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مقدمه
در سالهای گذشته بسیاری از کشورهای خاورمیانهه شهاهد تحهوپر ترشهتاژ و ر
سیاسی و امنیتی بودهاند .درحالیکه فراینهد دولتسهازی و ایاهاد ابهار در عهرا بههدنبال
اشغال این کشور توسط آمریکا در سال  3331هنوز به فرجام نرسیده بود ،دگرگونیهایی که
از اوایل  3311چندین کشور شمال آفریقا و خاورمیانه را درنوردید و بنهابر مواضهم متوهاور
ناظران به بیداری اسالمی و بهار عربی نامبردار شد ،تصویری را از منطقه ترسیم کرد کهه در
آن حوادث چندپیه ،منافم و امنیهت بهازیگران متوهاور منطقههای و فرامنطقههای را متهثار
مینمود .در این میان ،شکلگیری سریم گروههای گریز از مرکز که بسهیاری از آنهها تهوت
اسالمی و جهادی را یدک میکشند و چالش و فرتهتی کهه ایهن گروههها بهرای قهدررهای
درگیر در رویدادهای خاورمیانه ایااد میکنند ،قابلتثمل و بحه فهراوان اسهت .درحالیکهه
القاعههده و شهه بههای آن ماننههد جبهههه النصههره در سههوریه ،همچنههان و بهههرغم ف الیههت
مداخلهگرانی چون آمریکا به حیار و کنشگری ف ال خود ادامه میدهند ،سر برآوردن گهروه
دولت اسالمی یا دولت اسالمی عرا و شام (داعش) که با طیه گسهتردهای از بهازیگران در
ستیز است ،بار دیگر مسئله چگونگی برخورد با جریانهای ابارزدای تروریسهتی را بههمیان
آورده است .با توجه به اینکه در روند رویاروییهای سالهای گذشهته بههویژه در کشهورهای
سوریه و عرا  ،موهوم جنگ نیابتی بین قدررهای تشت ترده مطرح شهد ،تحهوپر جدیهد،
این ترسش را مطرح میکند که چگونهه میتهوان از ظرفیهت منهافم و چالشههای مشهترک
قدررهای گوناگون بهمنظور سرکوژ و تحدید گروههای تروریستی در منطقه استواده کهرد
گروه دولت اسالمی نهتنها با دولتههای مرکهزی عهرا و سهوریه و حامیهان منطقههای ایهن
دولتها سر ستیز دارد ،بلکه در برنامههای اعالمی خود ،مقابلهه بها قهدررهای فرامنطقههای
ازجمله غرژ را نیز در دستورکار قرار داده و افزونبر این ،با جلوههای استقاللطلبی اقلیتها
مانند خودمختاری مناطق کردنشین در دو کشور سوریه و عرا  ،به دشمنی برخاسته اسهت.
محکومیت بین المللی رفتارههای گهروه داعهش یها دولهت اسهالمی و ائهتال محهدودی کهه
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واشنگتن بهمنظور تض ی این گروه از طریق حمهالر مهوردی نظهامی شهکل داده ،جایگهاه
سایر بازیگران را که بهطور رسمی در ایهن ائهتال حضهور ندارنهد در مقابلهه بها جریانههای
تروریستی منطقه قابل تثمل کرده است .بهطور مشخص میتوان از روسیه بهمنزلهه بهازیگری
بینالمللی یاد کرد که در موارد ترشماری بها رویکهرد غهرژ و سیاسهت یکاانبهه آمریکها در
خاورمیانه ،مخالوت کرده است و درعینحال تحت تثایر درگیر بودن بها چهالش افرا گرایهی
در تیرامون خود و نیز بنابر مالحظار استراتژیک و امنیتی ،مهار گروههای افراطهی را دور از
مرزهای خود و در کشورهای عربی در دستورکار قرار داده است .از این منظهر میتهوان ایهن
ترسش را مطرح کرد که چه انگیزهههایی در تقویهت حضهور و مداخلهه روسهیه در تحهوپر
منطقه دخیل بودهاند و مسکو چه مناف ی را از مشارکت در سرکوژ تروریسهم در خاورمیانهه
کسب میکند در تاسخ می توان به تالش کرملین برای احیا و تقویت موق یت خود بهعنوان
یک قدرر بزرگ بینالمللی و نیز کشاندن تحنه رقابت و رویارویی با غرژ به ورای مرزهای
روسیه اشاره کرد .همچنین با توجه به نزدیکی ایدئولو یک و نیز همکاری عملیاتی مخالوهان
روسیه در قوقاز شمالی ازجمله چچهن بها گروهههای تروریسهتی خاورمیانهه ،روسهیه منهافم
ملموسی در مشارکت در مقابله با جریانهار تکویهری و تروریسهتی خاورمیانهه دارد .در ایهن
نوشتار تالش میشود با رویکردی تبیینیهقیاسی ،به ظرفیتها و امکانهار مههار و مقابلهه بها
جریانار و گروههای افراطی و تروریسهتی در سهوریه و عهرا بها توجهه بهه مواضهم و نقهش
کرملین ترداخته شود و راهکارهایی برای تسهیل سرکوژ این جریانار ارائهه شهود .بهه ایهن
منظور پزم است شناختی از تیشینه ف الیهت گروهههای اسهالمی بههطور عهام در منطقهه و
جایگاه این گروههها در سیاسهت قهدررهایی نظیهر ایهران و آمریکها و نیهز درکهی از منهافم
استراتژیک و اهدا بینالمللی روسیه داشته باشیم.
 .1چارچوب نظری :چندجانبهگرایی
برای تبیین نقش مسکو در خاورمیانه ،از رویکرد چندجانبهگرایی در روابهط بینالملهل
بهره میگیریم .روسیه همواره تثکید کرده است که هد سیاست خارجی آن ،دسهتیابی بهه
چندجانبهگرایی است و درعینحال آرزوهای روسیه در مورد قدرر بزرگ بودن ،گستردهاند.
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لذا ناسازگاری بین چندجانبهگرایی و تحکیم موق یت مسکو بهمنزله قهدرتی بهزرگ ،بها ایهن
توضیح رفم میشود که در تندار رهبهران روسهیه ،چندجانبههگرایی بها سهازماندهی تهحیح
محیط بینالمللی بهنحوی که به بازگشت روسیه به جایگاه قدرر بهزرگ و قهرار نداشهتن در
سایه دیگران کمک کند ،در تیوند است .بااینحال در تحلیل سیاست خهارجی روسهیه ،ایهن
چندجانبهههگرایی نیسههت کههه در ابتههدا خودنمههایی میکنههد .دپیلههی بههرای تررنههگ نبههودن
چندجانبهگرایی در ماهیت سیاسهت خهارجی کهرملین وجهود دارد .نخسهت اینکهه در ایهن
جهتگیری ،جنبه نمایشی غلبه دارد و مسکو سهرمایه و نیهروی پزم را بهرای عملهی کهردن
موهوم چندجانبهگرایی فراهم نمیکند و هنگامیکه جهتگیری یادشهده مهان ی بهر سهر راه
مناف ش باشد ،از تالشهای چندجانبه جانبهداری نمیکنهد .دوم اینکهه بههدلیل ناسهازگاری
بلندمدر اتحاد جماهیر شوروی با نهادهای تحت سیطره غرژ و عملکرد اخاللگرانه مسهکو
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تمایل کرملین به تحت انقیهاد درآوردن نهادههای
تحت رهبری شوروی بهمنظور تثمین منافم مضیق یک بازیگر ،ی نی روسیه بهمنزله جانشین
شوروی ،گمان نمیرود که کرملین ت هدی بلندمدر به چندجانبهگرایی داشته باشهد .سهوم
اینکه چندجانبهگرایی موهومی نیست که قابل اطال به هرگونه سیاست خارجی باشد؛ زیهرا
ازیکسو ممکن است یک بازیگر بهرغم اعالم التزام به این موههوم ،بههنحوی متوهاور رفتهار
کند ،و از سوی دیگر ،خود این موههوم ترنوسهان و بیابهار اسهت ).(Legvold, 2009: 22
همچنین باید درنظر داشهت کهه چندجانبههگرایی بها شهماری از موهاهیم در ارتبها اسهت؛
بهعنوان مثال چندجانبهگرایی بهمنزله یک موهوم ،ههم دربرگیرنهده موههوم امنیهت جم هی
(یکی برای همه و همه علیهه ههر نهاقل تهلح) اسهت و ههم بها امنیهت متقابهل (ماموعهه
خودگزینششههدهای از دولتههها علیههه تهدیههدی مشههخص) اشههتراک دارد .افزونبههر ایههن،
چشماندازهای چندجانبهگرایی با توجه به قطبیت رایج در نظام بینالملل تحهت تهثایر قهرار
دارند و در گذشته با نووذ نظام دوقطبهی و امهروز متهثار از شهکا تهکقطبی و چنهدقطبی
بودهاند .حیطههای چندجانبهگرایی نیز منطقهای و جهانی بوده و اغلب تحرکار ،تقاضهاها و
آاار چندجانبهگرایی در این دو حیطه متواور است .چهارم اینکه چندجانبهگرایی م اتر ،در
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قلمرو هناارها ،بین «هناارهای مداخلهگرایی»( 1مداخلههگرایی بشردوسهتانه) و هناهار کههن و
وسههتوالیایی حاکمیههت دولههت گرفتههار شههده اسههت ) .(Legvold, 2009: 22موهههوم روسههی
چندجانبهگرایی یا در ادبیار رسمی روسیه «دیپلماسی چندجانبه» 3از عناتر مشخصی تشهکیل
شده اسهت .ازیکسهو ایهن موههوم بهه گسهتردگی بهمنزلهه «رهبهری جم هی» 1یها کنسهرتی از
قدررهای بزرگ دربرگیرنده خود روسهیه درک میشهود کهه بایهد ظههور جههانی چنهدقطبی را
بهرسمیت بشناسد و من کس کند .موهوم مزبهور بههدنبال مهدیریت چالشههای جهانیشهدن بهر
مبنای مذاکره بر سر استراتژیها از سوی قدررهای عمده است .از سوی دیگهر ،رویکردههایی در
مسکو برای نهادمند کردن و اجرایی نمودن اینگونه رهبری جم ی مدنظر است که سازمان ملهل
متحد و شورای امنیت و نیز گروه  8نمونههای آن بهشمار میروند ).(Zagorski, 2009: 56
 .2شکلگیری گروههای اسالمی :قوام قطببندی ایدئولوژیک در خاورمیانه
برای درک بهتر نگرش بازیگران دولتی نسبت به جریانهار جدیهد کهه تهوت اسهالمی
دارند ،بررسی تاریخچه شکلگیری این گروهها و جنبشها و اهدا ف الیت آنها در دههههای
گذشته پزم است .تاریخچه جنبشههای اسهالمی در خاورمیانهه را بایهد از حیه مقابلهه بها
است مار و در کل ،سیاستهای غرژ درک کرد .اسهت مارزدایی ویژگهی سیاسهت بسهیاری از
مناطق جهان در چند دهه گذشهته بهوده اسهت .در خاورمیانهه و اوراسهیا ،مقابلهه بها غهرژ
رنگوبوی اسالمی گرفت و ازآنااکه دولتها بهتنهایی توانایی رویارویی با غهرژ را نداشهتند،
ت آرایی هماهنگ در قالب امت مطرح شد .بهدنبال شکست اعراژ در جنگههای تیدرتهی
با ر یم تهیونیستی ،اسالمگرایی بهعنوان بدیلی برای دولتهای ناتوان عرژ سر بهرآورد کهه
همزمان ستیز با استبداد داخلی و دشمنان خارجی را هد حمالر خود قرار داد .بههموازار
اسالمگرایی ،اقلیتههای قهومی و مهذهبی در خاورمیانهه دیگهر حاضهر بهه تمکهین در برابهر
ر یمهای اقتدارگرا نشدند و شی یان ،مسیحیان ،قبطیها ،کردها ،بربرها و دیگهر اقلیتهها در

1. New Norms of Interventionism
2. Multilateral Diplomacy
3. Collective Leadership
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برابر فرایند یکسانسازی ر یمهای اقتدارگرا و موروای یا تاتریمونیال 1مقاومهت کردنهد .ایهن
وض یت ازیکسو ابزاری برای اجرای سیاست «تورقه بینداز و حکومت کن» در اختیار غهرژ
قرار داد و از سوی دیگر ،منب ی برای بیاباتی سیاسی و اجتماعی در کشورهای منطقه شهد
).(Fuller, 2006-2007: 140-141
سیاسی شدن دوباره اسالم ،تدیدهای بود که سابقه آن به تیش از قهرن بیسهتم برمیگهردد.
تالش بهرای تشهکیل جنبشههای نوانهدیش اسهالمی ،در اواخهر قهرن نهوزدهم و بها تالشههای
نواندیشانی چون جمالالدین اسدآبادی ،محمد عبده و حسنالبنا تورر گرفت .تهس از آن مهو
جدید سیاسیشدن اسالم و توان بسیج آن را در انقالژ اسهالمی ایهران میتهوان مشهاهده کهرد.
البته تیش از انقالژ ایران ،در اار شکست اعراژ در جنگ با اسهرائیل در وئهن  ،1491ناکهامی و
نارسایی ر یمهای عرژ برای بسیاری نمایان شد و با توجه به این واق یت که عملکهرد بسهیاری از
حکومتهههای عههرژ در آن دوره مبتنیبههر سوسیالیسههم و ملیگرایههی بههود ،بهههتبم نارضههایتی از
ر یمهای عرژ ،از این مکاتب نیز انتقاد شد و زمینه برای روی آوردن دوبهاره بهه اسهالم سیاسهی
مهیا گردید .در این فضا انقالژ ایران ،این م نا را با خود داشت که تنها خیزش اسهالمی میتوانهد
رهایی از یوغ امپریالیسم را ممکن سازد ).(Esposito, 1998: 82
تداوم حیار و حساسیت ف الیت گروههای اسالمی را باید با درنظر گرفتن نسهبت ایهن
گروهها با اهدا تودهها و سایر سهازمانهای مسهلمان درک کهرد .در بحه اسهالم سیاسهی
میتوان با ترهیز از وا ههایی چون اسالم «سلوی» و اسالم «تکویری» و بهجای آن تکیهه بهر
دستهبندیهایی مانند گروههای«زهدگرا» و گروههای «انقالبیهاجتماعی» کهه خواسهتههای
مستقیم سیاسی را بازتاژ میدهند ،به فهم روشنتری در مورد اسالم سیاسی دسهت یافهت.
از این منظر میتوان تصدیق کرد که شبهنظامیان اسالمگرا بهشکل اجتماعی یا گوتمانی و یا
هر دو در تیوند با گروههای غیرخشونتطلبی قرار میگیرنهد کهه خواسهتههای مشهترکی بها
شبهنظامیان مسلمان دارند .گروههای اسهالمگرایی چهون اخوانالمسهلمین مصهر نیهز از دل
جنبشهای غیرخشونتطلب ظهور یافتند .از سوی دیگر ،تاناسالمیسم و نمایندگان آن کهه
گروههایی چون القاعده را شامل میشود ،دارای شباهتهایی با ایدئولو یهای قهومی و ملهی
1. Patrimonial
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هستند و با توجه به ویژگی جهادگرایی اسالمی بهویژه در عربستان که مبنا و توجیه ف الیت
خود را رنج مسلمانان در برابر غیرمسلمانان قرار میدهد و در این زمینه از تقابهل مسهلمانان
در فلسطین ،چچن ،گوانتانامو و ابوقریب با غیرمسلمانان بهره میبرد ،میتوان سهولت بسهیج
نیرو و استخدام جهادگران را درک کرد؛ امری که در عرته داخلهی و در مقابلهه بها فسهاد و
استبداد و برای اهدا اقتصادیهاجتماعی کمتر مورد توجه قرار میگیرد .این نکته بههم نای
آن است که در مبارزه با القاعده و گروههای مشابه آن ،ترداختن به نمادههای رنهج و محنهت
مسلمانان ضهروری تر از توجهه بهه اتهالحار اجتمهاعی و اقتصهادی در جههان عهرژ اسهت
) .(Hegghammer, 2010: 234بااینحال رقابتههای درونهی میهان گروهههای اسهالمگرا و
حامیان منطقهای آنها ،زمینه روی آوردن آنها به حامیان فرامنطقهای را فراهم کرده اسهت و
این امر بهنوبه خود ،دامنه درگیریها و رقابتها را از سطح بازیگران خاورمیانه گسترش داده
و بستر رویارویی غیرمستقیم قدررهای جهانی را بار دیگر فراهم کرده است.
 .9جنگ های نیابتی در خاورمیانه و نیاز به تدابیر چندجانبه
با سیاسیشدن فزاینهده گروهههای غیردولتهی اسهالمگرا ،کهنش ایهن گروهههای دارای
ایدئولو ی و اهدا متواور و حتی متضهاد ،بهه تقابهل غیرمسهتقیم قهدررهای منطقههای و
فرامنطقهای سمتوسو داده است .برای مثال سیر تحوپر جدید خاورمیانهه ،افهق موق یهت
بازیگرانی مانند ایران و روسیه و گزینههای محهدود کهردن ایهن کشهورها را بهرای غهرژ بها
مالحظاتی همراه کرده است .در مورد ایران ،نگرانیهای غرژ تیش از خیزشهای تودهای در
منطقه ،به نقش ایران در لبنان ،عرا  ،سوریه و خلیج فارس مربهو میشهد .در ایهن زمینهه
احتمال حاکمیت شی یان بهر عهرا در دوره تهس از خهرو نیروههای آمریکهایی ،فروتاشهی
حکومت سوریه و تررنگ شدن نووذ اسالمگرایان جهادگرای سهلوی در شهمال ایهن کشهور و
احتمال تازیه سوریه ،بحران بر سهر موضهوه هسهتهای ایهران و در کنهار همهه ایهن مهوارد،
موفقیت ایران در کسب نووذ مذهبی در جهان اسالم مطرح بود .در مورد اخیهر ایهن نگرانهی
وجود داشت که در تی افزایش حمایت تودههای عرژ از حزژاهلل و ایران بهدنبال جنهگ 11
روزه ،مانند سالهای اولیه تس از انقالژ ایران ،تب تدور انقالژ باپ گیرد و نوهوذ ایهران بهه
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زیان غرژ و ر یمهای سنی متحد غرژ افزایش یابد .دشمنی ر یمهای مزبور کهه از ترکیهب
ملیگرایی ایرانی با انقالبیگری شی ی هراسناک بودهانهد ،بهار دیگهر در دوره تهس از جنهگ
11روزه مشخص شد .از این منظر ،انتقاد عربستان از حزژاهلل را نه به این سازمان ،بلکه باید
به نووذ تشیم و ایران در منطقه مربو دانست .نووذ ایران شی ی کهه در گرویهدن تهارهای از
روشنوکران عرژ ازجمله ملیگراها و لیبرالهایی مانند س دالدین ابراهیم مصهری و طرفهدار
غرژ ،به تشیم دیده میشود ،حکایت از گسترش جاذبه و مقبولیت ایران و تحکیم موق یهت
تشیم در خاورمیانه دارد ).(Bar, 2009: 23
از سوی دیگر ،خیزش های موسوم به بهار عربی نیز روابط ایران و عربستان را بار دیگهر
به موضوه مهمی برای منطقه تبدیل کرده است .ایران ر یمهای اقتدارگرای عرژ را با وت
وابستگی به غرژ سرزنش کرده و این وابستگی را در تیوند با خواستههای ملیگرایانه اعهراژ
قرار داده است .از یک دیدگاه ،تحوپر جدید خاورمیانه میتواند فرتتهای نهوینی را بهرای
بسط نووذ منطقهای ایران و گسترش مناسبار این کشور با کشورهایی که ر یمههای سهابق
آنها با ایران دشمنی داشتهاند ،فراهم کند ).(Kaye and Wehrey, 2011:28
از دیدگاه دیگر ،تقریباً در مورد اب اد خطر ایران و باپ رفتن موق یت گروهههای شهی ی
آن ،بین حکومتهای سنی عرژ اجماه وجود دارد .تواور در مهورد چگهونگی جلهوگیری از
شدر یافتن این خطر است .برخی از دولتها از مصالحه بها ایهران و برخهی دیگهر ،از اقهدام
شدید علیه تهران حمایت میکنند .راه بدون خونریزی مصالحه بها ایهران از مهراوده بها ایهن
کشور میگذرد که حامیانی در ایاپر متحده دارد ،ولی به گوته بر ینسکی ،چنانچهه ایهاپر
متحده برای یافتن راهحلی دیپلماتیک نکوشد و یا دیپلماسی نتیاه مطلهوژ ندههد ،فرجهام
سراشیبی اختال با ایران ،رویارویی مستقیم با تهران خواهد بود ).(Brzezinski, 2007
باپخره باید افزود که هویت گروههای اسالمی و امکان تغییر آن برای اسهرائیل و غهرژ
موضوعیت دارد؛ موضوعی که ایران را بهمنزله مان ی بر سهر تحقهق دسهتورکار مهذکور قهرار
میدهد و مقابله با آن را به مقابله با نمایندگان آن موکول میکند .در اساس ،مناقشهاتی کهه
قومی هستند و یا درگیریهایی که بر سر منابم ،سرزمین و کنترل سیاسی رخ میدهند ،بهه
هویت ملی و بقای ملی تیوند میخورند .تهدیدار علیه هویهت ملهی بههویژه ههویتی کهه در
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چارچوبی مذهبی م نا و توسیر میشود ،موان ی برای حل اختالفار بهین طر ههای درگیهر
ایااد میکنند و حتی اگر موافقتنامههای تلحی من قد شود ،ابار پزم ،مصهالحه کامهل و
همکاری تضمین نمیشود ،مگر آنکه رابطه جدیدی بر مبنای احترام متقابل به هویت ملی و
مذهبی ایااد شود .نمونه این وض یت در درگیری فلسطینیها با ر یم تهیونیستی مشههود
است .در این موارد تالش برای تغییر هویت از اهمیت زیادی برخوردار اسهت .در گروهههایی
که درگیر مناقشار طوپنی هستند ،هویت ،تاب ی از مناقشه است و از طریق مناقشهه ایاهاد
میشود و بسیاری از عناتر هویتی بهمثابه تیگیری اههدا مناقشهه برسهاخته میشهوند .در
تغییر هویت ،باید مصالحه با دشمن سابق و ت امل جدیهد بها آن ،بهه بخشهی از هویهت تهازه
تبدیل شود ) .(Kelman, 2004: 72بهاینترتیب گروهها و جنبشهایی که بر هویت اسالمی
و غیرسازشگر تکیه دارنهد ،مهان ی بهرای حهل اخهتال در منطقهه و برقهراری تهلح تلقهی
میشوند و تغییر رویکرد و اندیشه آنها نیز بسیار دشوار است .با این دید ،نگاه سلبی بهه آنهها
برجسته میشود .در چنین فضایی و با تغییر ائتال هایی که بهدلیل ظهور جریانهایی چهون
داعش تشدید شده است ،تهدبیر راهکارههای چندجانبهه بها درنظهر گهرفتن منهافم و نقهش
بازیگران رقیب منطقهای و فرامنطقهای ،ضرورر بیشتری مییابد.
 .1دولت اسالمی عراق و شام و پیچیدگیهای راهبردی
در این فضای متالطم ،ظهور داعش و خطهر عهامی کهه بهرای منطقهه ایاهاد میکنهد،
میتواند فرتتهایی را برای ایران از حی مقابله با ائتال های منطقهای علیه تهران بهوجود
آورد .مسیر ترتالطم دولت اسالمی عرا و شام (و تس از آن خالفت اسالمی) تالی شهکافی
راهبردی ،فرهنگی و شخصی درون اجتماه سلویهجهادی است .آنچه امروز بهعنوان خالفت
اسالمی شناخته میشود ،در سال  3331و تحت رهبری ابومص ب الزرقاوی تدیدار شد .ایهن
گروه در سال  3339رسماً به القاعده تیوسهت و نهام دولهت اسهالمی عهرا را در تهی مهرگ
زرقاوی در سال  3339برگزید .این گروه در زمان زرقاوی خود را از دیگر وابسهتگان القاعهده
بهواسهطه جنهگ بهاتهطالح فرقههای بهها جام هه شهی یان عهرا و بهرهگیهری از روشهههای
بی رحمانه در مقابله با مخالوان خود در مناطق تحهت تصهر  ،ازجملهه حمهالر انتحهاری و
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کشتار از طریق سر بریدن ،متمایز کرد )1(.گروه یادشده در زمان جانشهینان زرقهاوی در تهی
تحمیل اقتدار خود بر نواحی سنی و عقب راندن رقبای شورشی و قبیلهای بدون اطاله دادن
به اسامه بنپدن  ،رهبر آن زمان القاعده برآمد .از آن زمان به این گهروه از سهوی حامیهان و
اعضایش ،دولت یا خالفت اطال میشود که البته این عنوان از سوی رقبای آنها به تمسهخر
گرفته میشود.
خالفت اسالمی توانست جبهه النصره که یک گروه نزدیک به القاعده بهود را در اواخهر
سال  3311تشکیل دهد .ولی تیوندهای بین جبهه النصره و دولت اسالمی در اار کشهمکش
در سطح رهبری که نیروهای آنها را ناگزیر به انتخاژ یکی از آنها کرد ،گسسهته شهد .رهبهر
دولت اسالمی ،ابوبکر البغدادی در آوریل  3311اعالم کرد که جبهه النصره را تحت سهیطره
خواهد گرفت و از این تس جناحهای سوری و عراقی دولت اسالمی بهعنوان دولهت اسهالمی
عرا و شام شناخته خواهند شد .سرکرده جبهه النصره ،ابومحمد الاوپنی ضمن تغییر نهام،
مخالوت و استقالل جبهه را از دولت اسالمی اعهالم کهرد .وی بیهان کهرد کهه اولویهت بایهد
کارکرد داشتن بهمثابه یک دولت و نه اعالم یکاانبه دولهت باشهد و تثسهیس نههایی دولهت
اسالمی در سوریه تنها باید از طریق همکاری بها دیگهر گروهههای م هارو و شخصهیتهای
مخال اسد باشد .جوپنی در تقابل گسترده سلویهجهادی با دولت اسالمی درواقهم راهبهرد
رهبر القاعده ،ایمنالظواهری را تذیرفت که با راهبرد دولت اسالمی در تقابل است .با ت هدی
که جوپنی به وفاداری به الظهواهری داد ،رهبهر القاعهده جبههه النصهره را بههعنوان یکهی از
شاخههای القاعده تثیید کرد .در هوتههای ب د ،تالشهای الظواهری برای میهانایگری بهین
البغدادی و الاوپنی شکست خهورد .بههاینترتیب ،جهدایی ایهن دو گهروه رسهمیت یافهت و
سازمان القاعده ،گروه جدید دولت اسالمی را از خود طرد کرد(.)3
دولت اسالمی تا تایان سهال  ،3311یکهی از قدرتمنهدترین گروههها در منهاطق تحهت
تسلط شورشیان شده بود و احترام ،ترس یا دشمنی دیگر گروههای مخال حکومت سهوریه
را برانگیخته بود .توان رزمی ،طرحریزی ،سازماندهی و تهثمین مهالی دولهت اسهالمی ،اجهازه
گسترش نووذ این گروه را میداد و بهویژه جنگاویان کارکشته غیرسوری و تایگاهههای ایهن
گروه در عرا به تیشروی آن در سوریه کمک میکردند .رفتارهایی که در عرا در سالهای
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قبل نمود داشت ،مانند اعدام مخالوان و رقبا و سرکوژ سنگین مخالوهان بهه قصهد تحمیهل
اقتدار سیاسی و اجرای توسیر خشن از شری ت در مناطقی از سوریه که نیروهای دولتهی بهه
عقب رانده شده بودند ،به نمایش درآمد .در شهرهای عمده سوریه مانند حلب بح بهر سهر
ظهور داعش در میان شبهنظامیان شورشی و ف اپن سیاسی باپ گرفت .مسئله این بهود کهه
چگونه میتوان از مزایای کوتاهمدر و تاکتیکی همکاری با داعش بهرهمند شهد ،درحالیکهه
این گروه در تی توس ه نووذ خود به زیان دیگر گروهها است و بههنحوی عمهل میکنهد کهه
ادعای دولت سوریه در مورد بیرحم و افراطی بودن م انهدان و برخهورداری آنهها از حمایهت
خارجی را در عمل تثیید میکند گرایشههای تندروانهه و ایهدئولو ی افراطهی داعهش مایهه
نگرانی بود ،ولی داعش در نبود نیرویی که بتواند با نووذ آن مقابله کنهد ،بهه نیهروی نظهامی
مسلط در مناطق تحت سیطره شورشیان مانند حلب و دیگر شهرهایی که از کنتهرل دمشهق
خار شد ،تبدیل گردید.

()1

تحوپر تیچیده سوریه بازیگری قدررهای مختل را تحت تثایر قهرار میدههد .شهاید
غرژ که از عملکرد روسیه و ایران در تقویت حکومت دمشق در ترتو تض ی داعهش نگهران
است ،بیش از گذشته به حمایت مادی و م نوی از شورشیان غیرسلوی و غیرجهادی مخال
حکومههت بشههار اسههد روی آورد .قطههر ،عربسههتان ،ترکیههه و آمریکهها در حمایههت از مخالوههان
غیرسلوی بشار اسد ،بهمنظور تض ی داعش باید کمکهای نظامی و مهالی خهود را افهزایش
دهند و درعین حال به نگاه روسیه و ایهران بهه تیامهدهای تضه ی داعهش حسهاس باشهند.
بااینحال حامیان خارجی مخالوان اسد باید از روسیه و ایران بخواهند که درتورر اابتقدم
بودن در مقابله با جریانار سلوی ،امکانار همکاری با جریان اتلی مخال اسهد را بههمنظور
دفم خطر مشترک و اضطراری سلویان داعش فراهم کنند و از تقویت جریان اتلی مخالوهان
حکومت دمشق علیه دولت اسالمی ابراز نارضایتی نکنند .در تورر موافقت حکومت سهوریه
و حامیان خارجی آن با چنین طرحی ،مخالوان باید تضمین کنند که حتی با گروههی چهون
جبهه النصره علیه دولت اسالمی (داعش) همکاری کنند .غرژ و حامیان منطقهای نیروههای
مخال میتوانند برای این هد اعمال فشار کنند.
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 .5بازی بزرگ جدید در خاورمیانه و جایگاه روسیه
براساس آنچه تیش از این گوته شد ،غرژ در خاورمیانه ،در عمهل ،از وجهود گروههها و
جریانار مختل اسالمگرا در راسهتای تحکهیم نوهوذ خهود و مقابلهه بها رقبهای منطقههای و
فرامنطقهای استواده میکند .عالوهبر از ایران که در ب د منطقهای ،تقابل ملموسی با آمریکها
و همتیمانان آن دارد ،بازیگر رقیب غهرژ ،ی نهی روسهیه نیهز بههموازار تحهوپر جدیهد در
منطقه ،نقش تررنهگتری در سهیر حهوادث یافتهه اسهت .از میهان کشهورهایی کهه بههدنبال
فروتاشی اتحاد شوروی شکل گرفتند ،روسیه تنها کشهوری اسهت کهه در تهی ایوهای نقهش
مستقل و ف ال در مسائل خاورمیانه است .عالوهبهر سهنتهای شهکلگرفته در طهول تهاریخ،
دپیلی عملگرایانه برای عالقه روسیه به خاورمیانه وجود دارد .یکی از این دپیل که اهمیت
زیادی دارد ،مااورر خاورمیانه و مرزهای جنوبی روسیه است .بسهیاری از سیاسهتمداران و
محققان روسی ،خاورمیانه را «نقطه آسیبتذیر نرم »1برای منافم روسهیه قلمهداد میکننهد.
یکی از زمینههای نگاه امنیتی روسیه به مسائل خاورمیانه ،اقلیت بزرگ مسلمان ایهن کشهور
است .مسلمانان روسیه حدود  11تا  33درتد از جم یت آن را تشکیل میدهند و بها توجهه
بههه نقههش غههرژ در منطقههه ،حساسههیت روسههیه در ایههن مههورد افههزایش مییابههد .برخههی از
جمهوری های تیرامون روسیه در آسیای مرکزی و قوقاز جنوبی که تحت نووذ غهرژ بههویژه
آمریکا هستند ،گهگاه در ت ارو راهبردی با مسکو قرار میگیرند و با توجه به اینکه روسهیه
دیگر به وسیله تثسیسار دفاعی تیرامونی که در دوره شوروی وجود داشت ،حواظت نمیشود
و امکان بازسازی چنین تثسیساتی بهدلیل مشکالر اقتصادی وجهود نهدارد ،خطهر مهراودار
گروههای افراطی و یا نووذ رقبای فرامنطقهای مسکو به مرزهای روسیه بیش از گذشته است
) .(Hunter, 2004: 424روسیه رونهدهای مناهر بهه مسهلط شهدن غهرژ بهر حکومتهها و
کشورهای منطقه ،ازجملهه رونهدهای شهکلگرفته تهس از حاداهه  11سهپتامبر را تهدیهدی
امنیتی برای خود تلقی میکند و حراست از منافم خود را در مقابله با نوهوذ غهرژ ،در قالهب
حمایت از متحدان خاورمیانهای خود در دستورکار دارد ).(Katz, 2004

1. Soft Underbelly
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جام ه مسلمانان روسیه سریمتر از دیگر جوامم این کشور رشد میکند و مسکو در تهی
آن است تا با نزدیک شدن به کشورهای عربی ،مانم جلب حمایت کشورهای عربهی از سهوی
گروههای جدایی طلب و افراطی در قوقاز شهمالی شهود .در ایهن تهالش ،همکهاری و توسه ه
مناسبار روسیه بها کشهورهای عربهی خاورمیانهه ،عالوهبهر ههد قهرار دادن افهزایش نوهوذ
بینالمللی مسکو و حمایت از موهوم جهان چندقطبی و ترتیبار چندجانبه ،مبارزه مشهترک
با افراطیگری را دنبال کرده است .همکاری با سایر تولیدکنندگان انهر ی و یهافتن شهرکای
جدید و بااهمیت اقتصادی و تااری از دیگر انگیزههای حضور روسیه در خاورمیانه است.
در ایناا پزم است گوته شود که نباید تصور کرد که گروههای تندرو اسالمی همواره برای
ایاپر متحده خطرناک هستند و از سوی این دولت بهمنزله دشمن قلمداد میشوند .در مقاطم
بحرانی و در دورههایی که رقبا یا دشمنان دولتی ایاپر متحهده در منطقهه خاورمیانهه ماهال
مانور بیشتری مییابند ،نگاه تاکتیکی و ابزاری واشهنگتن بهه جنبشههای جههادی موضهوعیت
مییابد .نمونه چنین نگاهی را در دوره جنگ سرد و در زمان اشغال افغانستان توسهط شهوروی
سابق میتوان ردیابی کرد .در آن دوره ،ایاپر متحده نقش بارزی در آموزش و تاهیز گروههای
جهادی در افغانستان بهمنظور مقابله با نووذ شوروی ایوا کرد؛ گروههایی که در سالهای ب د به
دشمنان رده اول واشنگتن تبدیل شدند ) .(Bunzl, 2004: 6-9بااینحال در سالهای تهس از
جنگ سرد و از میان رفتن قطهب رقیهب آمریکها ،اهمیهت ایهدئولو ی اسهالمی ،جنبشههای
رادیکال و دولت ایران بهمثابه حامی آنها در طرح دشمنتراشی مهادی و ایهدئولو یک ایهاپر
متحده افزایش یافت .بدگمانی در مورد نیار ایران ازجملهه در برنامهه هسهتهای و ههراس از
سیطره اسالم شی ی بر خاورمیانه ،منبم موضم و کنش مشترک آمریکا و ر یمهای عهرژ در
منطقه در سالهای گذشته بوده است ).(Baker and Hamilton, 2006: 25
در سالهای گذشته و تیش از خیزشهای جدیهد در منطقهه ،تالقهی منهافم آمریکها و
ر یمهای محافظهکار عرژ بهموازار ترفیم جایگهاه منطقههای و نوهوذ ایهران روشهنتر شهد.
اهمیت ظهور هالل شی ی در منطقه در تی جنگ عرا و نزدیک شدن دولهت جدیهد بغهداد
به تهران  ،از آن حی بود که ایران را به تغییر م ادپر راهبهردی خاورمیانهه سهو مهیداد.
تهران نهتنها خواستار بهرسمیت شهناخته شهدن موق یهت و منهافم خهود در منطقهه ،بلکهه
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خواهان تصدیق نووذ و قدرر خود در بین کشهورهای منطقهه بهود و ایهن خواسهته برتهری
راهبردی ایاپر متحده را در منطقه بههچالش میکشهید .ایهن رونهد بهه سهود روسهیه و در
چارچوژ رقابت راهبردی این کشور با غرژ نیز بود و میتوانست از بار فشار غرژ بهر مسهکو
در مرزهای شوروی سابق بکاهد و عمق استراتژیک روسیه را گسترش دهد؛ ازاینرو به گوته
سیمور هرش ،ایاپر متحده و بریتانیا در اوایهل سهال  3331تصهمیم گرفتنهد همکهاری بها
دولتهای «میانهرو» عرژ ،ی نی مصر ،اردن و عربستان س ودی را علیه نووذ ایهران تحکهیم
بخشند ).(Hersh, 2007
بازی بزرگ جدیهد در خاورمیانهه کهه بهه قطببنهدی نهوین مناهر شهده اسهت ،تهای
قدررهای فرامنطقهای را بهیش از گذشهته بهه دگرگونیههای منطقهه بهاز کهرده اسهت .در
شرایطی که ر یمهای محافظهکار ،به غرژ اتکا میکنند تا نووذ خود را در کشورهای عرا و
سوریه گسترش دهند ،امکان تشریک مساعی ایران و روسیه در مقابله با محور غربهی وجهود
دارد .تردیدی نیست که جنگ سرد ایدئولو یک میان ایهران و عربسهتان و اخهتال فرقههای
بین این دو کشور به دشمنی مزمن آنها دامن میزند و بازیگرانی چون روسیه و غرژ از افهق
درگیری نیابتی تهران و ریاو در منطقه آگاهند .ایاپر متحده با توجه به رقابتههای ایهران
و عربستان در منطقه و با بهرهگیری از انشقا شی ی و سنی ،عربستان سه ودی را بههعنوان
«موازنهساز عرژ» 1در برابر ایران مورد حمایت قرار میدهد .این رویکرد با این نگرش اتخهاذ
و تیروی شده است که کشورهای عرژ خلیج فارس در یک سوی م ادلهه و ایهران در سهوی
دیگر م ادله استراتژیک در منطقه قرار دارند و تشتیبانی از «دولتههای میانههرو عهرژ» بهه
رهبری عربستان س ودی میتواند در برابر نووذ منطقهای ایران موازنهسازی کنهد (RAND,

) .2009: xروشن است که تلقی از عربستان س ودی بهمنزله بازیگری «میانهرو» با توجه بهه
تحوپر جدید ازجمله نقهش ایهن کشهور در حمایهت از داعهش و تاهاوز ریهاو بهه یمهن،
غیرواقمبینانه و حتی برای غرژ هم دربردارنده چالشهایی است.
بههرحال ،ویژگی جریان جدید داعش یا خالفت اسالمی ،بیش از گذشته امکان درگیهر
شدن روسیه را به زیان غرژ در منطقه بهمیان مهیآورد .ایهن امکهان ،تحهت تهثایر اخهتال
1. Arab Balancer
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کرملین و غرژ بر سر اوکراین ،م طو به این گزینه است که روسیه م امله استراتژیک بها غهرژ
را به ورای مرزهای خود بکشاند .درحالیکه دولت اسالمی عرا و شام ،اههدافی فراملهی را دنبهال
میکند و ازجمله در تی مقابله با حکومت اسد ،نووذ ایران و گروههای شی ه است ،ولهی در میهان
دیگر داوطلبانی که در سوریه علیه حکومت دمشق درگیهر نبهرد هسهتند ،تها حهدی گهرایش بهه
گسترش درگیری بها حکومهت کشهور خودشهان وجهود دارد .بهرای مثهال تیکارجویهان قوقهازی
نمیتوانند بهنحوی مؤار در قلمرو خود با فدراسیون روسیه نبرد کننهد ،لهذا بهه سهوریه بههعنوان
موکل روسیه روی آوردهاند تا ضمن برخهورداری از کمهک دیگهر گروههها ،ههد ضهربه زدن بهه
روسیه را نیز دنبال کنند .اغلب این تیکارجویهان امیهد دارنهد کهه تهس از خلهم اسهد ،همرزمهان
خارجیشان در سوریه به قوقاز بروند و به ت مبهارزه بها روسهیه بپیوندنهد .ایهن ویژگهی انگیهزه
مقابله با جریانهای تروریستی را بهرای حکومتههای درگیهر بها جهداییطلبی و افراطیگهری در
داخل افزایش میدهد ) .(SANA Dispatches, April 2014این ویژگهی عضهوگیری و ف الیهت
گروههای سلوی ،انگیزه و حساسیت روسیه را به حضور در خاورمیانه افزایش میدهد.
به گوته کارشناسان غربی ،دولت آمریکا در مقابله با دولت اسالمی یا داعهش در عهرا ،
باید به محدود کردن این گهروه در سهوریه نیهز اهتمهام ورزد و عالوهبهر ایهن ،بهه بازسهازی
نیروهای عرا و ایااد حکومتی فراگیر در عرا که در انحصار شهی یان نباشهد ،توجهه کنهد.
واشنگتن به تقویت نیروهای راهبردی جدید که فراتر از مرزهای عرا و در تحنه خاورمیانه
درحال ف الیت هستند ،میتهردازد .از دیهد کهورتزمن ،واشهنگتن بایهد سهاختار ائتال ههای
دوفاکتوی خود با دولتهای مهم عرژ در منطقه را تغییر دهد و به ایااد شهکلهای جدیهد
رقابت یا «بازی بزرگ» با روسیه و احتمهاپً چهین بپهردازد ) .(Cordesman, 2014در ایهن
بازی بزرگ ،کشورهای مختل منطقه با بیاباتی منطقه ،رقابتهها و درگیریههای قهومی و
مذهبی و خیل تناهاویان مواجه هستند و آمریکا با بیاباتی ،رقابت فزاینده با روسهیه بهرای
نووذ و شکلهای متواور همکاری امنیتی و نقلوانتقال تسلیحار سروکار دارد .افزونبر این،
بحران در منطقه هنگامیکه رقابت و اختال غرژ با روسیه بر سر اوکراین باپ گرفته اسهت،
اهرمی را برای مسکو فراهم میکند تا بتواند غرژ را تحت فشار قرار دهد و حوزه درگیری را
به مناطقی خار از قلمرو شوروی تیشین منتقل کند .از سوی دیگر ،انتظار میرود که حتی
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موفقیت در سرکوژ دولت اسهالمی در سهوریه و عهرا  ،حکومتههای ایهن دو کشهور را بهه
سرکوژ و کنترل دائمی بهجای توس ه و ابار سو دهد .این دو کشور بها اتکها بهه حمایهت
خارجی که از سوی ایران و روسیه تثمین میشهود ،آمریکها و دولتههای عهرژ را در مقابهل
مسکو و تهران قرار میدهند و این امر میتواند به تنشهای سنیها و شی یان دامهن بزنهد و
بیاباتی منطقه را قطمنظر از اقتدار حکومتهای عرا و سوریه ،گسترش دهد .رقابت بر سر
نووذ به تقویت نظامی و سیاسی حکومت عرا از سوی روسهیه و ایهران مناهر شهده اسهت.
تمایل ایران به بازگرداندن هواتیماهای نظامی عهرا کهه در سهال  1441بهه ایهران سهپرده
شدهاند و تاهیز عرا با هواتیماهای سوخو  31از سوی روسیه ،نشاندهنده این روند اسهت.
کرملین همزمان با باپ گرفتن بحران اوکهراین در تهی گسهترش روابهط خهود بها کشهورهای
منطقه از سوریه و عرا گرفته تا مصر و لیبی است و در این فرایند ،دخالتهای غهرژ را در
منطقه بهمنزله جلوههایی از «انقالژهای رنگی» که در سهالهای گذشهته در جمهوریههای
تیرامون روسیه نیز رخ داد ،تلقی میکند ).(Cordesman, 2014
افزونبر این ،رویکردی که دولت سوریه در مقابله با شبهنظامیان تروریست اتخاذ کهرده
است ،در دکترین روسی که در افغانستان و چچن و در سرکوژ گروهههای افراطهی اسهالمی
مورد استواده قرار گرفت ،بازتاژ دارد و این امر نقش مسکو را در تیانت از موجودیت دولت
دمشق غلیظتر میکند .در این رویکرد از کانونهای اتلی جم یهت و خطهو راهبهردی در
سوریه دفاه میشود .برخی از کارشناسان ،اولویتهای متواور روسهیه و ایهران را در سهوریه
مورد اشاره قرار میدهند و ادعا میکنند کهه درحالیکهه بهرای ایهران ارتبها بها علویههای
سوریه و حوظ ارتبا با فلسطینیها ،انگیزه حمایت از اسهد اسهت ،روسهیه حوهظ نهادههای
دولتی و دولت مستقر سوریه را برای روابط بینالمللی و نظم جهانی ،حیاتی قلمداد میکنهد
و به وض یت مسیحیان سوریه و تروریسم داخلی اهمیت بیشتری میدهد )5(.اگر ایهن نکتهه
مصدا داشته باشد ،میتوان از نوعی تقسیم کار بین تهران و مسکو در مقابلهه بها گروهههای
مخال اسد هم سخن گوت.
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« .6چندجانبهگرایی» و حضور مسکو در بحرانهای خاورمیانه
مطالب ذکرشده نشان میدهد که قدررهای منطقهای و فرامنطقهای ،با منهاف ی متضهاد
در بحرانهای جاری در خاورمیانه درگیر شدهاند .روسهیه بههعنوان یکهی از ایهن بهازیگران ،در
کشورهایی مانند عرا و سوریه ،بازیگری و منافم خاص خود را دارد و بهمنظور توجیه مداخلهه
خود ،نیازمند ارائه راهکارهایی چندجانبه برای حل مسائل اسهت .مهدرها اسهت کهه حکومهت
چپگرا در سوریه از متحدان سنتی شوروی و تس از آن روسیه محسهوژ میشهود .مسهکو در
سالهای تس از فروتاشی شوروی با سیاستی عملگرایانه در تی بسط نووذ خود در خاورمیانهه
از طریق حمایت از متحدانی چون دمشق بوده است .دمشق نیهز از سیاسهت کلهی کهرملین در
چچن تشتیبانی کرده و ازجمله از بر سر کار آمدن احمد کهادیرو  ،رهبهر طرفهدار روسهیه در
چچن ،در سپتامبر  3331استقبال کهرد ) .(Hawley, 2006بها وجهود آنکهه دامنهه مناسهبار
مسکو و دمشق گسترده است و شامل عرتههای اقتصادی و تااری نیز میشود ،باید اهمیت و
حساسیت روابط روسیه و سوریه را در حیطههای امنیتی و سیاسهت خهارجی دانسهت .روسهیه
دپیل زیادی برای حوظ حمایت از حکومت سوریه و حضهور در ایهن کشهور دارد .حوهظ نوهوذ
روسیه در خاورمیانه با تداوم حضور در کشهورهایی چهون سهوریه میسهر میشهود و مشهارکت
کرملین در روندهایی مانند تلح خاورمیانه بیشتر از طریق مناسبار با بازیگران عهرژ نزدیهک
به مسکو ممکن است .عالوهبر این ،مانند روابط روسیه با کل منطقه ،روابط روسیه و سهوریه بها
هد یافتن راهحلهایی برای مقابله با افرا گرایهی و یهارگیری گروهههای جهداییطلب قوقهاز
شمالی در خاورمیانه طرحریزی میشود .مقابله با نووذ روبهگسترش غهرژ در منطقهه ،واق یهت
نزدیک شدن غرژ به مرزهای روسیه ،و نیز منافم اقتصادی و نظامی ملموس اتحاد با سهوریه را
باید دیگر انگیزههای دوستی کرملین با حکومت ب

سوریه تلقی کرد .روسهیه همهواره نگهران

دخالت غرژ برای تغییر حکومت در سوریه بوده اسهت و بههویژه بههدنبال تغییهر حکومهت در
عرا  ،مسکو بر جلوگیری از تغییر حکومت در سوریه از طریق فشار و مداخله خهارجی ،و لهزوم
اتالحار از داخل تثکیهد دارد .نگرانهی دیگهر روسهیه ،کوشهش آمریکها بهرای جلهب حمایهت
جمهوریهای تیرامون شوروی از روند تغییرار در خاورمیانه و زمینهسازی برای گسترش ایهن
تحوپر به مااورر روسیه است .از سال  3331تالش واشنگتن برای جلب حمایت سیاسهی و
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مالی کشورهای قلمرو شوروی سابق از کشورهای عربی با حساسهیت و انتقهاد کهرملین همهراه
بوده است ).(Hawley, 2006
در مورد عرا نیز منافم روسیه در چند دهه گذشته ،شهامل مقابلهه بها نوهوذ آمریکها و
حوظ مناسبار نزدیک با حکومت بغداد بوده است .در دوره جنهگ سهرد و در شهرایطی کهه
واشنگتن برخی از ر یمهای تادشاهی عرژ و نیهز ر یهم تهیونیسهتی را بههعنوان متحهدان
منطقهای خود برگزیده بود ،مسکو به حمایت سیاسی و نظهامی از حکومتههای چهپگرایی
مانند عرا  ،سوریه و مصر تیش از انهور سهادار روی آورد .بخهش عمهده تسهلیحار عهرا ،
روسی هستند و این امر نووذ و منافم دیرتهای روسهیه را در عهرا نشهان میدههد .بههدنبال
اشغال عرا و سرنگونی ر یم تدام ،نووذ روسهیه در عهرا رو بهه کهاهش گذاشهت و حوهظ
یکپارچگی این کشور ،خرو نیروهای نظامی آمریکا از عرا و مقابلهه بها ف الیهت گروهههای
تروریستی به اهدا سیاست خارجی تبدیل شد ).(Kreutz, 2007: 99-106
نباید فراموش کرد که در سالهای گذشته و در سایه مبهارزه بها تروریسهم ،وجاههت و
ماالی برای حمایت رسمی ر یمهای عرژ از گروههای مسلح سنی وجود نداشت و چنانچهه
در فضای جدید منطقه امکان جلب حمایت آمریکا از سازمانهای افراطی سنی بهوجود آیهد،
این امر بهم نای ایااد فضا برای تیروزی ر یمها و گروههای سنی عرژ در رقابت بها ایهران و
سازمانهای شی ی است .بهلحاظ تحلیل تاریخی ،سهرکوژ دیرتهای گروهههای اسهالمی و در
حاشیه بودن آنها امکان بهقدرر رسهیدن آنهها را در فضهایی دموکراتیهک افهزایش میدههد
).(Fuller, 2006-2007: 147-148
بهرغم ضربه های نظامی جدید آمریکا و متحدان آن به گروه داعش در سپتامبر و اکتبر
 ،3319بهلحاظ نظری تمرکهز کهاخ سهوید از آغهاز دور دوم ریاسهتجمهوری بهاراک اوبامها،
کاستن از ایوای نقش در خاورمیانه بوده است .شاید بتوان ادعا کرد که اولویتهای سیاسهت
کاخ سوید در منطقه در چند سال آینده مبتنیبر تیشگیری از جهت یافتن مطالبار مردمی
علیههه حضههور آمریکهها در منطقههه و برقههراری ت ههاملی مت ههار و نزدیههک حتههی بهها رهبههران
جنبشهای اسالمی درگیر در قدرر است .درعینحال باید توجه داشت که اوباما بها کهاهش
حضور و هزینههای ایاپر متحده در خاورمیانه ،بستر مشارکت ف التر این کشور را در شر
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دور و در منطقه آسیا و اقیانوس آرام فراهم کرده است .آمریکا با  3133تونگهدار دریهایی در
استرالیا ،به تحکیم موق یت خود در اقیانوس آرام میتردازد و اهدافی چون تیشبرد منافم در
برمه و زیر نظر گرفتن چین را دنبال میکند .چنانچه تمرکهز آمریکها از خاورمیانهه برداشهته
شود و م طو به شر آسیا گردد ،زمینهه ف الیهت گسهتردهتری بهرای چهین و روسهیه در
خاورمیانه ایااد می گردد .این دو کشور در تحهوپر مربهو بهه سهوریه و ایهران نیهز نقهش
قابلتوجهی دارند و میتوانند در آینده نیز به نقشآفرینی خود ادامهه دهنهد .کهاهش نقهش
آمریکا در خاورمیانه منار به اتکای بیشتر این کشور به متحدان اروتایی خهود نیهز میشهود.
همان گونه که در تحوپر لیبی مشاهده شد ،بازیگری واشنگتن بهه خواسهت و بها مشهارکت
اروتا تحقق یافت و تیامدهای دولتسازی و دموکراسیسازی در لیبی و همچنین هزینهههای
دخالت در این کشور به آمریکا نیز منتسب است .قتل کریستوفر استیونز ،1سهویر آمریکها در
لیبی ،لزوم احتیا بیشتر واشنگتن را در دخالت در التهاژهای منطقه یهادآوری کهرد .قتهل
سویر آمریکا در لیبی ،به انتقادار از عملکرد دولت اوبامها دامهن زد .دولهت اوبامها بهه ایاهاد
مارتیچی خطرناک در لیبی و ماال دادن به گروههای رادیکهال بهرای عهرو انهدام در برابهر
دولت ض ی آن کشور متهم شد و بار دیگر اکراه واشنگتن در ورود به جنگ لیبهی و ابتکهار
عمل فرانسه بهرخ کشیده شهد ) .(Cohen, 2012احتیها چندسهاله آمریکها در دخالهت در
سوریه را نیز باید به نگرانیها و ابهامار مرتبط با نگرش ملتههای منطقهه در مهورد حضهور
آمریکا در خاورمیانه و چگونگی رویارویی واشنگتن با نیروهای مختل ذینوهوذ در سیاسهت
کشورهای این منطقه نسبت داد که البته تحت تثایر ائتال سازیهای بینالمللهی ههم قهرار
میگیرد .دشواریهای اجماهسازی در تحنه بینالمللهی در قبهال سهوریه و اولویهت آمریکها
برای عدم دخالت مستقیم و برعهده گرفتن مسئولیتهای سنگین دوره بوش در خاورمیانهه،
سبب ساز سیاست نظاره و انتظار کاخ سوید در مواردی چون سوریه شده است .بههاینترتیب
با فرو کنشگری ف التر آمریکها در آسیا هاقیانوس آرام و تهرجیح ایهن کشهور در ترهیهز از
تذیرفتن هزینههای سنگین در خاورمیانه و با لحاظ کردن فرایندهای متحول در خاورمیانهه،
ماال خودنمایی نیروهای مخال

آمریکا تا حدود زیادی فراهم میشهود .البتهه کهاخ سهوید
1. Christopher Stevens
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میتواند با کمک مالی به حکومتهای جدید و نیازمند ،و برقراری گوتگو با جریانهای اسالمی
و سکوپر در خاورمیانه ،از جایگاه خود تاسداری کند .ولی حتی در این تورر نیهز تیشبینهی
میشود برنامه خاورمیانهای آمریکا در چند سال آینده ،م تدلتر و غیرف اپنهتر از گذشته باشد
و ت یین موق یت جدید این کشور در منطقه نیز به ایااد ت ادل و ابار جدید در شمال افریقا و
خاورمیانه موکول شود )(Cohen, 2012؛ بااینحال ،دولت جدید آمریکا نمیتواند بهطور کامهل
از درگیر شدن در محیط امنیتی عرا و افغانستان چشمتوشی کند .طبق نظرسنای سهپتامبر
 3313که توسهط «شهورای شهیکاگو در مهورد امهور جههانی» 1تهورر گرفهت 94 ،درتهد از
آمریکاییها م تقدنهد عملیهار در عهرا و افغانسهتان ،بههیچوجهه ایهاپر متحهده را در برابهر
تروریسم امن نکرده است؛ در این وض یت دولت جدید همچنان با محهیط تیچیهده امنیتهی در
خاورمیانه دست به گریبان خواهد بود .دولت اوبامها نیهز در انویهه  3313و در برنامهه «تهداوم
رهبری آمریکا :اولویتهای دفاه در قرن بیستویک» 3ضمن اشاره به ضربههایی که به طالبان و
القاعده از رهگذر مرگ اسامهبنپدن و دستگیری بسیاری از وابستگان به وی وارد آمده اسهت،
تثکید میکند که القاعده و شاخههای آن در افغانستان ،یمن ،تاکستان ،سهومالی و دیگهر نقها
همچنان ف الیت دارند و ایاپر متحهده تها آینهده قابهلتیشبینی درگیهر مقابلهه بها تهدیهدار
گروههای غیردولتی در جهان خواهد بود).(Harris, 2012: 11
بنابراین با وجود تررنگ شدن اهمیت آسیا و شر دور برای ایاپر متحده ،این کشهور تها
آینده قابلتیشبینی نمیتواند از درگیر شدن در مسائل خاورمیانهه و رویهارویی بها تهدیهدار و
چالشهای برخاسته از این منطقه اجتناژ کند .بهعالوه افرا گرایی سنی و موضهوه هسهتهای
ایران ،دو مسئلهای هستند کهه آمریکها بههعنوان تهدیهد در سهالهای آتهی درنظهر میگیهرد.
اولویتهای دیگری که با توجه به حوادث منطقه ت یین میشوند عبارتند از جلهوگیری از زوال
حکومتهایی مانند تادشاهیهای اردن و مراکش و ر یمهای خلیج فارس و نیز سرنگون کهردن
حکومت بشار اسد در سهوریه ) .(Satloff, 2012: 21بنهابراین بهازی بهزرگ یها جنهگ نیهابتی
قدررهای منطقهای و فرامنطقهای در سالهای تیشرو ادامه خواهد داشت.

1. Chicago Council on Global Affairs
2. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense
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نتیجهگیری
تاریخچه شکلگیری و ف الیت گروههای اسهالمی قهدمتی بهیش از آن دارد کهه بتهوان
حکم واحدی برای آنها تادر کهرد .انگیزهههای آزادیخواهانهه ،ملیگرایانهه و است مارسهتیز
برخی از این گروهها را باید از ماهیت تروریستی و خشونتطلب دیگر گروههها جهدا دانسهت.
بااینحههال در غههرژ م مههوپً وت ه افراطههی و تروریسههتی بهههطور یکسههان بههرای اکثریههت
قریببهاتوا جنبشها و گروههای اسالمگرای خاورمیانه بهکار میرود و بههاینترتیب تهالش
میشود مقابله با گوتمان اسالمی از طریق نامشروه م رفی کردن خشهنترین حهامالن ایهن
گوتمان ،تسهیل شود .بااینوجود ،آنچه در سوریه و عرا میگذرد را نباید تنها فرتتی برای
غرژ و حامیان گوتمان غربی برای تض ی رقبا دانست .ماهیت گروهههایی ماننهد القاعهده و
داعههش ،سههبب شههده اسههت کههه تمههام بههازیگران منطقهههای و فرامنطقهههای دسههتکم در
موضمگیریهای رسمی ،عملکرد این گروهها را تقبیح کننهد و از آنهها اعهالم برائهت نماینهد.
ایاپر متحده حتی اگر در عمل از وجود این گروهها برای توجیه حضور خهود در خاورمیانهه
بهره ببرد ،ناگزیر است رویکرد مقابله با آنها را حوظ کند .از این منظر ،منافم مشهترکی بهین
این کشور و دولتی چون روسیه ایااد میشود که مهدرها اسهت بها تهدیهد افراطیگهری در
قوقاز شمالی دست به گریبان است .با وجود آنکه مسهکو از اقهدامار یکاانبهه واشهنگتن در
منطقه و تالش برای تغییر حکومت سوریه انتقاد میکند ،از تض ی بنیادگرایانی که بسیاری
از آنها از مناطق تیرامون روسیه به خاورمیانه آمدهاند ،استقبال میکند .از این دیدگاه ،بهازی
بزرگ جدید در خاورمیانه که طیوی از قدررهای منطقهای و فرامنطقههای را درگیهر کهرده
است ،دربردارنده تاکتیکهایی مشترک برای نیل به اهدا خاصگرایانه میباشهد .بههعبارر
دیگر ،قدررهای رقیبی مانند روسیه و آمریکا ،هریک بها اههدا  ،منهافم و متحهدان خهاص
خود ،بهمنظور تقویت موضم خود به مقابله با تروریسم تکویری داعش روی آوردهاند و هر دو
به این منظور ،متوسل به قوه قهریه شدهاند .میتوان گوت درحالیکه بحران سوریه ،بهیش از
هر حاداه دیگری در منطقه موجب تورقه قدررهای عمهده و ذینوهوذ در خاورمیانهه شهده
است ،نووذ درحال افزایش گروههای نزدیک به القاعده و بهویژه تدیدار شهدن و قهدررگیری
ترشتاژ داعش ،زمینهساز همگرایی این بازیگران گردیده است؛ لذا امکان همکاری تهاکتیکی
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و موردی میان کشورهایی مانند ایران و روسیه با آمریکا و متحهدانش در ائهتال ضهدداعش
وجود دارد .از این منظر گرچه اقدامار یکاانبه ایاپر متحده برخال مقررار بینالمللهی و
بدون ماوز سازمان ملل تورر میگیهرد ،ولهی میتوانهد تثمینکننهده برخهی از مالحظهار
قدررهای رقیب این کشور نیز باشد .عالوهبر این ،نوس مواجهه با گروه حکومت اسهالمی یها
داعش ،بهنوعی مشروعیت سرکوژ این گروه را افزایش میدهد و کشهورهایی چهون ایهران و
روسیه نیز میتوانند با توجه به تالحدید و منافم خهود ،ایوهای نقهش در عهرا و سهوریه را
مدنظر قرار دهند و با استواده از فضای جدید ،به تقویت گروههای حامی خهود بپردازنهد .در
اینتورر شاید بیش از گذشته امکان قهرار دادن روسهیه در برابهر غهرژ در مهورد حهوادث
سوریه وجود داشته باشد.
در تحلیل نقش خاورمیانهای روسیه باید به اولویتهای گوتمان اوراسیاگرایی حاکم بهر
سیاست خارجی این کشور و نیز به موهوم چندجانبهگرایی مورد نظر کهرملین ،توجهه کهرد.
اوراسیاگرایان در روسیه که وپدیمیر توتین نمونه برجسته آنها است ،بهرای بهبهود موق یهت
بینالمللی مسکو اولویت و اهمیهت قائهل هسهتند و بههمنظور بازگردانهدن جایگهاه کهرملین
بهمثابه قدرتی رده اول در سطح جهان ،کوشش میکننهد دسهت برتهر روسهیه را در منطقهه
تیرامون خود و در «خار نزدیک »1تضمین ،و چالشهای غرژ را برای نقشآفرینی روسهیه
خنثی کنند و یا به مناطق دیگر منتقل نمایند .با توجه بهه تهنش کهرملین و غهرژ بهر سهر
اوکراین و بدبینی حاکم بر روابط روسیه با اروتا و آمریکا ،انگیزه مسهکو در دور نگهه داشهتن
غرژ از مرزهای خود و جلهوگیری از تسهری رونهدهای انقالبهی و تحولسهاز خاورمیانهه بهه
تیرامون خود ،بیش از گذشته است و از ایهن نظهر شهاید منهافم ملمهوستری در مقابلهه بها
گروههای افراطی یا تکویری خاورمیانه که بسیاری از اعضای آن را دشمنان مسهکو در قوقهاز
شمالی و مناطقی چون چچن ،داغستان ،اینگوش و تاتارستان تشکیل میدهند ،یافته باشهد.
چارچوژ استدپلی مسکو برای حضور تررنگتر در منطقه بحرانزده خاورمیانه نیز مبتنیبهر
لزوم بهرسمیت شناختن اقدامار جم ی و چندجانبه با تهدیدار تروریستی و ضرورر ترهیز
از یکاانبهگرایی در خاورمیانه با توجه به تاربهه سهالهای گذشهته آمریکها در ایهن منطقهه
1. Near Abroad
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است .البته عملگرایی روسیه در سیاست خارجی ،مهانم رویهارویی تمامعیهار ایهن کشهور بها
قدررهای غربی در منطقه خاورمیانه میشود .میتهوان انتظهار داشهت بها توجهه بهه سهابقه
کرملین در شیوه حلوفصل اختالفار خود با غرژ ،در مورد بحرانهای جاری در خاورمیانهه
نیز مسکو تس از نشان دادن ظرفیت و توان حضور و نقشآفرینی خود ،زمینه م امله با غرژ
در منطقه «خار نزدیک» را فراهم کنهد .بااینحهال حتهی درتهورتیکه نگهاه کهرملین بهه
بیاباتیها در خاورمیانه ناشی از عملگرایی دیرتای مسکو باشد ،نوس شکسته شدن انحصار
غرژ در مقابله با افراطیگری و تروریسم در منطقه میتواند دارای آااری مطلوژ برای تهلح
و ابار منطقه باشد و بازگشت ابهار بهه کشهورهای بحهرانزده خاورمیانهه را در بلندمهدر
تسهیل کند.

090 / ... جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با
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