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 چکیده
 یگرانبأاز  هأای یاسأتراتژ  تأثیرر تالش شده  با استفاده از روش مکتور پژوهش یندر ا

شأود    یبررسأ  یگرانبأاز  رنو تعامل ب تبررن رادر غرب آس یسممختلف بر مسئله ترور

و  رأری تکف یسأم از ترور رکیو  جسأت  یمأا   هاییتبا کاهش حما دهدمینشان  یجنتا

در  رأری گامکأان دأدر    رأری تکف یهأا ، گروهمقابله با آن یبرا یگراناراده باز یشافزا

بأا ایأن حأا ،    را ندارنأد    یگرانبأاز  رنب یردابت و عدم همکار یاخأل ددر   یطشرا

از  یدر منطقه وجود خواهد داشأت کأه برخأ    یبحران ایهاست همچنان کانون یهیبد

 رگرأری خأود را پ  ی، اهداف راهبأرد هاخواهند کرد با سوءاستفاده از آن یکشورها سع

 درار دهند   یشخو یل ردبارا در مقاب یستیترور یهاکنند و گروه
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  مقدمه
و  رودمأی منطقأأه جهأأان بأأه شأمار      ترینیبحران و ینترعنأوان پرآشوببه رامنطقه غرب آس

منطقه  رترکدأرار داده اسأت  ژئوپل ررجهأان را تحأت تثی یمأؤیر، تمأام یاگونهتحوال  آن به

 یرسم یگرانو تحو  درار داشته و باز رررسا  گذشته همواره در معرض تغ صدیک یهم در ط

انأد   را در حا ت ابهام درار داده رامنطقه غرب آس رتوضع یامنطقهو فرا یامنطقه رررسمی،و غ

انأد،  کرده یفاادر منطقه  رارینقش بس رراخ ۀکه در ده  رررسمیغ یگرانو باز هایانجمله جر از

مسألمان و   یهأا در کشأورها  گأروه  یأن ا یسأتی هسأتند  ادأداما  ترور   یسأتی ترور یهأا گروه

 هأا، یأان جر یأن منطقه و خارج از منطقأه از ا  یکشورها یبرخ رررسمیو غ یرسم یهایتحما

 ۀرا وارد مرحلأأ  راغأأرب آسأأ   ۀاسالم اسأت کأه منطقأ رایدن یهاچا ش ینتراز بزرگ یکأی

تحأوال    رردو تأی و غ یمتنوع و متفأاو  دو تأ   یگرانباز ،رده است  در وادعک یسازسرنوشت

 یو رفتار متفاو  و حتأ  یدئو وژیبا اهداف، مواضع، ا یگرانباز ین  ازنندیرا ردم م راغرب آس

 اند  متضاد، سبب تداوم بحران در منطقه شده

 یسأم ترور رتوضع یبرا رقیانداز ددچشم یگران،باز ینمتبا یهابا توجه به منافع و خواسته

منطقأه و   هایاز کشأور  یموجود در برخ یباتییو ب رستمتصور ن رامقابله با آن در غرب آس یا

یأک  ابهاما  از  ینوجود آورده است  ابه ییهاابهاما  و پرسش یستی،ترور یهاکرد گروهعمل

 یگأر، د یو از سو شودیمربوط م یدر منازعا  جار رردرگ یستیترور یهاگروه یگاهبه جا ،سو

 دامکأه هأر کأ    خأورد یمأ  روندپ یاو فرامنطقه یامنطقه یهاددر  ررگذارینفوذ و تثی رزانبه م

 دارند  یسماز ترور یخاص یفتعر

ویأژه وضأعرت   بدیهی است که تثیررپذیری جأدی رونأد تحأوال  عأراس و سأوریه و بأه      

ایران، عربسأتان، ترکرأه،    ای همچونهای تروریستی از ردابت و خصومت بازیگران منطقهگروه

 ماننأد هأای بأزرگ   رژیم صهرونرستی، دطر و برخی دیگر از کشورهای عربی و همچنرن ددر 

ای هأر کأدام از ایأن    هأ   در این زمرنه تردیدی نرست که منأافع و ارزش استآمریکا و روسره 

بأروز  هأای  رنهاز جمله دالیل و زم ها با یکدیگر در عراس و سوریهآنردابت ویژه بازیگران و به

هأای  الزم است برای تحلرل وضعرت منطقه،  به منأافع و ارزش  رو،تروریسم بوده است  از این

برای تحلرل مسئله  ،ای و جهانی توجه شود  در وادعمختلف و متضاد بازیگران تثیررگذار منطقه
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ن شناسایی مؤیر در این بحرا های بازیگرانکامالً ضروری است که اهداف و استراتژی تروریسم

هأای بأازیگران   تحقق هر وضعرتی برای تروریسم، بستگی تام به منافع و سراسأت  ونچ شوند؛

 دارد   های منطقهای و جهانی درگرر در بحرانداخلی، منطقه

غرردو تی در منطقأه غأرب    گریترین بازعنوان اصلیبه رردر چند سا  اخ تروریسم تکفرری

را تحت تثیرر دأرار داده   کرترو مسائل ژئوپل کیاز معادال  استراتژ یاررتوانسته است بس ارآس

همه کشأورها نرأز بأه نأوعی     شود   مطرحا مللی ای و برنمنطقه ترامن یبرا یدیعنوان تهدو به

و ی آنچه سبب شده است مسئله تروریسأم در منطقأه حأل     ،اندداعره مبارزه با تروریسم داشته

هأای متفأاو  بأازیگران در منطقأه و     باشد، اهداف و اسأتراتژی  نشده و بحران آن تداوم داشته

ضأمن اینکأه بأازیگران     ها بر مبارزه داطع بأا تروریسأم اسأت    ارجحرت برخی از آن استراتژی

هأای مختلفأی را تروریسأتی    دو تی بر سر تعریف تروریسم اجماع ندارند و هأر کأدام، گأروه   

هأا در دبأا    بازیگران مختلف و رویکأرد آن  شود استراتژینامند  در این پژوهش تالش میمی

تروریسم در غرب آسأرا تحلرأل    اندازچشمها، تروریسم مورد بررسی درار گررد و با مقایسه آن

شود  منظور از غرب آسرا در این پأژوهش مجموعأه کشأورهایی در دأاره آسأرا اسأت کأه از        

 گررد   را در بر می افغانستان و پاکستان تا عربستان و یمن و آسرای مرانه و دفقاز

 :سؤاال  این پژوهش به صور  زیر تدوین شده است

 تعامل برن بازیگران کلردی مسئله تروریسم در غرب آسرا به چه صورتی است؟  0

 بازیگران چه تثیرری بر مسئله تروریسم در غرب آسرا دارد؟این های یاستراتژ  2      

بودن پژوهش و استفاده از نظرا  خبرگی بأرای اسأتخراج همگرایأی و    با توجه به اکتشافی

 آزمأون بأه  ای فرضأره  ها بر مسئله تروریسم،ی آناستراتژواگرایی برن بازیگران و شناخت تثیرر 

 شود نمی گذاشته

 

 پژوهش ادبیاتالف. 
ا های اخرر حساسرت بسراری از کشورها و مراکأز پژوهشأی ر  ظهور تروریسم تکفرری در سا 

هأایی انجأام   ایأن موضأوع پأژوهش    مأورد  برانگرخته و بسراری از محققان مطا عا  امنرتی در

بأه   ،دنها، سه تحقرق که درابت نزدیکی با موضوع این مقا ه داراند  از مجموع همه پژوهشداده
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ای و هأای منطقأه  نقأش دأدر    »جعفأر یوسأفی در مقا أه     د نشأو صور  مختصر معرفی می

تحأوال    دنررسأ  جأه رو بأه نت  ترشأفاف اذعان دارد کأه  « و عراس هیبحران سورای در فرامنطقه

و  ما ربلکه به تصم ،سترتنها به توافقا  مربوط به خود کشورها ن ه،یموجود در عراس و سور

و  رانیأ ا ه،رروسأ  ،طرف کی ، درمربوط است  در هر دو کشور یای و جهانهای منطقهسراست

دهنأد  در طأرف   درار مأی  تیرا مورد حما یحکومت مرکز یارض تردرار دارند که تمام نرچ

نقأر    و های  ضددرار دارند که سراست هرفرانسه و ترک س،رانگل کا،یمتحده آمر ایاال  ،گرید

 کنند  اعما  می هیعراس و سور یحکومت مرکز موردزایی در و تنش

 لرأ د و عأراس بأه   هیسأور  یاسردر تحوال  س ترتداوم ابهام و عدم شفاف ،دیگر عبار  به

اسأت    گریدر طرف د یهای بزرگ غربطرف و ددر  کیدر  ارراسددرتمند او بازیگرانوجود 

تعامال   لهرمد  به وسمد  و مراندر کوتاه انهرخاورم کیژئواستراتژ ندهیآدر چنرن شرایطی، 

 شأود می نررتع هرو روس کایبرجسته آمر یتیبه همراه نقش حما یو عربستان سعود رانیا ه،رترک

   (0۳۱1)یوسفی، 

ای و بأازیگران منطقأه   (:نأه را)خاورم ارآسأ  های غأرب یباتیبی»محمدرضا رستمی در مقا ه 

است کأه بأازیگران متنأوع دو تأی و غرردو تأی بأا اهأداف،         کردهتثکرد « ایگران فرامنطقهبازی

انأد  هأر   ه شأده منطق در مواضع، ایدئو وژی و رفتار متفاو  و حتی متضاد، سبب تداوم بحران

یک از بازیگران در تالش هستند که کشاکش ددر  را به سود خود به پایأان رسأانند  در ایأن    

هأای بأزرگ   دأدر   هرچنأد استدال  شده است که  صلح های جنگ ومقا ه با استفاده از نظریه

و  هأا ای، نقش و ایرگذاری دابل توجهی در مناطق بحرانی غرب آسرا دارند، و ی ریشهفرامنطقه

ای به صلح با ای هستند و  ذا تبدیل جنگ سرد منطقهبسترهای خشونت و تنش در اصل منطقه

چنأدانی  توانند در ایجاد صلح نقأش  ای نمیهای فرامنطقهخواهد بود و ددر  روروبهدشواری 

 ( 0۳۱1بازی کنند )رستمی، 

ون ترتربأا   پژوهانأه پررامأ  تحلرلأی آینأده  »مهدی احمدیان و مهدی مررمحمدی در کتأاب  

اند موضأوعا  راهبأردی غأرب آسأرا را احصأا نمأوده و       تالش کرده« امنرتی منطقه غرب آسرا

ها موضوعاتی مانند ردابت گفتمانی، یبأا  سراسأی     آنکنندمواضع بازیگران مختلف را تحلرل 

ای، امنرأت انأرژی، ردابأت    هأای فرامنطقأه  کشورهای منطقه، توزیع تروریسم، حضأور دأدر   
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عنوان کالن موضوعا  امنرت منطقه تعریف کأرده و  و امنرت رژیم صهرونرستی را به تسلرحاتی

اند  دطب ایران که شامل ایران، روسره و عأراس اسأت و   دو دطب از بازیگران را شناسایی نموده

  در نهایأت  استدطب آمریکا که شامل کشورهای غربی، اسرائرل، عربستان، ترکره، دطر و مصر 

د بود )احمأدیان و  پرمان آمریکا خواهاست که ایران تحت فشار کشورهای همگرری شده نترجه

 ( 0۳۱1مررمحمدی، 

هأا توصأرف شأده و بأه     هأای آن برخی از بازیگران مطأرح و اسأتراتژی   هااین پژوهشدر 

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

های موجود بأه  ها نسبت به استراتژیاست روابط برن بازیگران و مواضع آنتالش شده  حاضر

پژوهشأی کأه روش مشأابهی بأرای تحلرأل       ،مند بحث شود  در مجموعصور  عرنی و روش

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

 

 مبانی نظری و روش پژوهشب. 
تحلرل بازیگران فرآینأدی   استفاده شده است  0مکتور بازیگران ودر این تحقرق از روش تحلرل 

شوند که برشترین نفوذ و تثیرر را بأر یأک   هایی شناسایی میاست که به کمک آن، افراد یا گروه

موضوع، مسئله، فعا رت، راهبرد یا تصمرم دارند  فرض بر این است کأه هأر یأک از بأازیگران     

مخصوص به خأود هسأتند کأه ممکأن اسأت بأا یکأدیگر        دارای عالیق، اهداف و راهبردهای 

 ،های مختلف تحلرل بازیگران به صورتی سأاختارمند در درجأه نخسأت   د  روشنناسازگار باش

برند و در درجه دوم، تدارک می ها راآناز  کدامفهرستی از بازیگران و اهداف یا راهبردهای هر 

را  هأا آنیا مسئله، امکان مقایسه مرأان   با ارائه تصویری کلی از نرروهای درگرر در یک موضوع

، با شناختی که از بازیگران دارند، اندداشتهپژوهش همکاری  این کند  خبرگانی که درفراهم می

ها نسأبت بأه یأک موضأوع، بأه صأور        در مورد روابط ددر  در برن بازیگران و مواضع آن

  اندکردهساختارمند دضاو  

روش مکتور برای تحلرل بازیگران، در جستجوی سأنجش موازنأه دأدر  مرأان بأازیگران      

ها را هنگام رویارویی با تعداد معرنی از منافع و اهداف مربأوط  است و همگرایی و واگرایی آن

                                                                                                   
1. Mactor 
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سرستمی و جامع تحلرل بازیگران است که از سه گأام   هایروشکند  مکتور یکی از مطا عه می

 رتبط تشکرل شده است:پروسته و مهمبه

 ها؛ن و راهبردها یا اهداف اصلی آنتعریف بازیگرا   0

 مرزان نفوذ بازیگران بر یکدیگر؛شناسایی    2

  تعررن موضع هر بازیگر در رابطه با هر یک از اهداف   ۳

هأدف اسأت کأه بأا      -بأازیگر و بأازیگر   -نترجه فرآیند مذکور، تشکرل دو ماتریس بازیگر

 دست آورد  یج متنوعی بهتوان نتایمها تحلرل آن

  تشخرص امکان ائتالف و همگرایی یا نزاع و واگرایی مران بازیگران بر سر یک مسئله

  ؛یا هدف

 ؛بندی هر یک از بازیگران در خصوص اهدافمراتب یا او ویتتعررن سلسله  

 ؛از اهداف کدامیک از بازیگران برای پرگرری هر  تعررن مرزان توان هر 

  ها؛سبت به اهداف و استراتژیموافقت یا مخا فت مجموع بازیگران نتعررن مرزان 

 بندی مران بازیگران؛تشخرص دطب 

  تشخرص بازیگران مرانجی(Godet & Durance, 2013: 69-71)  

های موردنراز در این تحقرق از طریق مطا عه اسأنادی و پنأل خبرگأی گأردآوری شأده      داده

تحقرق و مبانی نظأری بأوده و از پنأل خبرگأی بأرای       است  مطا عه اسنادی مربوط به مقدما 

 استفاده شده است  هااتژی بازیگران و تکمرل ماتریستعررن بازیگران، تعررن اهداف و استر

 

 ها در مسئله تروریسمبازیگران و استراتژی آنج. 
 هأای گرأری و بازتو رأد گأروه   ترین عامأل بسترسأاز در شأکل   ، مهمهانظریه بازیانداز از چشم

کوشند در این بحران، منفعأت  نفع است  بازیگرانی که میتروریستی، منافع متضاد بازیگران ذی

د رل عدم همکاری با یکدیگر باعأث   حداکثری را نصرب خود کنند و در بازی پرروز شوند، به

عدم بأاور ادعاهأای طأرف مقابأل       رل عدم همکاری نرزشوند  دظهور و بازتو رد تروریسم می

رزه با تروریسم و امرد به کسب امتراز حداکثری اسأت  ایأن در حأا ی اسأت کأه اگأر       برای مبا

پوشأی  بازیگران بخواهند با یکدیگر همکاری کنند، به ناچار باید از بخشی از منافع خود چشأم 
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(  61 :0۳۱1، کسأب کننأد )بصأرری و دیگأران     توانند حداکثر امتراز ممکأن را نمایند و  ذا نمی

هم استراتژی بازیگران در دبا  تروریسم و هم استراتژی ، برای تحلرل مسئله تروریسم، بنابراین

 ها در منطقه باید مورد توجه درار گررد آن

ای در این تحقرق برای تعررن بازیگران اصلی در مسئله تروریسم، ابتدا همه بازیگران منطقأه 

خبرگأی، بأازیگران مأؤیری تعرأرن      ها به کمک پنأل ا مللی احصا شده و سپس از مران آنو برن

 اند از:دارند  این بازیگران عبار  برشتری گریشدند که دابلرت کنش

 یمردم یروهاردو ت عراس و ن 

 هیسور دو ت 

 کایآمر دو ت 

 ییاروپا یکشورها 

 هرروس دو ت 

 اهلل و حزب رانیا 

 عربستان و متحدان دو ت 

 هرترک دو ت 

 دطر دو ت 

 یسترونرصه میرژ 

 داعش گروه 

 یهای کردگروه 

 هیسور ونرسیآزاد و اپوز ارتش 

 های همسوو گروه ا قاعده 

ها در موضوع تروریسم مورد تثیرأد خبرگأان دأرار    گری مؤیر آندر برن بازیگرانی که کنش

ی، پاکسأتان، افغانسأتان،   بازیگرانی مانند سازمان ملل و شورای امنرت، چرن، مصر،  ربأ  ،نگرفت

بأازیگران مأؤیر در موضأوع تروریسأم دارای اهأداف،       ،حأا   هأر  ه    درار داشتند  بأ طا بان و

مورد نقأد و مخا فأت سأایر بأازیگران دأرار گرأرد         تواندیمکارهایی هستند که استراتژی و راه

 شود   اهداف به صور  خالصه ذکر می برخی از این
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اسأا  منأافع و   ای بأر  ای و فرامنطقأه گرری بحران سراسی در سوریه، بازیگران منطقهبا شکل

تأالش   ،دند  در این مرأان کر  های مختلفی را در رابطه با این کشور اتخاذگرریعالیق خود جهت

هأای بأارز تحأوال     اسد، از جلوه حکومتکردن ها برای اعما  فشار و سادطپرگرر برخی دو ت

هأای  هأای دأدر   شود  دو أت سأوریه و معارضأان داخلأی آن، از حمایأت     سوریه محسوب می

کشأورهای روسأره، ایأران و     ،اند  در یک طرف این بحأران ای برخوردار شدهای و فرامنطقهطقهمن

شار اسد در دأدر   اهلل از دو ت سوریه و بقای ب های غرردو تی مانند حزبعراس و برخی سازمان

اروپأا و   متحأده و اتحادیأه   بأه رهبأری ایأاال    های غربی و در طرف دیگر، دو ت پشتربانی کرده

چون های غرردو تی همر و برخی سازمانی از دو  منطقه شامل ترکره، عربستان سعودی و دطبرخ

 ،(  در ایأن شأرایط  012: 0۳۱1، نژاد و دیگران)سلطانی ندآرایی کردا مسلمرن صف ن اخوانجریا

زمأان حفأ      هأم استاو ویت اصلی دو ت سوریه، رهایی از بحران داخلی و شکست تروریسم 

 اسد به افزایش نفوذ ایران کمک بسزایی خواهد کرد حکومت بشار 

های خأاص و  در عراس سه گروه بزرگ کردها، اعراب شرعی و اعراب سنی دارای منافع و ارزش

های هویتی پرامدهای خود را در سطح سراسی و امنرتأی نشأان   ی متضاد خود هستند  این شکافگاه

دأانون   خورداری از اکثریت، خواهأان اجأرای  باال و برد رل جمعرت اند  در این شرایط، شرعران بهدهدا

دنبأا  دارد  در  بأر سراسأت عأراس را بأه     هأا آنهستند که در هر صورتی تسلط  یاساسی دموکراترک

دبو  نرسأت  کردهأا   مقابل، برای اهل سنت پذیرش دموکراسی که به معنای تسلط شرعران باشد، دابل

سترش روابط مسأتقل بأا سأایر    د و افزایش خودمختاری و گهم در این مران به دنبا  تثمرن منافع خو

(  عأالوه  ۳66: 0۳۱1از جمله رژیم صهرونرستی، آمریکا و کشورهای اروپایی هستند )ترابی،  کشورها

زای داخلی، ردابت عربستان، ایران، ترکره و سایر کشورهای عربأی  برانگرز و بحرانبر وضعرت چا ش

بر حجأم مسأائل و مشأکال  عأراس افأزوده اسأت         صهرونرستیمداخال  آمریکا و رژیم در کنار 

، حفأ  یکپأارچگی   و شکسأت داعأش   سأم یدو ت عراس، حذف خطر ترور یاصل تیاو و ،بنابراین

  است یدموکراسا تزام به و سرزمرنی 

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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 ییاکورأ )ناست پوشش ایجاد دموکراسی، ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه آمریکایی در 

بسأراری از   دو چأا ش تروریسأم و ایأران    ،  در نظر مقاما  آمریکأایی (011: 0۳۱0و بهمنش، 

  ا بته مقابله آمریکا با تروریسم بأه  انددرار داده مورد تهدیدمنافع آمریکا در منطقه خاورمرانه را 

های آمریکا در منطقه باشأد و مبأارزه بأدون    شود که هماهنگ با سایر خواستهمیشرطی محقق 

ای آمریکأا  نامأد در راهبأرد منطقأه   هأا را تروریسأم مأی   هایی که آمریکا آندرد و شرط با گروه

ائتالف نرز در این اروپا آمریکا ائتالف ضد داعش تشکرل داده و  وجود این،جایگاهی ندارد  با 

کشأورهای   ،نرکنأد  همچنأ  می تیحما هیدر عراس و سور ییاز حمال  هواداشته و  تیعضو

مسألح   یروهأا رو آموزش ن ماهارهواپ ییو راهنما تیکمک به هدا یبرا ژهیو یروهارن اروپایی

  اند عراس اعزام کرده

های  جسترکی اند و کمکها برای کردها و اپوزیسرون سوریه نرز سالح ارسا  کردهاروپایی

 بایأد باشأد کأه    ایگونهبه تروریسمعلره  مبارزه ،هادهند  به نظر آنها ارائه میگروه به برخی از

  (0۳۱1، عطوان) کندناستفاده  نفع خودبه بشار اسد از آن

 ایأن کشأور  های اصلی استراتژی روسره در منطقه غرب آسرا سأوریه اسأت    یکی از ستون

دنبأا  کسأب   تروریستی، به هایگروهبا عملرا  نظامی علره  وداطعانه وارد بحران سوریه شده 

بأا   هسأتند    مقاما  روسره درصأدد استآفرینی خود در جهان نقش تیو تقوا مللی وجهه برن

حضور نظامی  و گسترشمنازعا  جهانی، ضمن تثبرت  وفصلحلاستفاده از ضعف آمریکا در 

، کننأد )بصأرری و دیگأران   انی را تقویأت  جه ی وامنطقهمودعرت خود در معادال   ،در منطقه

ریأزی از  جمهوری اسالمی ایران تحوال  اخرر در سوریه و عراس را طرح و برنامه(  61: 0۳۱1

های آمریکا، رژیم اشغا گر دد  و برخی کشأورهای  شده با سراستشده و هماهنگپرش تعررن

هأای غربأی اسأت کأه      عملی دأدر داند  به نظر ایران، داعش محصو  سکو  و بیمنطقه می

ها، بشار اسد را سرنگون کنند  ا بتأه برخأی از   کردند خواهند توانست با کمک افراطیتصور می

اند  بنابراین، حف  محأور  کشورهای مهم منطقه از جمله ترکره و عربستان نرز همکار غرب بوده

و  نأژاد یمقاومت برای جمهوری اسالمی ایران از اهمرأت راهبأردی برخأوردار اسأت )سألطان     

 ( 000: 0۳۱1دیگران، 
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کننأده دأدر  در منطقأه اسأت، نظأم      عربستان سعودی که متحد سنتی آمریکا و موازنأه 

دانأد و  گرفته پس از تحوال  جهأان عأرب را در راسأتای منأافع خأود نمأی      ای شکلمنطقه

گرأری از  ها در پی آن هستند تا با بهرهپذیرد  سعودیای را نمیددر  منطقه وضعرت موازنه

ای را به نفأع خأود تغررأر    نظم و توازن ددر  موجود منطقه ،های موجودها و فرصتبحران

دهند  نقش و بازیگری عربستان در بحران تروریسم برش از همه به نقأش آن در حمایأت از   

گأری  های تروریسأتی توسأط سألفی   ری و عقردتی اغلب گروهفک گردد  عقبهتروریسم برمی

ها برای جذب نرأرو  د و نهادهای امنرتی و اطالعاتی عربستان، پشتوانه این گروهوشتغذیه می

ی بأه  نگأاه مرنأ ترکره با  ( 61: 0۳۱1، اند )بصرری و دیگرانهو تحرک در سوریه و عراس بود

حأزب عأدا ت و توسأعه در     مأدنظر حکومتی احرای امپراتوری عثمانی، مرل به بسط ا گوی 

ی راهبردی با آمریکا و اروپا دارد  این کشور مصأمم اسأت در   هامانرپجهان اسالم و حف  

وضعرت جاری در غرب آسرا، ارتش خود را به توانمندترین نرروی نظامی در منطقأه تبأدیل   

 .کند

هأای  ترکره به این نترجه رسرده که گفتمان مقاومت در آسرای جنوب غربی در برن تأوده 

درصدد تغررر زبأان مقاومأت بأا     ،دارد  به همرن د رل زیادیاجتماعی جهان اسالم طرفداران 

ای گونأه هأای تروریسأتی بأه   از برخأی گأروه   هرچنأد است  ترکره  خودارائه ا گوی اخوانی 

مردان این کشأور  کند که دو توجه ایجاب نمیهرچبه آننافع ملی حمایت کرده است، و ی م

)موسأوی،   باشأند ها منفعل های تروریستی حمایت کنند یا در مقابل آندر بلندمد  از گروه

0۳۱1: 1۳1 )  

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

آفرینی فعا    نقشایفا کند ایدر سطح منطقه یبه نقش فعا فار  برآمده و توانسته است خلرج

هأای  هأا در سأا   ای بوده است که برخی معتقدنأد همأه راه  گونهدطر در تحوال  غرب آسرا به

هأای گذشأته بأا    د رل روابط عمرق و مستحکم دطر در طو  سا شود  بهاخرر به دوحه ختم می

بحران سوریه تالش کرده که پذیرای بسأراری از  های تروریستی، این کشور پس از شروع گروه

ها باشد و مرزبانی مخا فان بشار اسد را در چند مورد بر عهده داشته رهبران و سران این جریان

    است
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کشأور  آن روی کار آمدن هأر گروهأی در غأرب آسأرا،     کند مطمئن شود که با دطر تالش می

 گرانیبأاز هأای کأردی از   گروه ( 67: 0۳۱1، و دیگران )بصرری همچنان نفوذ خود را داشته باشد

یکأی   «اتحاد دموکراترک سوریه»حزب ، کایآمر یبانرپشتسوریه و عراس هستند  با  بحران یاصل

هدف حزب اتحاد دموکراترک بوده است   های تکفرریگروه هردر مبارزه عل هارورن نیمؤیرتراز 

 نررا تضأم  یخودمختأار  یحقوس کردها برا ای است کهگونهبه هیدر سور یاسرگذار س ،سوریه

 یکُأرد  یکشأور  لرو تشک هیسور هیاند که خواهان تجزکرده درتاکنون تثک هیسور یکردها کند 

خأود  »حکومت خودمختار تحت عنأوان   ینوع لررا تشک شاننانهربوادع یها ا گواما آن ،ستندرن

س خواهان استقال  هستند که مخا فان   در مقابل، کردهای عراانددرار داده «کردموکرات یتیریمد

حمایأت  داری تمرکزگأرا در عأراس   زمأام  دهیأ ا دارد  آمریکا نرز اعالم کرده است که از یشدید

 ( 0۳۱6پناه، کند )یزدانمی

هأای اخأوانی   اپوزیسرون سوریه مورد حمایت سازمان ملل، آمریکا، اروپأا، ترکرأه و گأروه   

اپوزیسرون دخا ت ایران را موجب تشدید وضأعرت بحرانأی در سأوریه دانسأته و      این هستند 

و  هرروسمخا ف ایفای نقش ایران در گفتگوهای صلح سوریه است  به نظر اپوزیسرون سوریه، 

 از معأادال  سأوریه   رانیأ درباره حذف ا دیبا هرو روس مجاز به دخا ت در سوریه هستند هرترک

صألح   طیشراو در آن صور  اپوزیسرون  را از منطقه دور کند رانیا دیبا هر  روسردربگ مرتصم

بأرای رژیأم    ( 0۳۱1)سردارنرا و کرأانی،   صلح است نیضامن ا هرترک هاآناز نظر   پذیردرا می

ترین معرار در مواجهه با تروریسم بوده اسأت  نقأش   صهرونرستی، تضعرف محور مقاومت مهم

اهلل، نرروهای سپاه دد  ایران و نرز  ی و عملراتی حزبتروریسم تکفرری در تقسرم انرژی نظام

و نرز ایجأاد شأکاف    ،سویک کردن این عضو مهم جبهه مقاومت از تداوم بحران سوریه و فلج

مورد توجأه اسأرائرل اسأت )احمأدی،      ،پررامونی مران کشورهای اسالمی منطقه از سوی دیگر

0۳۱1: ۳۱0   ) 

دی بأرای خأود دلمأداد    را تهدیأ « خالفأت اسأالمی  »اسرائرل دصد داعش برای ایجاد  ،ا بته

 هأا یرردرگمقاومت و کشاندن این نوع  هایگروهی تکفرری با هاانیجری رسازردرگکند، اما می

ی محورهأایی اسأت کأه مأورد     ازجمله در  بنان و ایران اهلل حزبی نفوذ و حضور هاحوزهبه 

شأتر  ردر عراس ب هایرردرگ زانرم چههر  ضمن اینکه (008: 0۳۱1ا ، )نجتوجه اسرائرل است 
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 شأود  لررژیم اسرائ یبرا یدیتهددر آینده وجود خواهد داشت که عراس  یشود، احتما  کمتر

  (۳67 :0۳۱1 ،ی)تراب

کننأد   های تروریستی نرأز اهأداف متفأاوتی را پرگرأری مأی     در کنار بازیگران مذکور، گروه

در منطقه اعالم کأرده   یخالفت اسالم یترنظام حاکم یخود را بردرار تفعا رانداز داعش چشم

 مانأده یکنأد از منأاطق بأاد   تالش می ه،یدر عراس و سور یدانرهای مشکست یدر پ یو  ،است

منشأعب از ا قاعأده نرأز اسأتراتژی مبأارزه را       هأای برخأی از گأروه    دیأ محافظت نما شد به

مرأدان   عنأوان بأه سوریه، عراس و یمأن   همچونبه مناطقی  کهآناما ا قاعده برش از  ،اندبرگزیده

بأرای نرروهأای بأومی و مهأاجر خأود نگریسأته و در        گاهیپناهعنوان مبارزه یا جهاد بنگرد، به

  حف  کادرها و رهبران تحأت تعقرأب ا قاعأده    کندیمتالش  هاگاهپناهحراست از این  راستای

 ( 0۳۱1گروه است )مؤمنی،  او ویت اصلی این

ها که مرتبط با مسأئله  ای از استراتژیبا توجه به استراتژی و اهداف بازیگران مختلف، دسته

کأه   هسأتند تروریسم هستند، با استفاده از ادبرا  نظری تحقرق و تثیرد خبرگان دابل تشخرص 

 اند از:عبار 

 جبهه مقاومت تیتقو 

 رانینفوذ ژئوپلرترکی ا گسترش 

 آن یخیو اعاده گذشته تار هرنفوذ ترک شیافزا 

 در منطقه یهای غربنفوذ ددر  شیافزا 

  در منطقه هرنفوذ روس حف 

 اردر غرب آس یکرترتوازن ژئوپل جادیا 

 سمیمبارزه با ترور یا مللی برابرن یهمکار گرریشکل 

 عراس هیتجز 

 هیسور هیتجز 

 انهرصلح خاورم ندیبرد فرآشرپ 

  یاز درون کشورها به مناطق بحران یعناصر افراطشده تیریمد انتقا 

 یستیهای تروراز گروه یکرو  جست یما  تیحما کاهش 
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 سمیتوسط ترور سمیبا ترور مقابله 

 اردر غرب آس یمبارزه با استکبار جهان دیتشد 

 هیدر سور یدموکراس جادیو ا ییبا ادتدارگرا مقابله 

 در عراس یدموکراس مرتحک 

 ترگفتمان سلف بسط 

 یگفتمان اخوان بسط 

  یکرد تیو هو یهای کردگروه یابیددر 

 عنوان منشث ترور به یاسراسالم س یمعرف 

 داعش و ا قاعده نرب یهمکار شیافزا 

 بر اسا  تعریف خودش( سمیمبارزه با ترور یبرا کایاراده آمر شیافزا( 

 نیبحر ونرتحرک انقالب شیافزا 

 منیتحرک ا قاعده در  شیافزا 

 و عربستان رانیروابط ا بهبود 

 

 هاپذیری آنمیزان نفوذ بازیگران و قدرت رقابتد. 
برای تعررن مرزان نفوذ هر بازیگر بر بازیگران دیگر از ماتریس ایرگأذاری و ایرپأذیری اسأتفاده    

مرزان ایرگذاری و ایرپذیری هر بازیگر بر مجموع بازیگران دخرأل در   0شود  نمودار شماره می

دهنأده  مرزان ایرگذاری و محأور افقأی نشأان   دهنده محور عمودی نشان دهد مسئله را نشان می

دسمت جنوب غربی نمأودار مبأدم مختصأا  بأوده و      ا رهمنتهی ،مرزان ایرپذیری است  بنابراین

،  ایرگأذاری و  شأوند یمأ تأر  دسمت شما  شردی نمأودار نزدیأک   ا رهمنتهیبازیگران هرچه به 

  کندها افزایش پردا میایرپذیری آن
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 غرب آسیا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران .7نمودار 

 
 دارای تثیررگأذاری   به ترترب آمریکا، روسره، ایران و ترکرأه  غرب آسرا از مران بازیگران

 شوند  زیادی هستند و بازیگران غا ب نامرده می

 هستند  های عراس و سوریه به نسبت دارای تثیررگذاری زیاد و تثیررپذیری زیادی دو ت

یعنأی بأر اسأا  نأوع ایأری کأه از        ناشی از وضعرت این بازیگران است؛  ذا نظم منطقه برشتر

تواننأد  کنند، مأی بازیگران تثیررگذار دریافت کرده و نوع ایری که بر بازیگران تثیررپذیر وارد می

مرده وضعرت منطقه را تحت تثیرر درار دهند  عراس و سوریه در روش مکتور بازیگران کمکی نا

 شوند می

 های کردی و ا قاعده بازیگرانی هستند که برش از آنکأه تثیررگأذار باشأند،    داعش، گروه

  روندشمار میبهها بازیگران مغلوب تثیررپذیر هستند  این

          اپوزیسرون سأوریه و کشأورهای اروپأایی بأازیگرانی هسأتند کأه تقریبأًا ایرگأذاری و

هأا از ایأن دابلرأت    گرفتن در منطقه مرانی نمأودار، آن اری متوسطی دارند  با توجه به درایرپذیر

 برخوردارند که در صور  تغررر شرایط به بازیگران تثیررگذار تبدیل شوند 
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    و أی از   ،عربستان سعودی و اسرائرل بازیگرانی هستند که تثیررگأذاری متوسأطی دارنأد

 وند شها بازیگران مستقل نامرده میپذیرند  آنکمتر بازیگری تثیرر می

  دطر بازیگر تثیررپذیری است که از دابلرت ایرگذاری کمی برخوردار است 

بأا تقسأرم مرأزان تثیررگأذاری هأر بأازیگر بأر مرأزان          تأوان یمأ  ،(0) با توجه به نمودار

 یرگأذار رخأا ص تثی دست آورد و اگر  پذیری هر بازیگر را بهدر  ردابتتثیررپذیری آن، د

پذیری بازیگران نرز دابأل تشأخرص   ، حداکثر مرزان ردابتردرمورد توجه درار گ زرنبازیگران 

ی ریپأذ ردابأت است  وضعرت سرستم تا حد زیادی مرتبط با ادداما  بأازیگرانی اسأت کأه    

دابأل   2پذیری بازیگران در نمودار شماره پذیری و حداکثر ردابتزیادی دارند  مرزان ردابت

 مشاهده است 

 

 غرب آسیا پذیری بازیگرانداکثر رقابتپذیری و حقدرت رقابت .6نمودار 

 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

دولت قطر
گروه داعش

های همسوالقاعده و گروه
دولت سوریه

های کردیگروه
دولت عربستان و متحدان

دولت ترکیه
ارتش آزاد و اپوزیسیون سوریه

رژیم صهیونیستی
دولت عراق و نیروهای مردمی

ایران و حزب اهلل
کشورهای اروپایی

دولت روسیه
دولت آمریکا

پذیریحداکثر رقابت پذیریرقابت
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 از پذیری بوده و پأس ، روسره و آمریکا دارای برشترین ددر  ردابت(2)با توجه به نمودار 

پذیری نرز بأه ترترأب متعلأق بأه دطأر،      اهلل درار دارند  کمترین ددر  ردابت ایران و حزب ،آن

پذیری برشتری نسأبت بأه سأایر    ردابتهای کردی است  آمریکا حداکثر ا قاعده، داعش و گروه

بازیگران دارد و روسره با اختالف در رتبه بعدی درار دارد  نکا  دیگری که از نمودار مأذکور  

 اند از:دابل برداشت است، عبار 

   هأای کأردی و ارتأش آزاد بأه     از مران همه بازیگران، کشورهای اروپایی، ا قاعأده، گأروه

 ررمستقرم نسبت به ایرگذاری مستقرم خود هستند  ترترب دارای برشترین ایرگذاری غ

   اسأأت کأأه از رتبأأه دهأأم در  ایانأأدازهایرگأأذاری غررمسأأتقرم کشأأورهای اروپأأایی بأأه

 اند یافته پذیری ارتقاسوم در حداکثر ردابتپذیری به رتبه ردابت

      هأا از ایرپأذیری   روسره، ایران و ترکره بأازیگرانی هسأتند کأه ایرپأذیری غررمسأتقرم آن

 شان برشتر است ستقرمم

 پذیری را دارد  در برن کشورهای منطقه، ایران برشترین ددر  ردابت 

 پذیری یکسانی دارند اسرائرل، اپوزیسرون سوریه، ترکره و عربستان تقریباً ددر  ردابت 

 

 های مختلفواضع مجموع بازیگران نسبت به استراتژیه. م
اهداف  با شانمخا فتیا موافقت در  مجموع بازیگران 0شود مرزان تواندر این بخش تالش می

دهنأده شأد    های موجود در مسئله تروریسم ذکر شود  مرزان توان بازیگران نشانو استراتژی

نشأان  ( ۳)ست  نتایج در نمأودار  ا شانپذیریتوجه به ددر  ردابتبا  هانآموافقت یا مخا فت 

 داده شده است 
 

  

                                                                                                   
 د آیدست می به  (3AMOافزار مکتور از ماتریس مرتبه سوم )ران در نرمگ  مرزان توان بازی0
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 هایاستراتژدر خصوص  گرانیبازمواضع  .6نمودار 

 
 

0 10 20 30 40 50

مقابله با تروریسم توسط تروریسم
بسط گفتمان سلفیت

تجزیه سوریه
تجزیه عراق

افزایش تحرک القاعده در یمن
بسط گفتمان اخوانی

نافزایش نفوذ ترکیه و اعاده گذشته تاریخی آ
های کردی و هویت کردییابی گروهقدرت

افزایش تحرک انقالبیون بحرین
افزایش همکاری بین داعش و القاعده

گسترش نفوذ ژئوپولیتیکی ایران
تقویت جبهه مقاومت

بهبود روابط ایران و عربستان
حفظ نفوذ روسیه در منطقه

…انتقال مدیرت شده عناصر افراطی از درون 

ایجاد توازن ژئوپلیتیکی در غرب آسیا
یاتشدید مبارزه با استکبار جهانی در غرب آس

معرفی اسالم سیاسی به عنوان منشا ترور
…با المللی برای مبارزهگیری همکاری بینشکل

تحکیم دموکراسی در عراق
های غربی در منطقهافزایش نفوذ قدرت

افزایش اراده آمریکا برای مبارزه با تروریسم
وریهمقابله با اقتدارگرایی و ایجاد دموکراسی در س

پیش برد فرآیند صلح خاورمیانه
…های کاهش حمایت مالی و لجستیکی از گروه

موافقت
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مخا فتی که بازیگران مختلف از  حاظ ددر   یابا توجه به نمودار مذکور و شد  موافقت 

های موجود در مسئله تروریسأم دارنأد، نکأا     پذیری خود نسبت به اهداف و استراتژیردابت

 است: برداشتزیر دابل 

  بسأرار متفأاو  بأوده و اکثأر      شأان تمخا فأ موضوعاتی که توان بازیگران در موافقت و

 اند از:بازیگران موافق یا مخا ف آن موضوع هستند، به ترترب او ویت عبار 

o یستیهای تروراز گروه یکرو  جست یما  تیکاهش حما 

o یبسط گفتمان اخوان 

o ترگفتمان سلف بسط 

o رانینفوذ ژئوپلرترکی ا گسترش 

o هیسور هیتجز 

o عراس هیتجز 

o انهرصلح خاورم ندیبرد فرآشرپ   

  بأه ترترأب    است،تقریباً همسان  شانتمخا فموضوعاتی که توان بازیگران در موافقت و

 اند از:او ویت عبار 

o و عربستان   رانیروابط ا بهبود 

o در منطقه یهای غربنفوذ ددر  شیافزا 

o  یاز درون کشورها به مناطق بحران یشده عناصر افراطتیریمد انتقا 

o اردر غرب آس یمبارزه با استکبار جهان دیتشد 

         بازیگرانی که توان برشتری برای موافقت یأا مخا فأت بأا موضأوعا  دارنأد، بأه ترترأب

   کایآمر دو تو  اهللحزب، رانیااند از: عبار 

  دطر بازیگری است که توان کمتری برای موافقت یا مخا فت با موضوعا  دارد 

 ران را نسبت به خود برانگرخته و موافقت یا مخا فأت  موضوعاتی که برشترین بسرج بازیگ

 اند از: به ترترب عبار  ،ها را در پی داشته استشدید آن

o در منطقه یهای غربنفوذ ددر  شیافزا 

o رانینفوذ ژئوپلرترکی ا گسترش 
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o جبهه مقاومت تیتقو 

o اردر غرب آس یمبارزه با استکبار جهان دیتشد 

  بازیگران را برانگرخته و تمایأل کمتأری بأرای موافقأت یأا      موضوعاتی که کمترین بسرج

 اند از:ها وجود دارد، به ترترب عبار مخا فت با آن

o سمیتوسط ترور سمیمقابله با ترور 

o اردر غرب آس یکرترتوازن ژئوپل جادیا 

 

 هابندی آنهمگرایی و واگرایی میان بازیگران و قطبو. 
بأا اهأداف و    شأان مخا فأت شأد  موافقأت یأا    مرزان همگرایی مران بازیگران بأر اسأا    

هأا در نمأودار   پأذیری آن های موجود در مسئله تروریسم با توجه بأه دأدر  ردابأت   استراتژی

 نشان داده شده است    1شماره 

 میزان همگرایی میان بازیگران .6نمودار 
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  بأرن   ،برن ایران بأا روسأره و سأوریه و از سأوی دیگأر      ،سویک همگرایی بسرار دوی از

 آمریکا و اروپا وجود دارد 

    و بأرن آمریکأا و    مریکأا و ترکرأه، بأرن ایأران و عأراس     همگرایی دوی بأه ترترأب بأرن آ

 اپوزیسرون سوریه وجود دارد 

  برشترین همگرایی با سایر بازیگران به ترترب متعلق به آمریکا، ایران و ترکره است 

  ایأن  اسأت به داعش، دطر و ا قاعده کمترین همگرایی با سایر بازیگران به ترترب متعلق  

 بازیگران به صور  با قوه در معرض تهدید هستند 

پس از تعررن مرزان همگرایی مران بازیگران،  مرزان واگرایی مران بازیگران بر اسا  مرأزان  

 نشان داده شده است  1ها در نمودار شماره توان آن
 

 میزان واگرایی میان بازیگران .6نمودار 

 
  شدیدترین واگرایی برن آمریکا و ایران وجود دارد 

 وجود دارد   همچنرن واگرایی دوی برن ایران با اسرائرل و ایران با اپوزیسرون سوریه 
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 متعلق به ایران است و پس از ایران با اخأتالف بسأرار    گرانیباز ریبا سا ییواگرا نیشتررب

  متحده درار داردزیادی ایاال 

 استمتعلق به دطر  گرانیباز ریبا سا ییواگرا نیکمتر  

هأا دابأل احصأاء    ای آنبر اسا  همگرایی و واگرایی مران بازیگران، شد  ارتبأاط شأبکه  

 نشان داده شده است  ای مران بازیگرانشد  ارتباط شبکه 6است  در نمودار شماره 

 

 گرانیباز انیای مشدت ارتباط شبکه .2نمودار 

 
 بأرن اسأرائرل و   دوی بأرن ایأران و سأوریه، بأرن آمریکأا و اروپأا      ای بسرار ارتباط شبکه ،

 و برن ا قاعده و داعش وجود دارد  اپوزیسرون سوریه

 اس، بأرن اسأرائرل و   ای دوی برن آمریکا و اسرائرل، برن ایران با روسره و عأر شبکه ارتباط

 برن اروپا با ترکره و عربستان وجود دارد  های کردی وگروه
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  ست تعلق به آمریکاارتباط با سایر بازیگران مبرشترین 

  کمترین ارتباط با سایر بازیگران متعلق به داعش است 

 

ها، موافقت و مخا فت هر بازیگر پس از تعریف روابط برن بازیگران و تعررن مرزان نفوذ آن

ی بنأد تأوان دطأب  مأی  ،در مورد هر یک از موضوعا  مورد ارزیابی درار گرفت  بر این اسا 

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

 

 ی احتمالی میان بازیگرانبندقطب .7نمودار 

 
با توجه به نمودار مذکور، با کمی تسامح، سه دطب اصلی و یأک بأازیگر نسأبتاً مسأتقل را     

 توان شناسایی کرد می

  ،های کأردی و اپوزیسأرون سأوریه در یأک     گروهآمریکا، اروپا، اسرائرل، عربستان، ترکره

 گررند دطب درار می

 دهند عراس، سوریه، روسره و ایران دطب دوم را تشکرل می 
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  دارندا قاعده و داعش در دطب سوم درار  

 و أی در   ،هأا دأرار نأدارد   بنأدی یک از دطبدطر بازیگر نسبتاٌ مستقلی است که در هرچ

ترین بأازیگر بأه ا قاعأده و داعأش     من اینکه نزدیکتر است  ضمجموع به دطب او  نزدیک

 است 

زنأی  را مشخص کأرد کأه از دأدر  چانأه     0توان آن دسته از بازیگران مرانجیمی ،همچنرن

هأا را بأا خأود    ه یأا آن توانند با تعداد برشتری از بازیگران همراه شأد برشتری برخوردارند و می

 اند نشان داده شده( 8)دار   بازیگران مرانجی به ترترب در نموهمراه کنند

 

 بازیگران میانجی .6نمودار 

 
 

گری بازیگران از یکأدیگر، بأازیگری کأه    با توجه به نمودار مذکور و فاصله ددر  مرانجی

فقط کشور ترکرأه بأه     گری کند، به صور  مطلق وجود نداردبتواند برن سایر بازیگران مرانجی

 زنی کند  تواند در موضوعا  مربوط چانهمرزان اندکی می

                                                                                                   
1. Actor Ambivalence 

داعش
القاعده

های کردیگروه
اسرائیل
آمریکا
عراق

سوریه
اروپا
ایران

عربستان
اپوزیسیون سوریه

قطر
روسیه
ترکیه
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 تأثیر استراتژی بازیگران بر مسئله تروریسمز. 
شد  موافقت و مخأا فتی کأه بأازیگران بأا اهأداف و راهبردهأای موجأود در مسأئله         با توجه به

تأرین اسأتراتژی   دارنأد، مهأم  تروریسم داشته و شد  همگرایی و واگرایی که نسبت به یکأدیگر  

هأا، احتمأا  برشأتری بأرای بأروز و ظهأور دارد و دأدر         بازیگران که در فضای ردابت مران آن

 اند از:ها مناسب است، به ترترب او ویت عبار مجموعه بازیگران برای موافقت با آن استراتژی

 یستیهای تروراز گروه یکرو  جست یما  تیکاهش حما  0

 نفوذ ژئوپلرترک ایران و جبهه مقاومتممانعت از گسترش   2

 های سلفرت و اخوانیممانعت از بسط گفتمان  ۳

 ممانعت از تجزیه عراس و سوریه  1

 برد فرآیند صلح خاورمرانهپرش  1

 مقابله با ادتدارگرایی و افزایش تمایل برای ایجاد دموکراسی در سوریه  6

 نامد تروریستی میها را هایی که آنافزایش اراده آمریکا برای مبارزه با گروه  7

وجأود دارد کأه دأدر  موافقأت و مخا فأت مجمأوع        هأا یاسأتراتژ ای از دسته ،همچنرن

کأه بأه    ،ها مورد چا ش بأازیگران هسأتند  ها تقریباً یکسان است و این استراتژیبازیگران با آن

 اند از:ترترب او ویت عبار 

 چا ش مبارزه با استکبار و افزایش نفوذ غرب در منطقه  0

 شده عناصر افراطی از درون کشورها به مناطق بحرانیانتقا  مدیریت چا ش  2

 چا ش در روابط ایران و عربستان  ۳

رسأد  ها، به نظر میهای آنای و استراتژیای و فرامنطقهبا توجه به مرزان نفوذ بازیگران منطقه

نرست  ابعأاد   ایرانجمهوری اسالمی ها به نفع شود که بسراری از آنغرب آسرا دچار تحوالتی می

هأای تروریسأتی   های ما ی و  جسترکی کشأورها از گأروه  مهم این تحوال  شامل کاهش حمایت

ای ایأران و تقویأت جبهأه مقاومأت     های زیادی برای گسترش نفوذ منطقهزمان چا شو هم است

هأای  نشود  ا بته مخا فت شأدید بأا بسأط گفتمأا    ا مللی ایجاد میای و برنتوسط بازیگران منطقه

سلفی و اخوانی هم وجود دارد  ضمن اینکه تمایل زیادی برای تجزیه عراس و سوریه نرأز وجأود   

یی دو أت  مقابلأه بأا ادتأدارگرا   شأود و  ندارد  فرآیند صلح خاورمرانه به صور  جدی پرگرری می
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  سأت ای اا مللی و منطقهمورد موافقت اغلب بازیگران برن هیدر سور یدموکراس جادیو ابشار اسد 

  ضمن اینکه اراده آمریکأا  کند روروبهمقاومت ایران و دو ت سوریه را  با چا ش تواند میاین امر 

زمأان  نامد، افزایش یافتأه اسأت  ایأن اراده هأم    ها را تروریستی میهایی که آنبرای مقابله با گروه

 اهلل به کار گرفته شود    تواند علره داعش و حزبمی

 وزنهأم هأای  های چا شی هم وجود دارد که بازیگران را در دطبوضعرت ،در این شرایط

ها، تالش کشورهای غربی برای افزایش نفوذ در منطقه و مخا فأت  دهد  یکی از چا شدرار می

  با توجه به اینکأه مجمأوع دأدر  بأازیگران مهأاجم و      استای با آن برخی از بازیگران منطقه

رسد ایأن وضأعرت در حا أت کشأاکش     کننده تقریباً یکسان است، به نظر میبازیگران مقاومت

های تروریسأتی  بسراری از بازیگران با گروه هرچنددرار داشته و به صور  چا ش بادی بماند  

 کننأد میاز کشورها تالش  یبرخ وجود دارد کهدر منطقه  ینقاط بحران زمانکنند، هممقابله می

به ایأن امرأد کأه از تحرکأا       ؛نقاط منتقل کننداین شور خود را به موجود در ک یعناصر افراط

دچأار چأا ش    سأعودی  ها در کشور خود مصون بمانند  ضمن اینکه روابط ایران و عربستانآن

 است  این دو کشور بوده و اعما  نفوذ سایر بازیگران مانع مهمی برای بهبود رابطه

 

 گیرینتیجه
تراتژی بازیگران مختلف بر مسئله تروریسم در غرب آسرا مأورد  در این تحقرق تالش شد تثیرر اس

پأرش   از بررسی درار گررد  تثیرری که ردابت بازیگران بر مسئله تروریسم دارد، محدودسازی برش

های ما ی و  جسترکی از تروریسم تکفرری های تروریستی در منطقه است  با کاهش حمایتگروه

های تکفرری امکان ددر  رسد دیگر گروهبه نظر می ،هامقابله با آنو افزایش اراده بازیگران برای 

گرری در شرایط خأل ددر  یا ردابت و عأدم همکأاری بأرن بأازیگران را نأدارد  ا بتأه همچنأان        

های بحرانی به صور  محدود در منطقه وجود خواهد داشت که برخی از کشأورها سأعی   کانون

های تروریسأتی  اهداف راهبردی خود را پرگرری کنند و گروه ها،خواهند کرد با سوءاستفاده از آن

تکفرأری   -اجماعی بأرای مقابلأه بأا تروریسأم     ،درار دهند  با این حا  خویشرا در مقابل ردبای 

هأایی از جبهأه مقاومأت در    گأرفتن گأروه  کنأد، درار چه وضعرت را پرچرده مأی وجود دارد  اما آن

    استاز تروریسم  با آن همسوآمریکا و کشورهای ایاال  متحده تعریف 
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هأأای تکفرأأری را کأأاهش دهنأأد، بأأرای کوشأأند تهدیأأد گأأروهمأأی ضأأمن اینکأأهآن بأأازیگران 

کنند و با توجه به توان مجموع آن بازیگران، بأه نظأر   محدودسازی جبهه مقاومت هم اددام می

در  بأود  خواهنأد   اهللهای مقاومت ماننأد حأزب  رسد دادر به ایجاد چا ش جدی برای گروهمی

امردوار بأه دسأترابی اهأداف خأود اسأت،       خویشگری با توجه به توان نظریه بازی، اگر کنش

تواند ردرب را شکست دهد و همه امتراز را چون می ؛عدم همکاری است اوبهترین گزینه برای 

انداز مطمئنی برای پرروزی وجود   اما در شرایطی که مبهم یا پرچرده است و چشمکندتصاحب 

توانأد امرأدوار باشأد کأه     چون در ایأن حا أت مأی    ؛ندارد، همکاری با ردبا بهترین گزینه است

رسأد در مسأئله تروریسأم در غأرب آسأرا،      حدادلی از امتراز را کسب خواهد کرد  به نظر مأی 

رای مبأارزه بأا   همکاری است  همکأاری بأا ردبأا بأ     جمهوری اسالمی ایرانبهترین گزینه برای 

هأای  بکاهد  اما با توجه بأه وضأعرت   هاتواند از شد  تقابلتکفرری می -یهای تروریستگروه

گذشته در روابط برن بازیگران، امکأان همکأاری نظأامی یأا سراسأی آشأکار وجأود نأدارد و         

 شود دیپلماسی پنهان یا همکاری امنرتی پرشنهاد می

ازمند ادأداما  نظأامی،   مد  نرهای تکفرری در کوتاهبا توجه به اینکه راهبرد مقابله با گروه

مد  نرازمند ادأداما  پلرسأی، اطالعأاتی و امنرتأی و در بلندمأد  نرازمنأد ادأداما         در مران

ادتصادی، سراسی و فرهنگی است و با توجه به اینکه شکسأت نظأامی تروریسأم تکفرأری در     

 افراطی بأادی  عناصرآینده نزدیک بسرار محتمل است و پس از شکست نظامی، بخش مهمی از 

هأا خواهنأد بأود،  أذا نرازمنأد همکأاری       خواهند ماند و کشورهای غربأی در پأی ردیأابی آن   

  در صورتی کأه پرشأنهاد همکأاری    هستندهای امنرتی عراس، سوریه و کشورهای منطقه سازمان

توسط ایران مطرح شود و با توجه به همراهی عراس و سوریه با ایأران، بسأراری از کشأورهای    

 اری امنرتی خواهند بود و این همکاری باعث همگرایی برشتر خواهد شأد  غربی مشتاس به همک

گأران فعأا  در مسأئله    در این پژوهش تالش شد تصوری کلأی از روابأط منطقأی بأرن کأنش     

هایی بروز یابد که باعأث برخأی   تروریسم ترسرم شود  ممکن است در عمل شرایط یا مقاومت

شود، ر این پژوهش عناصری که باعث شگفتی میتغرررها در مواضع یا ددر  بازیگران شود  د

 مورد توجه درار نگرفته است 



 

 

 منابع

 
، پژوهشکده مطا عا  داعش یقتو حق یقیداعش حق :در رل،کالن اسرائ یداعش در استراتژ یگاه(، جا0۳۱1) ردهوح ی،احمد

 دلم  یکاربرد

افق  ،یامنطقه غرب آس یتیامن یباتترت یرامونپ پژوهانهیندهآ یلیتحل(، 0۳۱1) ررمحمدیم یو مهد یمهد احمدیان،

  یراهبرد پژوهییندهآ

 را؛در غرب آس یسمو تداوم ترور رریگشکل ی(، بسترها0۳۱1 یرز)پا یو احسان فالح یزهرا آدامحمد ی،محمدعل بصرری،

  0۱، سا  پنجم، شماره جهان اسالم یاسیفصلنامه مطالعات س یه،داعش در عراس و سور یمطا عه مورد

مطا عا  ، پژوهشکده داعش رقتو حق رقیداعش حق :داعش در عراس، در یرو رشپ یوهای(، سنار0۳۱1داسم ) ترابی،

 دلم  یکاربرد

 یاستمجله س ی،افرامنطقه یگرانو باز یامنطقه یگرانباز (:رانه)خاورم راغرب آس هاییباتیی(، ب0۳۱1محمدرضا ) رستمی،

  ۱1و چهارم، شماره  رستسا  ب ،یدفاع

 یاسیس یشناسدوفصلنامه جامعه ی،اجتماع یهااز منظر شکاف یهبحران سور رل(، تحل0۳۱1) رانیو فائزه ک اهللرلخل سردارنرا،

  8، شماره 1، دوره جهان اسالم

 یه،در بحران سور یامنطقه یها(، منافع و مالحظا  ددر 0۳۱1)بهار  ینجف یو مصطف رمیا ه ابراهینژاد، احمد، نبسلطانی

  07، سا  پنجم، شماره جهان اسالم یاسیفصلنامه مطالعات س

  رادینشبکه ا م ینترنتیا یگاهداعش، پا یستیدر دبا  گروه ترور ی(، مواضع جهان0۳۱1) یعبدا بار عطوان،

 دانشگاه تهران  ی، انتشارا  جهاد دانشگاهآن یو کاربردها هایباز یهنظر(، 0۳86) یعبد  دهرمان،

، داعش رقتو حق رقیداعش حق :در دبا  داعش، در رهمواضع و عملکرد ترک رلو تحل ی(، بررس0۳۱1) مسعود ردس موسوی،

 دلم  یپژوهشکده مطا عا  کاربرد

  008شماره  ،یخارج یاستفصلنامه س ی،اسالم یافراط هاییان(، مطا عه جر0۳۱1) ردرضامج مؤمنی،

 ابرار معاصر تهران  ،یامدهاراهبردها و پ یالتی،ساختار تشک یت،داعش: ماه یکالبدشکاف(، 0۳۱1) علی ردس نجا ،

فصلنامه روابط  یکردها،: اهداف و رویهمعارض در بحران سور یگران(، باز0۳۱0بهمنش ) زمستان رنو حس امرر ردس نراکویی،

  1سا  چهارم، شماره  ،یخارج

  1۳شماره  ،یافصلنامه جغرافداعش،  یکردستان پس از فروپاش رمادل رترکبر ژئوپل رلی(، تحل0۳۱6) رومرثپناه، کیزدان

 پژوهش یتخصص -یمجله علمو عراس،  یهدر بحران سور یاو فرامنطقه یامنطقه یها(، نقش ددر 0۳۱1جعفر ) یوسفی،

  1، دوره او ، شماره ملل

Godet, Michel & Philippe Durance (2013), Strategic Foresight for Corporate and Regional 

Development, Paris: Dunod  



 


