دارد؟
با توجه به اکتشافیبودن پژوهش و استفاده از نظرا

خبرگی بأرای اسأتخراج همگرایأی و

واگرایی برن بازیگران و شناخت تثیرر استراتژی آنها بر مسئله تروریسم ،فرضأرهای بأه آزمأون
گذاشته نمیشود

الف .ادبیات پژوهش
ظهور تروریسم تکفرری در سا های اخرر حساسرت بسراری از کشورها و مراکأز پژوهشأی را
برانگرخته و بسراری از محققان مطا عا

امنرتی در مأورد ایأن موضأوع پأژوهشهأایی انجأام

دادهاند از مجموع همه پژوهشها ،سه تحقرق که درابت نزدیکی با موضوع این مقا ه دارند ،بأه
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صور

مختصر معرفی میشأوند جعفأر یوسأفی در مقا أه « نقأش دأدر هأای منطقأهای و

فرامنطقهای در بحران سوریه و عراس» اذعان دارد کأه شأفافرت و بأه نترجأه رسأردن تحأوال
موجود در عراس و سوریه ،تنها به توافقا

مربوط به خود کشورها نرست ،بلکه به تصمرما

و

سراستهای منطقهای و جهانی مربوط است در هر دو کشور ،در یک طرف ،روسأره ،ایأران و
چرن درار دارند که تمامرت ارضی حکومت مرکزی را مورد حمایت درار مأیدهنأد در طأرف
دیگر ،ایاال

متحده آمریکا ،انگلرس ،فرانسه و ترکره درار دارند که سراستهای ضد و نقأر

و تنشزایی در مورد حکومت مرکزی عراس و سوریه اعما میکنند
به عبار

دیگر ،تداوم ابهام و عدم شفافرت در تحوال

سراسی سأوریه و عأراس بأهد رأل

وجود بازیگران ددرتمند اوراسرا در یک طرف و ددر های بزرگ غربی در طرف دیگر اسأت
در چنرن شرایطی ،آینده ژئواستراتژیک خاورمرانه در کوتاهمد

و مرانمد

به وسرله تعامال

ترکره ،ایران و عربستان سعودی به همراه نقش حمایتی برجسته آمریکا و روسره تعررن میشأود
(یوسفی)0۳۱1 ،
محمدرضا رستمی در مقا ه «بییباتیهای غأرب آسأرا (خاورمرانأه) :بأازیگران منطقأهای و
بازیگران فرامنطقهای» تثکرد کرده است کأه بأازیگران متنأوع دو تأی و غرردو تأی بأا اهأداف،
مواضع ،ایدئو وژی و رفتار متفاو

و حتی متضاد ،سبب تداوم بحران در منطقه شأدهانأد هأر

یک از بازیگران در تالش هستند که کشاکش ددر

را به سود خود به پایأان رسأانند در ایأن

مقا ه با استفاده از نظریههای جنگ و صلح استدال شده است که هرچنأد دأدر هأای بأزرگ
فرامنطقه ای ،نقش و ایرگذاری دابل توجهی در مناطق بحرانی غرب آسرا دارند ،و ی ریشههأا و
بسترهای خشونت و تنش در اصل منطقه ای هستند و ذا تبدیل جنگ سرد منطقهای به صلح با
دشواری روبهرو خواهد بود و ددر های فرامنطقهای نمیتوانند در ایجاد صلح نقأش چنأدانی
بازی کنند (رستمی)0۳۱1 ،
مهدی احمدیان و مهدی مررمحمدی در کتأاب «تحلرلأی آینأدهپژوهانأه پررامأون ترتربأا
امنرتی منطقه غرب آسرا» تالش کردهاند موضأوعا

راهبأردی غأرب آسأرا را احصأا نمأوده و

مواضع بازیگران مختلف را تحلرل کنند آنها موضوعاتی مانند ردابت گفتمانی ،یبأا

سراسأی

کشورهای منطقه ،توزیع تروریسم ،حضأور دأدر هأای فرامنطقأهای ،امنرأت انأرژی ،ردابأت
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تسلرحاتی و امنرت رژیم صهرونرستی را بهعنوان کالن موضوعا

26

امنرت منطقه تعریف کأرده و

دو دطب از بازیگران را شناسایی نمودهاند دطب ایران که شامل ایران ،روسره و عأراس اسأت و
دطب آمریکا که شامل کشورهای غربی ،اسرائرل ،عربستان ،ترکره ،دطر و مصر است در نهایأت
نترجهگرری شده است که ایران تحت فشار کشورهای همپرمان آمریکا خواهد بود (احمأدیان و
مررمحمدی)0۳۱1 ،
در این پژوهشها برخی از بازیگران مطأرح و اسأتراتژیهأای آنهأا توصأرف شأده و بأه
صور

تلویحی نرز به تثیرر استراتژی بازیگران بر مسئله تروریسم اشاره شده است در تحقرأق

حاضر تالش شده است روابط برن بازیگران و مواضع آنها نسبت به استراتژیهای موجود بأه
صور

عرنی و روشمند بحث شود در مجموع ،پژوهشأی کأه روش مشأابهی بأرای تحلرأل

مسئله تروریسم در داخل یا خارج کشور بهکار گرفته باشد ،یافت نشد

ب .مبانی نظری و روش پژوهش
در این تحقرق از روش تحلرل بازیگران و مکتور 0استفاده شده است تحلرل بازیگران فرآینأدی
است که به کمک آن ،افراد یا گروههایی شناسایی میشوند که برشترین نفوذ و تثیرر را بأر یأک
موضوع ،مسئله ،فعا رت ،راهبرد یا تصمرم دارند فرض بر این است کأه هأر یأک از بأازیگران
دارای عالیق ،اهداف و راهبردهای مخصوص به خأود هسأتند کأه ممکأن اسأت بأا یکأدیگر
ناسازگار باشند روش های مختلف تحلرل بازیگران به صورتی سأاختارمند در درجأه نخسأت،
فهرستی از بازیگران و اهداف یا راهبردهای هر کدام از آنها را تدارک میبرند و در درجه دوم،
با ارائه تصویری کلی از نرروهای درگرر در یک موضوع یا مسئله ،امکان مقایسه مرأان آنهأا را
فراهم میکند خبرگانی که در این پژوهش همکاری داشتهاند ،با شناختی که از بازیگران دارند،
در مورد روابط ددر
ساختارمند دضاو

در برن بازیگران و مواضع آنها نسأبت بأه یأک موضأوع ،بأه صأور
کردهاند

روش مکتور برای تحلرل بازیگران ،در جستجوی سأنجش موازنأه دأدر

مرأان بأازیگران

است و همگرایی و واگرایی آن ها را هنگام رویارویی با تعداد معرنی از منافع و اهداف مربأوط
1. Mactor
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مطا عه میکند مکتور یکی از روشهای سرستمی و جامع تحلرل بازیگران است که از سه گأام
بههمپروسته و مرتبط تشکرل شده است:
 0تعریف بازیگران و راهبردها یا اهداف اصلی آنها؛
 2شناسایی مرزان نفوذ بازیگران بر یکدیگر؛
 ۳تعررن موضع هر بازیگر در رابطه با هر یک از اهداف
نترجه فرآیند مذکور ،تشکرل دو ماتریس بازیگر -بأازیگر و بأازیگر -هأدف اسأت کأه بأا
تحلرل آنها میتوان نتایج متنوعی بهدست آورد
 تشخرص امکان ائتالف و همگرایی یا نزاع و واگرایی مران بازیگران بر سر یک مسئله
یا هدف؛
 تعررن سلسلهمراتب یا او ویتبندی هر یک از بازیگران در خصوص اهداف؛
 تعررن مرزان توان هر یک از بازیگران برای پرگرری هر کدام از اهداف؛
 تعررن مرزان موافقت یا مخا فت مجموع بازیگران نسبت به اهداف و استراتژیها؛
 تشخرص دطببندی مران بازیگران؛
 تشخرص بازیگران مرانجی ()Godet & Durance, 2013: 69-71
دادههای موردنراز در این تحقرق از طریق مطا عه اسأنادی و پنأل خبرگأی گأردآوری شأده
است مطا عه اسنادی مربوط به مقدما

تحقرق و مبانی نظأری بأوده و از پنأل خبرگأی بأرای

تعررن بازیگران ،تعررن اهداف و استراتژی بازیگران و تکمرل ماتریسها استفاده شده است

ج .بازیگران و استراتژی آنها در مسئله تروریسم
از چشمانداز نظریه بازیها ،مهمترین عامأل بسترسأاز در شأکلگرأری و بازتو رأد گأروههأای
تروریستی ،منافع متضاد بازیگران ذینفع است بازیگرانی که میکوشند در این بحران ،منفعأت
حداکثری را نصرب خود کنند و در بازی پرروز شوند ،به د رل عدم همکاری با یکدیگر باعأث
ظهور و بازتو رد تروریسم میشوند د رل عدم همکاری نرز عدم بأاور ادعاهأای طأرف مقابأل
برای مبارزه با تروریسم و امرد به کسب امتراز حداکثری اسأت ایأن در حأا ی اسأت کأه اگأر
بازیگران بخواهند با یکدیگر همکاری کنند ،به ناچار باید از بخشی از منافع خود چشأمپوشأی
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نمایند و ذا نمیتوانند حداکثر امتراز ممکأن را کسأب کننأد (بصأرری و دیگأران)61 :0۳۱1 ،
بنابراین ،برای تحلرل مسئله تروریسم ،هم استراتژی بازیگران در دبا تروریسم و هم استراتژی
آنها در منطقه باید مورد توجه درار گررد
در این تحقرق برای تعررن بازیگران اصلی در مسئله تروریسم ،ابتدا همه بازیگران منطقأهای
و برنا مللی احصا شده و سپس از مران آنها به کمک پنأل خبرگأی ،بأازیگران مأؤیری تعرأرن
شدند که دابلرت کنشگری برشتری دارند این بازیگران عبار اند از:
 دو ت عراس و نرروهای مردمی
 دو ت سوریه
 دو ت آمریکا
 کشورهای اروپایی
 دو ت روسره
 ایران و حزب اهلل
 دو ت عربستان و متحدان
 دو ت ترکره
 دو ت دطر
 رژیم صهرونرستی
 گروه داعش
 گروههای کردی
 ارتش آزاد و اپوزیسرون سوریه
 ا قاعده و گروههای همسو
در برن بازیگرانی که کنشگری مؤیر آنها در موضوع تروریسم مورد تثیرأد خبرگأان دأرار
نگرفت ،بازیگرانی مانند سازمان ملل و شورای امنرت ،چرن ،مصر ،ربأی ،پاکسأتان ،افغانسأتان،
طا بان و درار داشتند بأه هأر حأا  ،بأازیگران مأؤیر در موضأوع تروریسأم دارای اهأداف،
استراتژی و راهکارهایی هستند که میتواند مورد نقأد و مخا فأت سأایر بأازیگران دأرار گرأرد
برخی از این اهداف به صور

خالصه ذکر میشود
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با شکلگرری بحران سراسی در سوریه ،بازیگران منطقهای و فرامنطقأهای بأر اسأا

منأافع و

عالیق خود جهتگرریهای مختلفی را در رابطه با این کشور اتخاذ کردند در این مرأان ،تأالش
پرگرر برخی دو تها برای اعما فشار و سادطکردن حکومت اسد ،از جلوههأای بأارز تحأوال
سوریه محسوب میشود دو أت سأوریه و معارضأان داخلأی آن ،از حمایأتهأای دأدر هأای
منطقهای و فرامنطقهای برخوردار شدهاند در یک طرف این بحأران ،کشأورهای روسأره ،ایأران و
عراس و برخی سازمانهای غرردو تی مانند حزب اهلل از دو ت سوریه و بقای بشار اسد در دأدر
پشتربانی کرده و در طرف دیگر ،دو تهای غربی بأه رهبأری ایأاال

متحأده و اتحادیأه اروپأا و

برخی از دو منطقه شامل ترکره ،عربستان سعودی و دطر و برخی سازمانهای غرردو تی همچون
جریان اخوان ا مسلمرن صفآرایی کردند (سلطانینژاد و دیگران )012 :0۳۱1 ،در ایأن شأرایط،
او ویت اصلی دو ت سوریه ،رهایی از بحران داخلی و شکست تروریسم است هأمزمأان حفأ
حکومت بشار اسد به افزایش نفوذ ایران کمک بسزایی خواهد کرد
در عراس سه گروه بزرگ کردها ،اعراب شرعی و اعراب سنی دارای منافع و ارزشهای خأاص و
گاهی متضاد خود هستند این شکافهای هویتی پرامدهای خود را در سطح سراسی و امنرتأی نشأان
دادهاند در این شرایط ،شرعران بهد رل جمعرت باال و برخورداری از اکثریت ،خواهأان اجأرای دأانون
اساسی دموکراترکی هستند که در هر صورتی تسلط آنهأا بأر سراسأت عأراس را بأهدنبأا دارد در
مقابل ،برای اهل سنت پذیرش دموکراسی که به معنای تسلط شرعران باشد ،دابلدبو نرسأت کردهأا
هم در این مران به دنبا تثمرن منافع خود و افزایش خودمختاری و گسترش روابط مسأتقل بأا سأایر
کشورها از جمله رژیم صهرونرستی ،آمریکا و کشورهای اروپایی هستند (ترابی )۳66 :0۳۱1 ،عأالوه
بر وضعرت چا شبرانگرز و بحرانزای داخلی ،ردابت عربستان ،ایران ،ترکره و سایر کشورهای عربأی
در کنار مداخال

آمریکا و رژیم صهرونرستی بر حجأم مسأائل و مشأکال عأراس افأزوده اسأت

بنابراین ،او ویت اصلی دو ت عراس ،حذف خطر تروریسأم و شکسأت داعأش ،حفأ یکپأارچگی
سرزمرنی و ا تزام به دموکراسی است
اهداف راهبردی امریکا در خاورمرانه شامل تضمرن جریأان انأرژی ،پرشأبرد فراینأد صألح
خاورمرانه ،تثمرن و تضمرن منافع اسرائرل ،ایجاد توازن ژئوپلرترکی در منطقه غرب آسرا ،سترز با
اسالم سراسی ،مقابله و یا حدادل کنتر کشورهای مخا ف منأافع آمریکأا و گسأترش فرهنأگ
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آمریکایی در پوشش ایجاد دموکراسی ،ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه است (نرأاکویی
و بهمنش )011 :0۳۱0 ،در نظر مقاما

آمریکأایی ،دو چأا ش تروریسأم و ایأران بسأراری از

منافع آمریکا در منطقه خاورمرانه را مورد تهدید درار دادهاند ا بته مقابله آمریکا با تروریسم بأه
شرطی محقق میشود که هماهنگ با سایر خواستههای آمریکا در منطقه باشأد و مبأارزه بأدون
درد و شرط با گروههایی که آمریکا آنهأا را تروریسأم مأینامأد در راهبأرد منطقأهای آمریکأا
جایگاهی ندارد با وجود این ،آمریکا ائتالف ضد داعش تشکرل داده و اروپا نرز در این ائتالف
عضویت داشته و از حمال

هوایی در عراس و سوریه حمایت میکنأد همچنأرن ،کشأورهای

اروپایی نرروهای ویژه برای کمک به هدایت و راهنمایی هواپرماها و آموزش نرروهأای مسألح
عراس اعزام کردهاند
اروپایی ها برای کردها و اپوزیسرون سوریه نرز سالح ارسا کردهاند و کمکهای جسترکی
به برخی از گروهها ارائه میدهند به نظر آنها ،مبارزه علره تروریسم بهگونهای بایأد باشأد کأه
بشار اسد از آن بهنفع خود استفاده نکند (عطوان)0۳۱1 ،
یکی از ستون های اصلی استراتژی روسره در منطقه غرب آسرا سأوریه اسأت ایأن کشأور
داطعانه وارد بحران سوریه شده و با عملرا

نظامی علره گروههای تروریستی ،بهدنبأا کسأب

وجهه برنا مللی و تقویت نقشآفرینی خود در جهان است مقاما
استفاده از ضعف آمریکا در حلوفصل منازعا
در منطقه ،مودعرت خود در معادال

روسره درصأدد هسأتند بأا

جهانی ،ضمن تثبرت و گسترش حضور نظامی

منطقهای و جهانی را تقویأت کننأد (بصأرری و دیگأران،

 )61 :0۳۱1جمهوری اسالمی ایران تحوال

اخرر در سوریه و عراس را طرح و برنامهریأزی از

پرش تعررنشده و هماهنگشده با سراستهای آمریکا ،رژیم اشغا گر دد
منطقه میداند به نظر ایران ،داعش محصو سکو

و برخی کشأورهای

و بیعملی دأدر هأای غربأی اسأت کأه

تصور میکردند خواهند توانست با کمک افراطیها ،بشار اسد را سرنگون کنند ا بتأه برخأی از
کشورهای مهم منطقه از جمله ترکره و عربستان نرز همکار غرب بودهاند بنابراین ،حف محأور
مقاومت برای جمهوری اسالمی ایران از اهمرأت راهبأردی برخأوردار اسأت (سألطانینأژاد و
دیگران)000 :0۳۱1 ،
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عربستان سعودی که متحد سنتی آمریکا و موازنأه کننأده دأدر
منطقه ای شکل گرفته پس از تحوال
وضعرت موازنه ددر

در منطقأه اسأت ،نظأم

جهأان عأرب را در راسأتای منأافع خأود نمأیدانأد و

منطقه ای را نمی پذیرد سعودی ها در پی آن هستند تا با بهرهگرأری از

بحران ها و فرصت های موجود ،نظم و توازن ددر

موجود منطقه ای را به نفأع خأود تغررأر

دهند نقش و بازیگری عربستان در بحران تروریسم برش از همه به نقأش آن در حمایأت از
تروریسم برمی گردد عقبه فک ری و عقردتی اغلب گروه های تروریسأتی توسأط سألفیگأری
تغذیه می شو د و نهادهای امنرتی و اطالعاتی عربستان ،پشتوانه این گروه ها برای جذب نرأرو
و تحرک در سوریه و عراس بودهاند (بصرری و دیگران )61 :0۳۱1 ،ترکره با نأرم نگأاهی بأه
احرای امپراتوری عثمانی ،مرل به بسط ا گوی حکومتی مأدنظر حأزب عأدا ت و توسأعه در
جهان اسالم و حف پرمان ها ی راهبردی با آمریکا و اروپا دارد این کشور مصأمم اسأت در
وضعرت جاری در غرب آسرا ،ارتش خود را به توانمندترین نرروی نظامی در منطقأه تبأدیل
کند.

ترکره به این نترجه رسرده که گفتمان مقاومت در آسرای جنوب غربی در برن تأوده هأای
اجتماعی جهان اسالم طرفداران زیادی دارد به همرن د رل ،درصدد تغررر زبأان مقاومأت بأا
ارائه ا گوی اخوانی خود است ترکره هرچنأد از برخأی گأروه هأای تروریسأتی بأهگونأهای
حمایت کرده است ،و ی منافع ملی آن بههرچ وجه ایجاب نمیکند که دو ت مردان این کشأور
از گروه های تروریستی حمایت کنند یا در مقابل آن ها منفعل باشأند (موسأوی،

در بلندمد
)1۳1 :0۳۱1

دطر در چند سا اخرر در پی ایفای نقشأی جأدی و متمأایز نسأبت بأه سأایر کشأورهای
خلرجفار

برآمده و توانسته است به نقش فعا ی در سطح منطقهای ایفا کند نقشآفرینی فعا

دطر در تحوال

غرب آسرا بهگونهای بوده است که برخی معتقدنأد همأه راههأا در سأا هأای

اخرر به دوحه ختم میشود بهد رل روابط عمرق و مستحکم دطر در طو سا هأای گذشأته بأا
گروههای تروریستی ،این کشور پس از شروع بحران سوریه تالش کرده که پذیرای بسأراری از
رهبران و سران این جریان ها باشد و مرزبانی مخا فان بشار اسد را در چند مورد بر عهده داشته
است
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دطر تالش میکند مطمئن شود که با روی کار آمدن هأر گروهأی در غأرب آسأرا ،آن کشأور
همچنان نفوذ خود را داشته باشد (بصرری و دیگران )67 :0۳۱1 ،گروههأای کأردی از بأازیگران
اصلی بحران سوریه و عراس هستند با پشتربانی آمریکا ،حزب «اتحاد دموکراترک سوریه» یکأی
از مؤیرترین نرروها در مبارزه علره گروههای تکفرری بوده است هدف حزب اتحاد دموکراترک
سوریه ،گذار سراسی در سوریه بهگونهای است که حقوس کردها برای خودمختأاری را تضأمرن
کند کردهای سوریه تاکنون تثکرد کردهاند که خواهان تجزیه سوریه و تشکرل کشأوری کُأردی
نرستند ،اما آنها ا گوی وادعبرنانهشان را تشکرل نوعی حکومت خودمختار تحت عنأوان «خأود
مدیریتی دموکراترک» درار دادهاند در مقابل ،کردهای عراس خواهان استقال هستند که مخا فان
شدیدی دارد آمریکا نرز اعالم کرده است که از ایأده زمأامداری تمرکزگأرا در عأراس حمایأت
میکند (یزدانپناه)0۳۱6 ،
اپوزیسرون سوریه مورد حمایت سازمان ملل ،آمریکا ،اروپأا ،ترکرأه و گأروههأای اخأوانی
هستند این اپوزیسرون دخا ت ایران را موجب تشدید وضأعرت بحرانأی در سأوریه دانسأته و
مخا ف ایفای نقش ایران در گفتگوهای صلح سوریه است به نظر اپوزیسرون سوریه ،روسره و
ترکره مجاز به دخا ت در سوریه هستند و روسره باید درباره حذف ایأران از معأادال
تصمرم بگررد روسره باید ایران را از منطقه دور کند و در آن صور

سأوریه

اپوزیسرون شرایط صألح

را میپذیرد از نظر آنها ترکره ضامن این صلح است (سردارنرا و کرأانی )0۳۱1 ،بأرای رژیأم
صهرونرستی ،تضعرف محور مقاومت مهم ترین معرار در مواجهه با تروریسم بوده اسأت نقأش
تروریسم تکفرری در تقسرم انرژی نظامی و عملراتی حزب اهلل ،نرروهای سپاه دد

ایران و نرز

تداوم بحران سوریه و فلجکردن این عضو مهم جبهه مقاومت از یک سو ،و نرز ایجأاد شأکاف
پررامونی مران کشورهای اسالمی منطقه از سوی دیگر ،مورد توجأه اسأرائرل اسأت (احمأدی،
)۳۱0 :0۳۱1
ا بته ،اسرائرل دصد داعش برای ایجاد «خالفأت اسأالمی» را تهدیأدی بأرای خأود دلمأداد
میکند ،اما درگررسازی جریانهای تکفرری با گروههای مقاومت و کشاندن این نوع درگرریهأا
به حوزههای نفوذ و حضور حزب اهلل در بنان و ایران ازجملهی محورهأایی اسأت کأه مأورد
توجه اسرائرل است (نجا  )008 :0۳۱1 ،ضمن اینکه هرچه مرزان درگرریها در عراس برشأتر

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  77پاییز 62

76

شود ،احتما کمتری وجود خواهد داشت که عراس در آینده تهدیدی برای رژیم اسرائرل شأود
(ترابی)۳67 :0۳۱1 ،
در کنار بازیگران مذکور ،گروههای تروریستی نرأز اهأداف متفأاوتی را پرگرأری مأیکننأد
داعش چشمانداز فعا رت خود را بردراری نظام حاکمرتی خالفت اسالمی در منطقه اعالم کأرده
است ،و ی در پی شکستهای مردانی در عراس و سوریه ،تالش میکنأد از منأاطق بأادیمانأده
بهشد

محافظت نمایأد برخأی از گأروههأای منشأعب از ا قاعأده نرأز اسأتراتژی مبأارزه را

برگزیدهاند ،اما ا قاعده برش از آنکه به مناطقی همچون سوریه ،عراس و یمأن بأهعنأوان مرأدان
مبارزه یا جهاد بنگرد ،بهعنوان پناهگاهی بأرای نرروهأای بأومی و مهأاجر خأود نگریسأته و در
راستای حراست از این پناهگاهها تالش میکند حف کادرها و رهبران تحأت تعقرأب ا قاعأده
او ویت اصلی این گروه است (مؤمنی)0۳۱1 ،
با توجه به استراتژی و اهداف بازیگران مختلف ،دستهای از استراتژیها که مرتبط با مسأئله
تروریسم هستند ،با استفاده از ادبرا

نظری تحقرق و تثیرد خبرگان دابل تشخرص هسأتند کأه

عبار اند از:
 تقویت جبهه مقاومت
 گسترش نفوذ ژئوپلرترکی ایران
 افزایش نفوذ ترکره و اعاده گذشته تاریخی آن
 افزایش نفوذ ددر های غربی در منطقه
 حف نفوذ روسره در منطقه
 ایجاد توازن ژئوپلرترکی در غرب آسرا
 شکلگرری همکاری برنا مللی برای مبارزه با تروریسم
 تجزیه عراس
 تجزیه سوریه
 پرشبرد فرآیند صلح خاورمرانه
 انتقا مدیریتشده عناصر افراطی از درون کشورها به مناطق بحرانی
 کاهش حمایت ما ی و جسترکی از گروههای تروریستی
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 مقابله با تروریسم توسط تروریسم
 تشدید مبارزه با استکبار جهانی در غرب آسرا
 مقابله با ادتدارگرایی و ایجاد دموکراسی در سوریه
 تحکرم دموکراسی در عراس
 بسط گفتمان سلفرت
 بسط گفتمان اخوانی
 ددر یابی گروههای کردی و هویت کردی
 معرفی اسالم سراسی به عنوان منشث ترور
 افزایش همکاری برن داعش و ا قاعده
 افزایش اراده آمریکا برای مبارزه با تروریسم (بر اسا

تعریف خودش)

 افزایش تحرک انقالبرون بحرین
 افزایش تحرک ا قاعده در یمن
 بهبود روابط ایران و عربستان

د .میزان نفوذ بازیگران و قدرت رقابتپذیری آنها
برای تعررن مرزان نفوذ هر بازیگر بر بازیگران دیگر از ماتریس ایرگأذاری و ایرپأذیری اسأتفاده
میشود نمودار شماره  0مرزان ایرگذاری و ایرپذیری هر بازیگر بر مجموع بازیگران دخرأل در
مسئله را نشان میدهد محور عمودی نشاندهنده مرزان ایرگذاری و محأور افقأی نشأاندهنأده
مرزان ایرپذیری است بنابراین ،منتهیا ره دسمت جنوب غربی نمأودار مبأدم مختصأا

بأوده و

بازیگران هرچه به منتهیا ره دسمت شما شردی نمأودار نزدیأکتأر مأیشأوند ،ایرگأذاری و
ایرپذیری آنها افزایش پردا میکند
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نمودار  .7تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران غرب آسیا

 از مران بازیگران غرب آسرا به ترترب آمریکا ،روسره ،ایران و ترکرأه دارای تثیررگأذاری
زیادی هستند و بازیگران غا ب نامرده میشوند
 دو ت های عراس و سوریه به نسبت دارای تثیررگذاری زیاد و تثیررپذیری زیادی هستند
ذا نظم منطقه برشتر ناشی از وضعرت این بازیگران است؛ یعنأی بأر اسأا

نأوع ایأری کأه از

بازیگران تثیررگذار دریافت کرده و نوع ایری که بر بازیگران تثیررپذیر وارد میکنند ،مأیتواننأد
وضعرت منطقه را تحت تثیرر درار دهند عراس و سوریه در روش مکتور بازیگران کمکی نامرده
میشوند
 داعش ،گروه های کردی و ا قاعده بازیگرانی هستند که برش از آنکأه تثیررگأذار باشأند،
تثیررپذیر هستند اینها بازیگران مغلوب بهشمار میروند
 اپوزیسرون سأوریه و کشأورهای اروپأایی بأازیگرانی هسأتند کأه تقریبأ ًا ایرگأذاری و
ایرپذیری متوسطی دارند با توجه به درارگرفتن در منطقه مرانی نمأودار ،آنهأا از ایأن دابلرأت
برخوردارند که در صور

تغررر شرایط به بازیگران تثیررگذار تبدیل شوند
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 عربستان سعودی و اسرائرل بازیگرانی هستند که تثیررگأذاری متوسأطی دارنأد ،و أی از
کمتر بازیگری تثیرر میپذیرند آنها بازیگران مستقل نامرده میشوند
 دطر بازیگر تثیررپذیری است که از دابلرت ایرگذاری کمی برخوردار است
با توجه به نمودار ( ،)0مأیتأوان بأا تقسأرم مرأزان تثیررگأذاری هأر بأازیگر بأر مرأزان
تثیررپذیری آن ،ددر

ردابت پذیری هر بازیگر را به دست آورد و اگر خأا ص تثیررگأذاری

بازیگران نرز مورد توجه درار گررد  ،حداکثر مرزان ردابت پذیری بازیگران نرز دابأل تشأخرص
است وضعرت سرستم تا حد زیادی مرتبط با ادداما

بأازیگرانی اسأت کأه ردابأت پأذیری

زیادی دارند مرزان ردابت پذیری و حداکثر ردابت پذیری بازیگران در نمودار شماره  2دابأل
مشاهده است
نمودار  .6قدرت رقابتپذیری و حداکثر رقابتپذیری بازیگران غرب آسیا
دولت آمریکا
دولت روسیه
کشورهای اروپایی
ایران و حزب اهلل
دولت عراق و نیروهای مردمی
رژیم صهیونیستی
ارتش آزاد و اپوزیسیون سوریه
دولت ترکیه
دولت عربستان و متحدان
گروههای کردی
دولت سوریه
القاعده و گروههای همسو
گروه داعش
دولت قطر
2.5

2

1.5

1

رقابتپذیری

0.5

0

حداکثر رقابتپذیری
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با توجه به نمودار ( ،)2روسره و آمریکا دارای برشترین ددر
آن ،ایران و حزب اهلل درار دارند کمترین ددر

ردابتپذیری بوده و پأس از

ردابتپذیری نرز بأه ترترأب متعلأق بأه دطأر،

ا قاعده ،داعش و گروههای کردی است آمریکا حداکثر ردابتپذیری برشتری نسأبت بأه سأایر
بازیگران دارد و روسره با اختالف در رتبه بعدی درار دارد نکا

دیگری که از نمودار مأذکور

دابل برداشت است ،عبار اند از:
 از مران همه بازیگران ،کشورهای اروپایی ،ا قاعأده ،گأروههأای کأردی و ارتأش آزاد بأه
ترترب دارای برشترین ایرگذاری غررمستقرم نسبت به ایرگذاری مستقرم خود هستند
 ایرگأأذاری غررمسأأتقرم کشأأورهای اروپأأایی بأأه انأأدازهای اسأأت کأأه از رتبأأه دهأأم در
ردابتپذیری به رتبه سوم در حداکثر ردابتپذیری ارتقا یافتهاند
 روسره ،ایران و ترکره بأازیگرانی هسأتند کأه ایرپأذیری غررمسأتقرم آنهأا از ایرپأذیری
مستقرمشان برشتر است
 در برن کشورهای منطقه ،ایران برشترین ددر

ردابتپذیری را دارد

 اسرائرل ،اپوزیسرون سوریه ،ترکره و عربستان تقریباً ددر

ردابتپذیری یکسانی دارند

ه .مواضع مجموع بازیگران نسبت به استراتژیهای مختلف
در این بخش تالش میشود مرزان توان 0مجموع بازیگران در موافقت یا مخا فتشان با اهداف
و استراتژی های موجود در مسئله تروریسم ذکر شود مرزان توان بازیگران نشاندهنأده شأد
موافقت یا مخا فت آنها با توجه به ددر

ردابتپذیریشان است نتایج در نمأودار ( )۳نشأان

داده شده است

 0مرزان توان بازیگران در نرمافزار مکتور از ماتریس مرتبه سوم ( )3AMOبه دست میآید
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نمودار  .6مواضع بازیگران در خصوص استراتژیها

کاهش حمایت مالی و لجستیکی از گروههای…
پیش برد فرآیند صلح خاورمیانه
مقابله با اقتدارگرایی و ایجاد دموکراسی در سوریه
افزایش اراده آمریکا برای مبارزه با تروریسم
افزایش نفوذ قدرتهای غربی در منطقه
تحکیم دموکراسی در عراق

شکلگیری همکاری بینالمللی برای مبارزه با…
معرفی اسالم سیاسی به عنوان منشا ترور
تشدید مبارزه با استکبار جهانی در غرب آسیا
ایجاد توازن ژئوپلیتیکی در غرب آسیا

انتقال مدیرت شده عناصر افراطی از درون…

حفظ نفوذ روسیه در منطقه
بهبود روابط ایران و عربستان
تقویت جبهه مقاومت
گسترش نفوذ ژئوپولیتیکی ایران
افزایش همکاری بین داعش و القاعده
افزایش تحرک انقالبیون بحرین
قدرتیابی گروههای کردی و هویت کردی
افزایش نفوذ ترکیه و اعاده گذشته تاریخی آن
بسط گفتمان اخوانی
افزایش تحرک القاعده در یمن
تجزیه عراق
تجزیه سوریه
بسط گفتمان سلفیت
مقابله با تروریسم توسط تروریسم
50

40

30

20

10

0

موافقت
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با توجه به نمودار مذکور و شد

موافقت یا مخا فتی که بازیگران مختلف از حاظ ددر

ردابتپذیری خود نسبت به اهداف و استراتژیهای موجود در مسئله تروریسأم دارنأد ،نکأا
زیر دابل برداشت است:
 موضوعاتی که توان بازیگران در موافقت و مخا فأتشأان بسأرار متفأاو

بأوده و اکثأر

بازیگران موافق یا مخا ف آن موضوع هستند ،به ترترب او ویت عبار اند از:
 oکاهش حمایت ما ی و جسترکی از گروههای تروریستی
 oبسط گفتمان اخوانی
 oبسط گفتمان سلفرت
 oگسترش نفوذ ژئوپلرترکی ایران
 oتجزیه سوریه
 oتجزیه عراس
 oپرشبرد فرآیند صلح خاورمرانه
 موضوعاتی که توان بازیگران در موافقت و مخا فتشان تقریباً همسان است ،بأه ترترأب
او ویت عبار اند از:
 oبهبود روابط ایران و عربستان
 oافزایش نفوذ ددر های غربی در منطقه
 oانتقا مدیریتشده عناصر افراطی از درون کشورها به مناطق بحرانی
 oتشدید مبارزه با استکبار جهانی در غرب آسرا
 بازیگرانی که توان برشتری برای موافقت یأا مخا فأت بأا موضأوعا

دارنأد ،بأه ترترأب

عبار اند از :ایران ،حزباهلل و دو ت آمریکا
 دطر بازیگری است که توان کمتری برای موافقت یا مخا فت با موضوعا

دارد

 موضوعاتی که برشترین بسرج بازیگران را نسبت به خود برانگرخته و موافقت یا مخا فأت
شدید آنها را در پی داشته است ،به ترترب عبار اند از:
 oافزایش نفوذ ددر های غربی در منطقه
 oگسترش نفوذ ژئوپلرترکی ایران
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 oتقویت جبهه مقاومت
 oتشدید مبارزه با استکبار جهانی در غرب آسرا
 موضوعاتی که کمترین بسرج بازیگران را برانگرخته و تمایأل کمتأری بأرای موافقأت یأا
مخا فت با آنها وجود دارد ،به ترترب عبار اند از:
 oمقابله با تروریسم توسط تروریسم
 oایجاد توازن ژئوپلرترکی در غرب آسرا

و .همگرایی و واگرایی میان بازیگران و قطببندی آنها
مرزان همگرایی مران بازیگران بأر اسأا

شأد

موافقأت یأا مخا فأتشأان بأا اهأداف و

استراتژیهای موجود در مسئله تروریسم با توجه بأه دأدر

ردابأتپأذیری آنهأا در نمأودار

شماره  1نشان داده شده است
نمودار  .6میزان همگرایی میان بازیگران
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 همگرایی بسرار دوی از یک سو ،برن ایران بأا روسأره و سأوریه و از سأوی دیگأر ،بأرن
آمریکا و اروپا وجود دارد
 همگرایی دوی بأه ترترأب بأرن آمریکأا و ترکرأه ،بأرن ایأران و عأراس و بأرن آمریکأا و
اپوزیسرون سوریه وجود دارد
 برشترین همگرایی با سایر بازیگران به ترترب متعلق به آمریکا ،ایران و ترکره است
 کمترین همگرایی با سایر بازیگران به ترترب متعلق به داعش ،دطر و ا قاعده اسأت ایأن
بازیگران به صور

با قوه در معرض تهدید هستند

پس از تعررن مرزان همگرایی مران بازیگران ،مرزان واگرایی مران بازیگران بر اسا
توان آنها در نمودار شماره  1نشان داده شده است
نمودار  .6میزان واگرایی میان بازیگران

 شدیدترین واگرایی برن آمریکا و ایران وجود دارد
 همچنرن واگرایی دوی برن ایران با اسرائرل و ایران با اپوزیسرون سوریه وجود دارد

مرأزان
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 برشترین واگرایی با سایر بازیگران متعلق به ایران است و پس از ایران با اخأتالف بسأرار
زیادی ایاال متحده درار دارد
 کمترین واگرایی با سایر بازیگران متعلق به دطر است
بر اسا

همگرایی و واگرایی مران بازیگران ،شد

است در نمودار شماره  6شد

ارتبأاط شأبکهای آنهأا دابأل احصأاء

ارتباط شبکهای مران بازیگران نشان داده شده است

نمودار  .2شدت ارتباط شبکهای میان بازیگران

 ارتباط شبکهای بسرار دوی بأرن ایأران و سأوریه ،بأرن آمریکأا و اروپأا ،بأرن اسأرائرل و
اپوزیسرون سوریه و برن ا قاعده و داعش وجود دارد
 ارتباط شبکه ای دوی برن آمریکا و اسرائرل ،برن ایران با روسره و عأراس ،بأرن اسأرائرل و
گروههای کردی و برن اروپا با ترکره و عربستان وجود دارد
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 برشترین ارتباط با سایر بازیگران متعلق به آمریکاست
 کمترین ارتباط با سایر بازیگران متعلق به داعش است
پس از تعریف روابط برن بازیگران و تعررن مرزان نفوذ آنها ،موافقت و مخا فت هر بازیگر
در مورد هر یک از موضوعا

مورد ارزیابی درار گرفت بر این اسا  ،مأیتأوان دطأببنأدی

احتما ی مران بازیگران را احصا کرد ،که در نمودار ( )7نشان داده شده است
نمودار  .7قطببندی احتمالی میان بازیگران

با توجه به نمودار مذکور ،با کمی تسامح ،سه دطب اصلی و یأک بأازیگر نسأبتاً مسأتقل را
میتوان شناسایی کرد
 آمریکا ،اروپا ،اسرائرل ،عربستان ،ترکره ،گروه های کأردی و اپوزیسأرون سأوریه در یأک
دطب درار میگررند
 عراس ،سوریه ،روسره و ایران دطب دوم را تشکرل میدهند
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 ا قاعده و داعش در دطب سوم درار دارند
 دطر بازیگر نسبتاٌ مستقلی است که در هرچیک از دطببنأدی هأا دأرار نأدارد ،و أی در
مجموع به دطب او نزدیک تر است ضمن اینکه نزدیک ترین بأازیگر بأه ا قاعأده و داعأش
است
همچنرن ،میتوان آن دسته از بازیگران مرانجی 0را مشخص کأرد کأه از دأدر

چانأهزنأی

برشتری برخوردارند و میتوانند با تعداد برشتری از بازیگران همراه شأده یأا آنهأا را بأا خأود
همراه کنند بازیگران مرانجی به ترترب در نمودار ( )8نشان داده شدهاند
نمودار  .6بازیگران میانجی
ترکیه
روسیه
قطر
اپوزیسیون سوریه
عربستان
ایران
اروپا
سوریه
عراق
آمریکا
اسرائیل
گروههای کردی
القاعده
داعش

با توجه به نمودار مذکور و فاصله ددر

مرانجیگری بازیگران از یکأدیگر ،بأازیگری کأه

بتواند برن سایر بازیگران مرانجیگری کند ،به صور
مرزان اندکی میتواند در موضوعا

مطلق وجود ندارد فقط کشور ترکرأه بأه

مربوط چانهزنی کند

1. Actor Ambivalence
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ز .تأثیر استراتژی بازیگران بر مسئله تروریسم
با توجه به شد موافقت و مخأا فتی کأه بأازیگران بأا اهأداف و راهبردهأای موجأود در مسأئله
تروریسم داشته و شد

همگرایی و واگرایی که نسبت به یکأدیگر دارنأد ،مهأمتأرین اسأتراتژی

بازیگران که در فضای ردابت مران آن هأا ،احتمأا برشأتری بأرای بأروز و ظهأور دارد و دأدر
مجموعه بازیگران برای موافقت با آن استراتژیها مناسب است ،به ترترب او ویت عبار اند از:
 0کاهش حمایت ما ی و جسترکی از گروههای تروریستی
 2ممانعت از گسترش نفوذ ژئوپلرترک ایران و جبهه مقاومت
 ۳ممانعت از بسط گفتمانهای سلفرت و اخوانی
 1ممانعت از تجزیه عراس و سوریه
 1پرشبرد فرآیند صلح خاورمرانه
 6مقابله با ادتدارگرایی و افزایش تمایل برای ایجاد دموکراسی در سوریه
 7افزایش اراده آمریکا برای مبارزه با گروههایی که آنها را تروریستی مینامد
همچنرن ،دستهای از اسأتراتژیهأا وجأود دارد کأه دأدر

موافقأت و مخا فأت مجمأوع

بازیگران با آنها تقریباً یکسان است و این استراتژیها مورد چا ش بأازیگران هسأتند ،کأه بأه
ترترب او ویت عبار اند از:
 0چا ش مبارزه با استکبار و افزایش نفوذ غرب در منطقه
 2چا ش انتقا مدیریتشده عناصر افراطی از درون کشورها به مناطق بحرانی
 ۳چا ش در روابط ایران و عربستان
با توجه به مرزان نفوذ بازیگران منطقهای و فرامنطقهای و استراتژیهای آنها ،به نظر میرسأد
غرب آسرا دچار تحوالتی میشود که بسراری از آنها به نفع جمهوری اسالمی ایران نرست ابعأاد
مهم این تحوال شامل کاهش حمایتهای ما ی و جسترکی کشأورها از گأروههأای تروریسأتی
است و همزمان چا شهای زیادی برای گسترش نفوذ منطقهای ایأران و تقویأت جبهأه مقاومأت
توسط بازیگران منطقهای و برنا مللی ایجاد میشود ا بته مخا فت شأدید بأا بسأط گفتمأانهأای
سلفی و اخوانی هم وجود دارد ضمن اینکه تمایل زیادی برای تجزیه عراس و سوریه نرأز وجأود
ندارد فرآیند صلح خاورمرانه به صور جدی پرگرری میشأود و مقابلأه بأا ادتأدارگرایی دو أت
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بشار اسد و ایجاد دموکراسی در سوریه مورد موافقت اغلب بازیگران برنا مللی و منطقهای اسأت
این امر میتواند مقاومت ایران و دو ت سوریه را با چا ش روبهرو کند ضمن اینکه اراده آمریکأا
برای مقابله با گروههایی که آنها را تروریستی مینامد ،افزایش یافتأه اسأت ایأن اراده هأمزمأان
میتواند علره داعش و حزب اهلل به کار گرفته شود
در این شرایط ،وضعرتهای چا شی هم وجود دارد که بازیگران را در دطبهأای هأموزن
درار میدهد یکی از چا ش ها ،تالش کشورهای غربی برای افزایش نفوذ در منطقه و مخا فأت
برخی از بازیگران منطقهای با آن است با توجه به اینکأه مجمأوع دأدر

بأازیگران مهأاجم و

بازیگران مقاومتکننده تقریباً یکسان است ،به نظر میرسد ایأن وضأعرت در حا أت کشأاکش
درار داشته و به صور

چا ش بادی بماند هرچند بسراری از بازیگران با گروههای تروریسأتی

مقابله میکنند ،همزمان نقاط بحرانی در منطقه وجود دارد که برخی از کشورها تالش میکننأد
عناصر افراطی موجود در کشور خود را به این نقاط منتقل کنند؛ به ایأن امرأد کأه از تحرکأا
آنها در کشور خود مصون بمانند ضمن اینکه روابط ایران و عربستان سأعودی دچأار چأا ش
بوده و اعما نفوذ سایر بازیگران مانع مهمی برای بهبود رابطه این دو کشور است

نتیجهگیری
در این تحقرق تالش شد تثیرر استراتژی بازیگران مختلف بر مسئله تروریسم در غرب آسرا مأورد
بررسی درار گررد تثیرری که ردابت بازیگران بر مسئله تروریسم دارد ،محدودسازی برش از پأرش
گروههای تروریستی در منطقه است با کاهش حمایتهای ما ی و جسترکی از تروریسم تکفرری
و افزایش اراده بازیگران برای مقابله با آنها ،به نظر میرسد دیگر گروههای تکفرری امکان ددر
گرری در شرایط خأل ددر یا ردابت و عأدم همکأاری بأرن بأازیگران را نأدارد ا بتأه همچنأان
کانون های بحرانی به صور

محدود در منطقه وجود خواهد داشت که برخی از کشأورها سأعی

خواهند کرد با سوءاستفاده از آنها ،اهداف راهبردی خود را پرگرری کنند و گروههای تروریسأتی
را در مقابل ردبای خویش درار دهند با این حا  ،اجماعی بأرای مقابلأه بأا تروریسأم -تکفرأری
وجود دارد اما آنچه وضعرت را پرچرده مأیکنأد ،درارگأرفتن گأروههأایی از جبهأه مقاومأت در
تعریف ایاال

متحده آمریکا و کشورهای همسو با آن از تروریسم است
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آن بأأازیگران ضأأمن اینکأأه مأأیکوشأأند تهدیأأد گأأروههأأای تکفرأأری را کأأاهش دهنأأد ،بأأرای
محدودسازی جبهه مقاومت هم اددام می کنند و با توجه به توان مجموع آن بازیگران ،بأه نظأر
می رسد دادر به ایجاد چا ش جدی برای گروههای مقاومت ماننأد حأزباهلل خواهنأد بأود در
نظریه بازی ،اگر کنشگری با توجه به توان خویش امردوار بأه دسأترابی اهأداف خأود اسأت،
بهترین گزینه برای او عدم همکاری است؛ چون میتواند ردرب را شکست دهد و همه امتراز را
تصاحب کند اما در شرایطی که مبهم یا پرچرده است و چشمانداز مطمئنی برای پرروزی وجود
ندارد ،همکاری با ردبا بهترین گزینه است؛ چون در ایأن حا أت مأیتوانأد امرأدوار باشأد کأه
حدادلی از امتراز را کسب خواهد کرد به نظر مأیرسأد در مسأئله تروریسأم در غأرب آسأرا،
بهترین گزینه برای جمهوری اسالمی ایران همکاری است همکأاری بأا ردبأا بأرای مبأارزه بأا
گروههای تروریستی -تکفرری میتواند از شد

تقابلها بکاهد اما با توجه بأه وضأعرتهأای

گذشته در روابط برن بازیگران ،امکأان همکأاری نظأامی یأا سراسأی آشأکار وجأود نأدارد و
دیپلماسی پنهان یا همکاری امنرتی پرشنهاد میشود
با توجه به اینکه راهبرد مقابله با گروههای تکفرری در کوتاهمد
در مران مد

نرازمند ادأداما

نرازمند ادأداما

پلرسأی ،اطالعأاتی و امنرتأی و در بلندمأد

نظأامی،

نرازمنأد ادأداما

ادتصادی ،سراسی و فرهنگی است و با توجه به اینکه شکسأت نظأامی تروریسأم تکفرأری در
آینده نزدیک بسرار محتمل است و پس از شکست نظامی ،بخش مهمی از عناصر افراطی بأادی
خواهند ماند و کشورهای غربأی در پأی ردیأابی آن هأا خواهنأد بأود ،أذا نرازمنأد همکأاری
سازمانهای امنرتی عراس ،سوریه و کشورهای منطقه هستند در صورتی کأه پرشأنهاد همکأاری
توسط ایران مطرح شود و با توجه به همراهی عراس و سوریه با ایأران ،بسأراری از کشأورهای
غربی مشتاس به همکاری امنرتی خواهند بود و این همکاری باعث همگرایی برشتر خواهد شأد
در این پژوهش تالش شد تصوری کلأی از روابأط منطقأی بأرن کأنشگأران فعأا در مسأئله
تروریسم ترسرم شود ممکن است در عمل شرایط یا مقاومتهایی بروز یابد که باعأث برخأی
تغرررها در مواضع یا ددر

بازیگران شود در این پژوهش عناصری که باعث شگفتی میشود،

مورد توجه درار نگرفته است
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