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چکیده
ظهور و استرش داعو (دولت اسالمی) در عراق ،بااهوی د در سااال  ،2014ساارعت و اسااترۀ چشاامگیری داشاات.
یرلیل و یبیین این رویداد پیچیدد ،چ دبعدی ،و دارای زوایااای مختلااف را نمییااوا بااه یااک علاات یااا یااک عاماال
فروکاست ،بلکه مطالعه اسباب و علل و بازیگرا پرشماری را طلن میک د .این پ وهو به روش پسرویدادی و بااا
بررسی متو معطوف به مواضع پشتیبانا داعو در عراق ،راهبردی را مطالعه میک ااد کااه در پ وهوهااای مااریبط،
نمود و نشانی ندارد .هدف این پ وهو ،ش اسایی الیۀ پ ها یری از علل شکلایری داعو در عراق و نقو عربستا
سعودی در استرش این جریا است .این پ وهو با ابت ا به نظریۀ ام یت هستیش اختی و بااا یکیااه باار مفهااوم پیلااۀ
حفاظتی آنتونی ایدن در راستای پاسخاویی به پرسو «چرا راهبرد عربستا سعودی بر استرش و اشاعه داعو در
عراق متمرک بود؟ا ،یکی از راهبردهای عربستا سعودی در عراق را واکاوی کردد و این فرضیه را مطرح میک ااد کااه
یکی از راهبردهای عربستا سعودی برای رسید به ثبات راهبردی و ام یت داخلی ،راهبرد رهایی از خطر ارودهااای
یکفیری در داخل و برو فک ی خطر به خارج از مرزهای کشور خود بودد است .نتیجااۀ پا وهو نشااا میدهااد کااه
عربستا سعودی ،بهع وا مهمیرین کشور خاستگاد ب یادارایی یکفیری ،از طریق صدور یهدیدهای بالقوۀ داخلی بااه
م اطق دیگر ،اف و بر بهردایری از امتیازهای بالفعل آ در درایریهای م طقااهای ،در پاای یرکاایم ام یاات داخلاای و
حف موجودیت حکومت عربستا است ،اما خدشهدار شد مشروعیت داخلی و خارجی عربستا بهسبن حمایت
از داعو ازیکسو ،و رقابت داعو با عربستا از م ظر مشروعیت دی ی و درنتیجه ،یهدید درونی حکومت عربسااتا
ازسویدیگر ،نشا داد که راهبرد اشاعۀ ب یادارایی یکفیری ،اارچه ابتدا به استرش و قدریم دیر شد داعو در عراق
انجامید ،اما یضمی ی برای ثبات و ام یت داخلی عربستا سعودی نیست.
واژگان کلیدی :پیله حفاظتی ،ب یادارایي یکفیری ،عراق ،داعو ،عربستا سعودی
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The Danger Emancipation Strategy of
Saudi Arabia and Iraq (2000-2016)
Hussein Fouladi1, Ali Mohammadzadeh2, Ahmad Ashrafi3, Abdolreza Bay4
Abstract
This article investigates the causes and formation of ISIS. It uses the ex post facto research
method. By using profound studies in ISIS and its patrons' related writings and texts, this
research sets out a novel study about ISIS. This research aims to identify the latent layer of
ISIS formation and expansion in Iraq and the role of Saudi Arabia in ISIS expansion. The
current study uses the ontological security theory and Giddens`concept of "protective
cocoon" to find out why ISIS rose and spread in Iraq. Findings show that Saudi Arabia, as
the leading supporter of the takfiris, played a crucial role in expanding ISIS. Saudi Arabia
follows a danger emancipation strategy to obtain strategic stability and constant security,
compete and make regional equilibrium by strategic hegemony. This strategy refers to
release from Takfiri groups danger inside Saudi Arabia and send their danger into other
countries. In other words, Saudi Arabia, as the primary origin of Takfiri terrorism, tries to
displace potential interior threatening into real privileges. Saudi Arabia uses this policy by
replacing and exporting Takfiri terrorism to other countries. The findings of this article
show that besides different aims that Saudi Arabia -as the prominent supporter of Takfiri
groups- pursues in Iraq, the main objective is to release its regimes from the danger of
interior groups by displacing and export them outside of their motherhood territory. This
policy helped the expansion of ISIS in Iraq. Still, in the long term, Saudi Arabia society's
interior threatening and conflicts will not be decreased and will remain an internal danger
for the Saudi Arabia regime.
KeyWords: The emancipation of danger strategy, Takfirist terrorism, Iraq, ISIS
(Daesh), Saudi Arabia
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مقدمه

انقالب و یغییر نظام سیاسی در ایرا در سال  ،1357الگوی موفقی از شکست ر یمی مقتاادر و اسااتقرار
نظام سیاسی جدید با رویکرد دی ی برای ج بوها و ارودهای اسالمی بود؛ ارودهااایی کااه سااودای یااک
حکومت دی اای در کشااورهای خااود و بلکااه در اسااترۀ جهااا اسااالم را در ساار میپروراندنااد .پیااروزی
مجاهدین بر شوروی سابق در افغانستا و بازاشت مجاهاادین غیرافغااا بااه کشورهایشااا  ،نیاارو و یااوا
دوچ دانی به آنا بخشید یا مبارزات رهاییبخو را در جوامع خود پیگیری ک د .با حملۀ آمریکا به عاراق
در سال  ،2003دور یازدای از درایریهای مذهبی و فرقهارایانه در م طقۀ غرب آسیا شروع شاد و دو بااارد
استرۀ جغرافیایی م اسبی برای فعالیت ارودهای اسالمی فراهم شد .درایری در م طقه با فروپاشی برخاای
ر یمها و استرش موج خی شهای عربی از سال  2010به اینسااو بااا دخالات قاادرتهای م طقااهای و
جهانی ،ابعاد فاجعهآمی و غیرمتعارفی بهخود ارفت .ارود داعو که در هماا زمااا اعااالم موجودیات
کرد ،یوانست یأثیر شگرفی بر معادالت م طقااهای و حتاای بینالمللاای بگااذارد .قابلیات یهدیدک اادای و
ارعاب ،یعمیق ناآرامیها و شکافهای سیاسی ،هویتی ،مذهبی و قومی در مریط م طقااهای ،باارهم زد
موازنۀ قدرت م طقهای ،و رو یارویی بساایاری از کشااورهای م طقااه و قاادرتهای فرام طقااهای در قالاان
ج گهای نیابتی و هویتی ،ازجمله آثار ظهور داعو بااود کااه بااه رونااد یصاااعدی و یشاادید بررا هااای
م طقهای انجامید .بههمین دالیل ،پ وهشگرا حوزۀ روابط بینالملل ،داعو را از ابعاد و زوایای فراواناای
یج یهویرلیل کرددانااد زمی ااههای یاااریخی ،سیاساای ،فکااری و اعتقااادی ،رونااد ،دالیاال شااکلایری،
طرفدارا م طقهای و فرام طقااهای ،ایاادئولو ی و اهااداف و راهبردهااای داعااو ،داراونیهااای دروناای و
ساختار و یشکیالت ،مواضااع و واک وهااای قاادرتهای م طقااهای و جهااانی بااه داعااو ،و ...ازجملااه
موضوعهایی هست د که در ادبیات سیاسی مربااوط بااه داعااو در قالاان مقالاهها ،کتابهااا ،و ...انتشااار
یافتهاند .باوجوداین ،ه وز پرسو چرایی و چگونگی شکلایری و استرش داعو در م طقه و بااهوی د در
عراق ،به پاسخ جامعومانعی دست نیافته است .این پ وهو در راسااتای پ وهوهااای پیشااین و یوضاایح
ابهامها و با یمرک بر نقو عربستا سعودی در استرش و حمایت از داعو ،یکی از راهبردهای پ هااا یر
این کشور در یرویج یروریسم یکفیری را بررسی کردد است؛ ب ااابراین ،پرسااو «چارا راهباارد عربسااتا
سعودی بر استرش و اشاعۀ داعو در عراق متمرک بود؟ا ،بررسی و واکاوی شد .ازآنجاکااه در پرسااو،
اشاعۀ داعو در عراق یوسط عربستا پیوفرض ارفته شاادد اساات ،مصااداقها و شااواهدی از حمایاات
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عربستا از داعو در متن مقاله ارائه شدد است .دراینراستا ،برپایۀ اصل ام یت هستیشا اختی و مفهااوم

«پیلۀ حفاظتی1ا آنتونی ایدن  2و راهبرد رهایی از خطر ،اهداف پ ها یر عربستا سااعودی از حمایاات از
استرش ارودهای یکفیری ،بهوی د داعو ،ش اسایی میشود.
 .1پیشینۀ پژوهش

در یرلیل دالیل شکلایری داعو در عراق ،به موارد فراوانی اشارد شدد است؛ برای نمونااه ،حسیین
مصطف ( )2015در کتاب «داعو؛ زیرساااختهای معرفتاای و ساااختاریا ،اف و باار زمی ااهها و
خاستگاد یاریخی و اعتقادی ،نقو کشورهای مدعی رهبری م طقه و نقو قدرتهای ب ره و نگاااد
آ ها به م ابع غ ی انر ی م طقه را نی در شکلایری داعو دخیل میداند.
مصطف رنج ر و همکارا ( )2014در کتاب «جریا ش اسی داعااوا بااه سااه عاماال داخلای،
م طقهای ،و فرام طقهای ظهور داعو اشارد کردداند .آ ها یغییرات سریع یوزیع قدرت در عراق پس
از صدام ،فقدا یک قدرت قاطع در بین ارودهای مدعی ،ضعف اداری حاکمیاات پااس از صاادام،
ضعف سازما دهی نیروهای نظامی ،همکاری ح ب بعل بااا ساالفیها ،و سیاساات دوااناۀ اقلاایم
کردسااتا در مااورد دولاات مرکا ی را بااهع وا عواماال داخلای ،و رقاباات ایاادئولو یک م طقااهای،
درآمدهای نفتی ،فقدا فضای افتواو بین کشورهای م طقااه و سیاساات شیعههراساای را بااهع وا
عوامل م طقهای ظهور داعو برشمردداند.
سلطان  ،وثوق  ،و بر هیم ( )2017در پ وهشی با ع وا «دولت شکستخوردد و ج گهای
جدید؛ مطالعۀ داعو در خاورمیانها ،مداخلۀ بیگانگا در م طقه ،انتقال قاادرت سااخت و خشاان،
بررا مشروعیت ،ناکارامدی اقتصادی و قضایی ،نبود ام یت ،و نایوانی در حل چالوهای قومی و
مذهبی را از مهمیرین دالیل شکلایری داعو دانستهاند.
دل شر نظر و زسمیر ( )2015در مقالۀ «بازخوانی هویت دولت اسالمی در عراق و شام
(داعااو)ا ،ریشااههای فکااری و شارایط سیاسای کشااورهای م طقااه بااهوی د عاراق و سااوریه را در
شکلایری داعو مؤثر دانستهاند.

________________________________________________________________
1. Protective Cocoon
2. Anthony Gidens
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حمیدرضییا ک ییر ( )2016در مقالااه «چگااونگی نقوآفری ای داعااو و م اساابات سیاساای
خاورمیانها ،ی ها دخالت آمریکا و غرب را در شکلایری داعااو کااافی ندانسااته اساات و جااذابیت
ایدئولو ی داعو برای جوانا فقیر ،کمسواد ،و ساارخوردۀ خاورمیانااه را در شااکلایری ایاان ااارود
برجسته میک د.
نییادر هاشییم ( )2016در مقالااهای بااا ع ااوا «داعااو و سیاسااتهای شکسااتخوردد در
خاورمیانها ،داعااو را دسااتاورد شکساات کشااورهای خاورمیانااه در نهادی ااه کاارد حقااوق بشاار و
دموکراسی ارزیابی میک د.
برایناساس ،نویس داا به اثر یا پ وهشی برنخورددانااد کااه باار مرااور راهباارد رهااایی از خطاار
احتمالی ،سیاست صدور یروریسم به م اطق برارا زا را یرلیاال کااردد باشااد و ی هااا در نوشااتههای
یرلیلگرا عربستانی ازجمله البر هی و زرشید بهاونهای پراک دد به این راهبرد اشارد شدد است که
در متن مقاله خواهد آمد .هما اونه که مالحظه شد ،پ وهشگرا  ،عوامل فراوانی را در شااکلایری
و استقرار داعو در عراق بررسی و واکاوی کردداند .وجه یمای این نوشتار با پ وهوهای پیشین این
است که مقالۀ حاضر ،یک نوع راهبرد و سیاست را ن د کشورهای پشتیبا داعو ،بااهوی د عربسااتا
سعودی ش اسایی میک د که برپایۀ آ  ،این کشورها برای دور ماند از خطرهای احتمااالی حضااور
ارودهای یکفیری در داخل ،سیاست انتقال خطر داخلی این ارودها به جوامااع هاادف در خااارج از
مرزهای این کشورها را پیگیری میک د که این راهبرد بهع وا عامل مهمی در ک ار عوامل دیگاار در
شکلایری و استقرار داعو نقو داشته است .اف و براین ،هیچیک از پ وهوهای پیشااین دربااارۀ
این موضوع ،نظریۀ ام یت هستیش اختی با یکیه بر مفهوم «پیلۀ حفاظتی و خطر احتمااالیا آنتییون
گیدنر را بهکار نبردداند.
 .2روش پژوهش

روش پ وهو در این مقاله ،کیفی و از نوع پسرویدادی 1است .درواقع ،پ وهشی اذشتهنگر است
که با مطالعۀ رویدادها ،علت آ ها را ریشهیابی میک د .این روش یاک ابا ار اکتشااافی ارزشاام د و
________________________________________________________________
1. ex Post Facto Research
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روش مفیدی بارای کشااف روابااط علااتومعلولی اساات ) .(Hasanzadeh, 2011: 16داددهااای ایاان
پ وهو کیفی ،از متو و نوشتههای م تشرشدد در کتابها ،مقالهها ،و سایتهای خبری ،استخراج
و به روش کیفی نی یرلیل شدد است .در یرلیل کیفی ،نخساات وی ایهااا و چگااونگی هریااک از
متغیرها یوصیف میشود؛ سپس بااا یوجااه بااه زمی اۀ اجتماااعی ،سیاساای ،و یاااریخی و راهبردهااای
درپیوارفتهشدد در سیاست داخلی و خارجی عربستا  ،موضوع موردمطالعه با هدایت چااارچوب
نظری پ وهو یبیین میشود.
 .3چارچوب نظری پژوهش

نخستینبار ،آنتااونی ایادن نظریاۀ ام یاات هستیشا اختی را مطاارح کاارد .وی در کتاااب «یجاادد و
یشخصا ،ام یت وجود انسانی را پردازش نظری کردد و بر این نظر است که ام یت وجودی 1نااوعی
احساس یداوم و نظم در رویدادها حتی آ هایی است که بهطور مستقیم در حوزۀ ادراک شخص قرار
ندارند ) .(Gidens, 1999: 323ب یا نظریۀ ام یت هستیش اختی ایدن  ،بر اعتماد اسااتوار اساات .از
دیدااد او ،در حضور عدم قطعیت و انتخابهای فاراوا  ،مفاااهیمی چااو اعتماااد و خطار کاارد ،
کاربردهای خاصی مییاب د .اعتماد در جلودهای عمومی خود بهطور مستقیم با دستیابی بااه نااوعی
احساس ام یت وجودی اریباط دارد .اعتماد ،ضروریی ب یادین برای پیلۀ مرافظی است کااه خااود در
رویارویی با واقعیتهای روزانه به آ

احتیاج دارد )1999: 18

 .(Gidens,ایدن اعتماد ب یادین را کااه

بستر رسید به ام یت ب یادین است ،مفهومب دی میک د .اعتماد ب یادین ،2یع اای اعتماااد بااه دنیااای
عی ی و ملموس و همچ ین ،اعتماد به همیشگی بود دیگارا کااه از یجرباههای نخسااتین مراحاال
کودکی سرچشمه میایرد ) .(Gidens, 1999: 323برپایۀ ام یت ب یادین است که شخص ،وجود خود
را در اریباط با دنیایی متشکل از آدمها و اشیاء یجربه میک د؛ دنیایی کااه از طریااق اعتماااد ب یااادین
ش اسایی شدد و سازما یافته است .این نظام ام یت ب یادین ،م شأ هما احساااس ام یاات وجااودی
است ).(Gidens, 1999: 72
________________________________________________________________
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مفهوم اساسی دیگری که برمب ای اعتماد ب یادین و در پیوند با ام یت و مقابله با خطر احتمالی نا د
ایدن شکل ارفته است« ،پیلۀ حفاظتیا است .پیلۀ حفاااظتی ،عبااارت از حفاظاات دفاااعی در براباار
خطرهای متصور از دنیای بیرونی ،مبت یبر اعتماد ب یادین است ) .(Gidens, 1999: 324پیلاۀ حفاااظتی
مبت یبر اعتماد ب یادین ،راد را بر بسیاری از رویاادادهای بااالقود اخااتاللزا کااه زناادای فااردی را آشاافته
میک د ،میب دد .اعتماد ب یااادین ،همچااو وساایلهای عماال میک ااد کااه رویاادادها یااا موضااوعهای
خطرآفرین را از صر ه میراند .پیلۀ حمایتی (حفاظتی) ،نوعی کوشااو اطمی ااا بخو اساات کااه بااه
حف و یداوم مریط پیرامونی ما کمک میک د .درواقع ،شالودۀ اصاالی اعتماااد ،عااادی بااود شارایط
مریطی و نبود رویدادهای غیرم تظرد است .در چ ین مواردی ،اعتماد نهی ها بر رویدادهای بالفعاال و
بالقوۀ دنیای طبیعی ،بلکه بر رفتارها و فعالیتهای حوزۀ اجتماعی نی حاکم است ).(Gidens, 1999
نکتۀ اساسیای که از مفهوم پیلۀ حفاظتی ایدن است باط میشود ،این است کااه یضاامی ی بارای
حف اعتماد و یداوم عادی بود مریط بیرونی و اجتماعی وجود ندارد؛ ب ابراین ،ارزیابی خطرهای
احتمالی ،بهع وا ع صر هستهای حکمروایی شخصی و اروهی بر عرصۀ آی دد ،امااری اری ناپااذیر
است .از دیدااد ایدن  ،بسیاری از رویدادهای ناخواسته و ناخواندد هاام هساات د کااه ممکاان اساات
پوشو حفاظتی ام یت وجودی را از هم بدرند و زنگ خطر را بهصدا درآورند .این اعالم خطرها بااه
شکلها و در ابعاد اونااو وجود دارند .چالوبرانگی یرین موقعیتهایی که فرد باید با آ ها روبهرو
شود ،موقعیتهایی هست د که در آ ها اعالم خطرها و هشدارها با یغییرات مهم ،همزما میشوند؛
یع ی لرظههای سرنوشتساز .لرظههای سرنوشتساز برای پیلههای حفاظتی که ام یاات وجااودی
فرد را یضمین میک د ،یهدید ب رای بهشمار میآی د ،زیرا آسایو خاطری را کااه درو پیلاۀ ام یتای
برقرار کردداند ،در هم میشک د .لرظههای سرنوشتساز برای افرادی که آ ها را کشااف میک ااد،
پیامد یصمیمایریهای آ ها است؛ پیاماادهایی کااه بااا عواقاان مخاااطردآمی فعالیتهااای اروهاای
قابلمقایسه است .برای رفع نگرانی و هراس از فعالیتهای خطرآفرین ،انجااام چ ااد کااار ضااروری
است آااهی از خطری که در کمین است ،رویارویی ارادی با آ خطر ،و اطمی ا از چیرد شد بر
آ خطر ).)Gidens, 1999: 187-189
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ایدن از خطرهای احتمالی بدفرجام 1نی نام میبرد؛ خطرهای احتمااالیای کااه بهساابن آثااار و
پیامدهای مصیبتبارشا برای شمار بسیار زیااادی از مااردم ،باادفرجام بهشاامار میآی ااد
)324

(Gidens,

 .1999:وی راهکار رویارویی با چ ین شرایطی را یرسیم نمودار خطر احتمالی ،یع اای یرلیاال

یوزیع خطرهای احتمالی در متن و انجام یک اقدام مشخص برحسن اطالعااات و شارایط موجااود
میداند .ازآنجاکه وضع و شرایط جاری هموارد درحالیغییر اسات ،ایناونااه نیمرخهااا را نیا بایااد
پیوسته بازبی ی و بهروز کرد .یالش برای ارزیابی خطرهای احتمالی پراهمیت ،باید با کوشااوهایی
که همیشه در مورد خطرهای قابل نظارت و ک تاارل انجااام میشااود ،یفاااوت اساساای داشااته باشااد
).(Gidens, 1999
نگارنداا این مقاله با الهامایری از نظریۀ ایدن  ،راهبرد رهایی از خطر را مفهومب دی کرددانااد.
برپایۀ این راهبرد ،سه اقدام ش اسایی خطر ،ارزیابی خطر ،و ک ترل خطر بهیریین اولویت مییاب ااد.
در مرحلۀ ش اسایی ،ع صر مخاااطردآمی (م بااع خطاار) ،سااازوکار شااروعک دد (رخااداد آغازک اادۀ
خطر) ،و هدف آ (غایتی که در پی دستیابی به آ است) ش اسااایی میشااود .در مرحلاۀ ارزیااابی،
شدت و ضعف ،یوا یخریبی ،و ابعاد خطر موردیوجه است .در مرحلۀ ک تاارل ،بسااته بااه شاادت و
ضعف خطر و بستر اجتماعیای که ع اصر مخاطردآمی از آ یغذیه میک د ،حکومت یا ارودهایی
که قصد رهایی از این خطر را دارند ،مییوان د در راستای سه هدف حذف خطر ،کاااهو خطاار ،یااا
یضعیف خطر سیاستاذاری ک د.
مراحل راهبرد رهایی از خطر (اشاعه تروریسم تکفیری)

 .1شناسایی (عنصر مخاطرهآمیز،
عنصر شروعوننده ،هدگ)

 .2ارزیابی خطر (شدت ،ضعف،
ابعاد و توان تخریبی)

 .3ونترل خطر (حذگ ،واهش ،تهدید)

شکل شماره ( .)1مراحل راهبرد رهایی از خطر (اشا ه ترور یسم تکفیری)

________________________________________________________________
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یأثیرپذیری اندیشم دا روابط بینالملل از نظریۀ ام یت هستیش اختی ایدن  ،دستکم در آثار
ل
ستیل و میترن کامال برجسته است .در راستای رویکرد نظری این مقاله ،استیل بر این نظر است که
«آنچه ام یت هستیش اختی درنظر دارد ،ایاان اساات کااه ک شااگرا فراملایای مان ااد سااازما های
غیردولتی و ارودها و سازما های یروریستی مییوان د ظرفیت بازیابی دولتها را از طریق برسااازی
یک روایت یقابلآمی انتقادی در رویارویی با روایتی که دولاات از خااود بازیاااب میدهااد ،افا ایو
ده د .این روایت یقابلی مییواند سبن یرریک یک فاصلهاذاری بازیااابی شااود کااه از طریااق آ ،
اقدامات هدفم د دولت با مانع روبهرو میشود یااا جمعیتهااای معی اای را بااهانقیاد درآورد

(steel,

) .2008: 65میت راد مقابله با نااطمی انی و خطر احتمالی را در بااهکارایری راهباارد «عادیسااازیا
جستوجو میک د .بااهنظر او ،عادیسااازی ،عاادمقطعیت شاادید را ک تاارل و م عطااف ،و بااهلراظ
معرفتی ،مریط یهدیدزا را ک ترل و شرایط انجام ک و را فراهم میک د .اطمی ا معرفتی ک شااگرا ،
معلول شرایطی است که راهبرد عادیسازی فراهم کردد است .این راهبرد ،بینظماای ،اضاطراب ،و
آشفتگی ناشی از عدم قطعیت را برطرف میک د و از این طریق به ک شگرا اجازد میدهد برداشاات
از خود و هویتشا را حف ک د ) .(Mitzen, 2004: 3-4در نظریاۀ ام یاات هستیشا اختی ،اعتماااد،
اطمی ا  ،قطعیت ،و ام یت وجودی در نقطۀ مقابل احساس اضطراب ،یشویو ،و نگرانی وجااودی
قرار میایرد.
 .4پیشینه کاربرد راهبرد اشاعه تروریسم تکفیری (رهایی از خطر) :افغانستان نمونهای موفق

در ایرودار ج گ سرد و در  24دسامبر  ،1979اریو شوروی سابق به فرما برژنییف ،رهباار وقاات
شوروی ،بهم ظور حمایت از حکومت بررا زدۀ افغانستا وارد این کشور شد .ایاان یجاااوز آشااکار
اف و بر اعتراض و یشکیل هستههای مبارزد و مقاوماات در افغانسااتا  ،واکا و شاادید بینالمللاای،
بهو ی د ایاالت متردد و همپیمانا غربی و عربی آ را نی برانگیخت .آنا اقدامات عملی خود را در
مقابل یجاوز شوروی آغاز کردند که برخی از این فعالیتها بهشرح زیر است.
• آمریکا ک گرۀ آمریکا ،برنامۀ حمایت همهجانبه این کشور از افغا ها برای مبااارزد بااا شااوروی را
یصوین کرد .برهمیناساس ،آمریکا ایناونه برنامهری ی کرد که با استفادد از یوانااایی مااالی و نیااروی
انسانی موجود در کشورهای عربی و اسالمی ،جبهۀ افغا ها را یقویت ک د و برای نخستینبار یوانست
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استفادد از نیروهای جهادی سلفی و احساسات دی ی آ ها را بهمثابۀ سالحی غیرمستقیم بارای پیشاابرد
اهدافو در م طقه یجربه ک د .با این کار ،دیگر نیازی به ورود آمریکا به ج گ مستقیم با شوروی نبااود
و ه ی ههای این ج گ ،اعم از یلفات نیروها ،اعتراضهای داخلی ،و ه ی ههای فراوا مااالی از دوش
دولت ایاالت متردد برداشااته میشااد .آمریکااا یوانساات بااا بساایج کاارد دولتهااای عرباای حاشاایۀ
خلیجفارس (در رأس آ ها عربستا سعودی) و یرساند آ ها از استرش کمونیساام و خطاار مبااارزا

اسالمارای متأثر از انقالب اسالمی ایرا در کشورهایشا  ،آ ها را وارد این میدا ک ااد .برژینسییک ،1
پیشتر با فهد یوافق کردد بود و قرار بود حکومت او ،مهمیرین م بع یأمین مالی ج گ و ارودهای مبااارز
باشد .پیتر شو یترر ،2نویس دۀ آمریکایی میاوید «آمریکا پس از چ دی ،یک مسیر ارسال یساالیرات

ایجاد کرد که از مصر و پاکستا میاذشت و به افغانستا میرسیدا ).(Zahedi, 2015: 111
• پاکستا این کشور بهع وا خط مقدم جبهۀ مبارزد با شوروی انتخاب شد که خااود ،فرصاات
ارزشم دی برای نرال ضیاء زحق بود یا از کمکهای استردۀ مااالی و سیاسای آمریکااا و عربسااتا
بهردم د شود ،روابط ییرداش با آمریکا و عربستا را بازسازی ک د ،وجهاۀ بینالمللای یخرینشاادۀ
خود درنتیجۀ اعدام ذو زفقار دل بوتو را یرمیم ک د ،با یوجه به رابطۀ جدیااد باا کشااورهای عرباای و
غربی موقعیت خود در برابر ه دوستا را بهبود بخشااد ،و سارانجام ،ساالفیهای جهااادی متااأثر از

دیداادهای مودودی 3را که برای حکومت او خطرساز بودند ،از صر ه سیاسی پاکستا دور کااردد و
به عرصۀ جهاد افغانستا اسیل دهد و بر نفوذ کشورش در افغانستا بیف اید ).(Ismaili, 2007: 61
• عربستا سعودی قیام جهیمان زعتی در فوریه  1979و اشغال مسجدالررام که سرانجام بااا
یک درایری خونین 15روزد بهپایا رسید ،به قدرتهای ب ره فرام طقهای و حکااام م طقااه ،بااهوی د
خاندا پادشاهی عربستا سعودی ،درس ب رای داد و آ ای که الزمۀ استمرار حکومت آ ها ،ابتاادا
ک ترل جریا های ب یادارای اسالمی متأثر از مکتاان اعتقاادی ابنییمیااه و مرمدبنعباادالوهاب ،و
سپس و مهمیر از آ  ،هدایت آ ها به سمتوسوی دلخواد خود است .دخالت شوروی در افغانستا
در سال  1979و اندکی پس از حادثۀ اشغال مسجدالررام ،این فرصت طالیاای را بارای خاناادا آل
________________________________________________________________
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سعود در عربستا فراهم کاارد .دولاات عربسااتا پااذیرفت کااه می بااا هماۀ داوطلبااانی باشااد کااه
میخواه د از کشورهای اونااو به افغانستا هجرت ک

ااد )1999: 69

 .(Kali,آ هااا در عربسااتا

مسائل نظامی را به مسلمانا آموزش میدادند و با این بهانه ،آ ها را با وهابیت هم آش ا میکردنااد.
فهد که یازد شاد شدد بود ،از این فرصت استفادد کرد و مبلغا وهابی را بااه بیاارو از عربسااتا هاام
فرستاد ) .(Zahedi, 2015: 110شاه ادد ترک زفیصل ،مدیرکل ادارۀ کل اطالعات سعودی ،در طااول
جهاد افغا  ،چ دینبار در افغانستا و پاکستا با بنالدن دیدار کرد .همچ ین ،بومصعب زسییور
که مدت زیادی همراد بنالد بود ،به این مسئله اشارد کردد است که «عوامل اطالعااایی عربسااتا
سعودی با بنالد یماس میارفت د و از طریق کارا ارا خود ،کمکهایی از عربستا میفرسااتادند
) .(Bergen, 2011: 110-112بنالد دربارۀ صدها ین مرموله که با همکاری عربستا به افغانساتا
م تقل شد ،میاوید «در برابر قدرت شااوروی ،بااه لطااف خاادا یوانساتیم یجهیا ات سا گین را از
سرزمین حرمین شریفین م تقل ک یم کااه رویهمرفتااه صاادها یاان وز داشاات و بولاادوزر ،لااودر،
کامیو  ،کمپرسی ،و یجهی ات س گرسازی را دربرمیارفت ).(Bergen, 2011: 71-73
اف و براین ،عملیات انتقال داوطلبااا مساالما بارای مبااارزد بااه افغانسااتا  ،بساایاری از یشااکیالت،
سازما ها ،و انجمنهای خیریۀ عربی را فعال کرد یا به مجاهدا آموزش ده د و آ ها را از کشورهایشااا
به عربستا و ازآنجا به پاکستا م تقل ک د ) .(Ismaili, 2007: 61سازما جهانی امدادرسانی اسالمی کااه
قرارااد آ در عربستا و مرل فعالیتو در قاهرد بااود ،بساایاری از مجاهاادا را بااه پیشاااور فرسااتاد .ایاان
سازما بیو از  1112نهاد ،شرکت ،دفتر ،و درمانگاد وابسته در سراسر دنیا داشت .دفایر ایرادیاه جهااانی
اسالم که قرارااد اصلی آ در شهر مکه بود .مؤسسه مرمد بنالد در قاهرد که مدتها پیو از ج گ ب ااا
شدد بود و انتقال کارارا مصری به عربستا برای کار در شرکتهای خودش را بهعهدد داشاات .در زمااا
ج گ در افغانستا  ،این شرکت فعالیرین شرکت در انتقااال نیروهااای ساالفی از کشااورهای مختلااف بااه
عربستا  ،آموزش در آ کشور ،و انتقال به پاکستا بااود ) .(Zahedi, 2015: 112جهااادارا عرباای کااه بااه
افغانستا فرستادد شدد بودند ،بهاونهای با آموزدهای وهابیت سعودی آمادد شدد بودند که بهنظر میرسد،
ل
اصوال نباید به کشور خود بازاشته و زمی هساز ایجاد خطر برای حاکما کشورها باشا د .بهافتاۀ یکای از
مجاهدا «اعراب برای مرد و افاغ ه برای پس ارفتن کشور خود به آنجا آمدد بودند .این مااورد متفاااویی
بود .ما میخواستیم در آنجا بمیریم؛ نمیخواستیم براردیم ).(Bergen, 2011: 154
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• مصر یعداد زیادی از مبارزا سلفی مصر نی از این کشور خارج شدند و به افغانستا رفت ااد یااا
فریضۀ جهاد و دفاع از وطن مسلما ها را بهجای آورند .درواقع ،حکومت مصر با فشار بااه مبااارزا در
داخل و باز اذاشتن راد فرار و یشویق به مهاجرت ،زمی ۀ خروج آ ها از مصر را فراهم کاارد؛ بهاونااهای
که چهردهای بسیار برجستۀ القاعدد ،مان د یمن زظو هر  ،بو یوب زمصر  ،ابوحفص ،سیف زعدل،
و شیخ دمر د د زرحمن ج ء این مهاجرا از مصر بودند ).(Rabeefar & Farmanian, 2016: 13
ب ابراین ،با ش اسایی خطر (کمونیسم ،سازوکار شااروعک دد اشااغال افغانسااتا ) ،یااک حرکاات
یبلیغی م سجم و استردد ،جهتدهی م اسن رسانههای اروهی غربی و عربی ،و پشتیبانی ایاااالت
متردد و برخی حاکما عرب ،هجوم مبارزا مسلما م طقه به افغانسااتا و داوطلاان شااد بارای
فراایری آموزشهای نظامی شدت ارفت .ساختار س تی و مبت یبر ایدئولو یهای ی دروانه و اذشتۀ
م ازعهآمی روابط بین دولتها و ارودهای اسالمی در جوامع خاورمیانه ،کارا ارا و حاکمااا ایاان
جوامع را به پیوبی ی و ارزیابی خطر احتمالی واداشت یا پایههای شکلایری رویدادهای ناخواسته
را در داخل کشورهای خود از بین ببرند .اسیل مبارزا مسلما به افغانستا از م ظر ایدن ی ،رابطۀ
مبت یبر اعتماد بین رهبرا سیاسی و علمای دی ی و رهبرا مذهبی ارودهای مذهبی را یرکیم کرد و
روایتهای یقابلآمی با هویت دولت حاکم را دستکم در کویادمدت بهحاشایه رانااد .دولتهااا بااا
راهبرد صدور مبارزا مسلما به خارج از کشورها ،ازیکسو ،به ک ترل مریط یهدیادزا پرداخت ااد و
ازسویدیگر ،با کاهو ی وهای داخلی ،روالم دی و عادیسازی حکومت باار جامعاۀ خااویو را
یقویت کردنااد و بااهنوعی ،پیلاۀ حفاااظتی خااود را در براباار خطرهااای متصااور از سااوی احتمااالی
ج بوهای رادیکال اسالمی ،امنیر کردند.
 .5نگاهی گذرا به دگرگونیهای عراق و چگونگی ورود داعش به این کشور

ساختار دولت و شارایط حاااکم باار عاراق پااس از سااقوط صاادام حسااین یااا پایااا سااال  2018بااا
شاخصهای یک دولت شکستخوردد هماه گی دارد .بهنظر ر ت رگ ،1یکاای از نظریااهپردازا ایاان
حوزد ،دولتهای شکستخوردد ،در چشم شهروندا  ،نامشروع جلااود میک ااد ،در ک تاارل مرزهااا
________________________________________________________________
1. Ratberg

222

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،9شماره  ،2بهار و تابستان 1400

نایوا هست د ،اقتدار بر قلمرو خود را یاحدی از دست میده د ،و نیروهای نظامی حکومت ،درایر
مبارزد با آشوبهایی هست د که یوسط ارودهای رقین سیاسی ایجاد میشوند .ج گ داخلی ،وی ای
ل
این نوع دولتها است که معموال از شکافهای قومی ،مااذهبی ،زبااانی ،و شااکافهای اجتماااعی
دیگر سرچشمه میایرد .این دولتها نمییوان د م اطق پیرامونی خود ،بهوی د م طقهای که ارودهای
خارج از حاکمیت اشغال کردداند ،را ک ترل ک د و اقتدارشا را در بخوهااایی از کشااور از دساات

میده د ) .(Rotberg, 2004: 3-5بهنظر نیومن ،1دولتهای شکسااتخوردد ،بهتاارین مکا هااا بارای
عملیات یروریستی هست د؛ بهوی د در م اطقی که دولاات ،ک تاارل کمتااری دارد (

(Newman, 2009:

 .433این دولتها ،فرای دی از آسینپذیری را بهنمایو میاااذارد کااه یاأثیر م فاای زیااادی باار رفاااد
شهروندا و بر صلح و ام یت بینالمللی دارند.
در پی فروپاشی ر یم صدام حسین در سال  ،2003دولت عراق با چالوهای ام یتی ،سیاسی،
و اقتصادی بسیاری روبهرو شد و هرازااهی یکی از این چالوها بهع وا بررا ب رای بر سر دولت
و ملت عراق فرود میآمد .پیو از بررا ام یتی ک ونی ،عراق با چالو سیاسی اسااترددای روباهرو
بود .بیماری جالل طاز ان  ،رئیسجمهور عراق ،و کاهو نقو وی در ی ظیم معادالت داخلی ایاان
کشور ،یشدید اعتراض ارودهای س ی و کرد به عملکرد دولت عراق ،اعتاراض مراجااع و ارودهااای
دیگر شیعهمذهن به عملکرد دولت نااوری المااالکی و براا اری انتخابااات براالبرانگی  2010بااا
نارضایتی استردۀ اح اب ،ارودها ،و جریا های مختلف سیاسی ،دولات مااالکی را درایاار برارا
عمیقی کرد ) .(Akbari, 2016: 17در سال  ،2011مالکی بهیدریج مخالفا س ی خود را یهدید کاارد
و سیاستمدارا اهل یس ن را بهشدت یرت فشار قرار داد ) .(Basiri & Saldorger, 2017: 557ایاان
شرایط در ک ار شرایط نام اسن اقتصادی ،بهوی د در استا های س ینشین ،همچ ااین ،آغاااز برارا
سوریه و درایریهای دولت مرک ی با اقلیم کردستا  ،شرایط را برای ظهور داعو در عرصۀ سیاسی
خاورمیانه و فعالیت دوبارد ارودهای ستی دار در عراق و اشود پروندد جدید ام یتی فراهم کرد.
از اواخر سال  ،2013بررا های ام یتی در فلوجه و رمادی آغاز شد .در آغاز سال  2014در پی
درایری دولت عراق با معترضا اهل س ت در فلوجه ،اریو عراق از این م طقه عقننشاای ی کاارد و
________________________________________________________________
1. Newman
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داعو با استفادد از فرصت ،قسمتهایی از فلوجه و رمادی را بهیصاارف درآورد .ایاان رونااد ،آغاااز
بررا جدیدی بود .جماعت «الصرودا که پیشتر مخالف القاعدد و ارودهای جهادی مترد دولت
عراق بهشمار میآمد ،در پی شکست در روند سیاسی عراق ،ستی جدیدی را با دولت مرکا ی آغاااز
کرد و با سکوت یا همراهی نسبی با داعو ،شرایط دشواری را برای دولاات مرکا ی عاراق بااهوجود
آورد .در این بررا  ،داعو همراد با بازمانداا ر یم صدام و جماعات الصرود یوانست با یصاارف
موصل و بخو ب رای از استا های نی وا ،االنبار ،و صالحالدین ،بهسوی بغداد پیشروی ک د .اریو
عراق بهدلیل شرایط پیچیدۀ استا های س ینشین و یأثیر یاریخی و هویتی اهالی این م طقه بر اریو
در زما ر یم بعثی ،فرسودای اریو و عملیات پیوستۀ پلیس در سه سال اخیر ،برابری نسبی داعو
و اریو عراق در استفادد از امکانات مدر  ،و نبود برنامۀ م سجم عملیایی و فرماندهی کارآماد ،در
رویارویی با ارودهای ستی دجو ،م فعل عمل کرد ).(Akbari, 2016: 18
شرایط یادشدد ،نمایی از یک دولت شکستخوردد در عراق پس از صدام بود .شک دای مرزها
و یضعیف حاکمیت داخلی ،زمی ۀ نفوذ یروریستهایی را فراهم کرد که احساس میکردند بخشاای
از مردم عراق بهسبن شرایط پیوآماادد بااا آ هااا همذاتپ ااداری میک ااد .مااداخالت قاادرتهای
م طقهای و فرام طقهای بهوی د آمریکا در امور داخلی عراق ،با حملۀ نظامی ،دخالتهااای سیاساای،
ساختن پایگادهای نظامی فراوا  ،و استفادد از یروریستها در راستای م افع خااود بااروز یافاات .بااا
دخالتهای نظامی آمریکا در عراق ،حملههای یروریستی در ایاان کشااور ،بیشااتر و اسااترددیر شااد
) .(Soltani et al., 2017: 136کشورهای پشتیبا ارود دولت اسالمی عراق و سپس داعو نیا بارای
استرش نفوذ و ایجاد موازنه با رقبا و البته دور کرد افراطیهای داخلی ،از وجود این ارودهااا بهاارد
زیادی میبرند .جبهۀ عربی به رهبری عربستا و همراهی قطر ،امارات ،کویت و بهوی د ارد و مصر
برای رهایی از خطر داخلی عوامل مستعد یکفیری و همچ ین ،بهم ظور بازارداند دولاات سا ی در
عراق یا دستکم نابودی عاراق شایعه ،ج ااگ همهجانبااهای را ابتاادا در عاراق و سااپس در سااوریه
فرماندهی و پشتیبانی کردند .استا په اور االنبار در غرب عاراق و همماارز بااا ارد و عربسااتا  ،بااا
داشتن زمی ههای مساعد فره گی و مذهبی و ی گ اهای معیشتی مردمی ،یکی از مهمیرین اذراادها
و سکوی عملیایی این طرح خطرناک بود.
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 .6چرایی حمایت عربستان از داعش و صدور تروریسم از منظر امنیتی
 .1-6دیرپایی مخالفان بیشمار مذهبی در داخل و لزوم هدایت تهدید داخلی به خارج از عربستان

مواردی از مخالفت با دولت عربستا سعودی در یاریخ این کشور از زما شکلایری دولاات سااوم
سعودی در سال  1902یاک و وجود داشااته اساات .اصاالییرین و نخسااتین ج اابو ضااددولتی در
عربستا به «فت ه اخوا ا مشهور است که در دهۀ  1920رخ داد .اخوا  ،بیابا اردا نجدی بودنااد
که از قبیلههایی همچو «عتیبها و «مطیرا یشکیل شدد و بهشاادت معتقااد بااه آموزدهااای وهابیاات
بودند و از ج بۀ نظامی به اصلییرین ارود در اریو ابنسعود برای فتح م اطق یبدیل شدد بودند ،اما
زمانیکه مرز کشوراشاییهای دولت سعودی به مرزهااای اسااتعماری انگلسااتا رسااید ،ابنسااعود
دستور به یوقف روند کشوراشاییها داد؛ درنتیجه ،اخوا بهسرعت به یکی از اصاالییرین م تقاادا
ابنسعود در مسیر بهکارایری پیشرفتهای ف اورانه و ماادر غرباای یباادیل شااد ).(Lacro, 2013: 10
بااینحال ،ابنسعود برای ادارۀ حرمین شریفین و حکومت و وارد کرد مظاهر یمد جدید غرباای،
برخی اصالحات اجتماعی ،اقتصادی ،و مااذهبی را انجااام داد و بااا ااارد زد اروهاای از رؤسااای
جمعیت ب یادارای اخوا  ،که مخالف این یجدیدنظرها بودنااد ،و بریاد بی ای یعاادادی از رؤسااا و
علمای وهابیت و کارهایی ازاینقبیل ،بسیاری از اصول و احکام آیین وهابیت را یعطیل یا یعدیل کرد
و پذیرش بسیاری از امور و مسائل زندای جدید را به آ ها یرمیل کرد ).(Movaseghi, 1995: 192
بر یخت نشستن ملک فیصل در سال  1964که رو یکرد پا اسالمی را درپیو ارفته بود ،سبن
شد که بودجه و اهمیت بیشتری برای یأثیراذاری نظام مذهبی بر اجتماع عربستا درنظر ارفته شود.
این مسئله ،زمی هساز شکلایری جمعیتهای مردود و مرلی مذهبی شد که بیشتر آ ها با عقایااد
ب یادارایانه در پی استرش دین و امر به معروف و نهی از م کاار بودنااد .هماین جمعیتهااا ،بعاادها
شرایطی را ایجاد کردند که بههیچروی بهسود دولاات سااعودی نبااود ) .(Lacro, 2013: 12در فاصاالۀ
بیستسالۀ دهۀ  1960و  1980پدیداری جامعۀ «السلفیها ،پیامد سه پدیاادۀ مهاام اجتماااعی بااود.
نخستین پدیدد ،بهحاشیه راندد شد علمای وهابی و ایجاد حس مرافظهکاری شاادید بارای حفا
جایگاهشا در مقابل سیاستهای مدر سازی دولتمردا سعودی بود که نارضایتیهای فراوانی را،
بهوی د در قشر مذهبی و افراطی وهابی ،پدید آوردد بود؛ دومااین عاماال ،ورود عقایااد و جریا هااای
فکری یازدای بود که جایگ ینهای م اساابی بارای ساااختار سیاساای مسااتبدانه و سااختایر دولاات
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سعودی مطرح میکرد؛ سومین پدیدد ،یالشهای بسیار سریع و بیمرابای دولتمردا سعودی برای
ورود مظاهر و پدیددهای مدر به درو جامعۀ عربستا بود )(Lacro, 2013: 13؛ ب ااابراین ،از آغاااز
یشکیل کشور عربستا برای افراطیهای وهابی ،حکومت عربستا نمادی از یااک دولاات اسااالمی
نبود .بههمیندلیل ،همزما با انقالب اسالمی ایرا  ،جدییرین یهدید «قیام جهیما العتیبیا که به
اشغال مسجدالررام انجامید ،متأثر از «جامعۀ سلفیۀ مرتسبها و خط فکری خو ن منطاع زل باود
که از بدعتها و یباهیهایی که بهعقیدۀ آ ها جامعه را آلودد کردد است ،ان جار داشت .او حاکما
سعودی را به این دالیل که از قریو نیست د ،بهاجبار از مردم بیعت میایرند ،با بیعت نکاارد مااردم
برک ار نمیشوند ،مانع قیام علیه شیعیا شدد و آ ها را همااوطن خطاااب میک ااد ،بااا نصااارا پیونااد
دارنااد ،اجااازد میده ااد افکااار امرادک اادد در ماادارس و مشاااغل دولتاای یاارویج شااود ،و ای کااه
استرشده دۀ بدعتها و فساد در جامعه هست د ،به انتقاد ارفت ) .(maraminstitute.comجهیما ،
بیعت با خاندا سعودی را باطل دانسته و اطاعت از آ هااا را اطاعاات از شایطا خواناادد اساات .او
هوادارانو را بهنوعی به نافرمانی مدنی فراخواندد و از آ ها خواسته اساات کااه بااه هاار شاایودای کااه
مییوان د به دولت سعودی آسین وارد ک د ).(Lacro, 2013: 14
نسل جدید ،حکومت سعودی را به اندازۀ کافی اسالمی نمیدانست و معتقد بود که این دولت با
کافرا غربی مترد شدد است .در طول دهههای  1980و  ،1990جریا مرافظهکارانهای در میااا
علمای دانوآموخته دانشگادهای دی ی شکل ارفت که هاادف خااود را رهانااد وهابیاات از زنجیار
ایراد و ایفاق بااین خاناادا ساالط ت و دسااتگاد مااذهبی مسااتقر اعااالم میکاارد .نااام ایاان جریااا
«صهویا ا بود .جریا صرود که ناظرا از آ به جریا نوسلفی نی یعبیر میک ااد ،ایاادئولو یای
مرکن از وهابیت س تی و یفکر اخوا المسلمین دارد ،زیرا علمای اخااوانی مصاار و سااوریه در دهااۀ
 1960بهدلیل سرکوب شد یوسط جمال د د زناصر به عربسااتا پ اه اادد و در آنجااا بااه یاادریس و
یرصیل مشغول شدند .صرویا  ،مخالف روابط ارم عربستا با کشورهای غربی بودند و بهوی د با
ج گ خلیج فارس و حملۀ عراق به کویت و ورود ائتالف غربی به م طقه و عربستا  ،مخالفتهای
آ ها به اوج خود رسید .این ج بو ،سرکوب شد ).(Ghasemi, 2017: 18
قدرتایری ایناونه ج بوها ،نهی ها خطر فی یکی ،بلکه خطری برای موجودیاات و هویاات آ
کشور نی بهشمار میآمد؛ خطری که از اسااالم سا ی و هااویتی مشااابه ر یام خااود عربسااتا مایااه
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میارفت .خطری حیایییر که رویارویی با آ نی دشااواریر بااود؛ بااههمیندلیل ،در ریاااض نگراناای
فراوانی از مهارنشدنی بود موج خی شها وجود داشت ) .(Mohammadian, 2016: 58در یک س د
مخفی که خانم کلینتون ،1در دسامبر  2009نوشته بود و ویکاایلیکس 2م تشاار کاارد ،آماادد اساات

«عربستا یک م بع حیایی مالی برای القاعدد ،طالبا  ،لشکر طیبه در پاکسااتا  ،و ارودهااای دیگاار
یروری ست است .اار عربستا کاری هم بر ضد این ارودها انجام دهد ،ی ها یک یهدیااد داخلاای در
خود عربستا است؛ نه بهساابن کارهااای آنااا در خااارج از عربسااتا ).(http://news.gooya.com
عربستا سعودی نیروهای سلفی و یهدیدک دد حاکمیت را بهشدت در داخل ک ترل میک د ،امااا از
آ ها برای پیشبرد اهداف جادطلبانه و یرکیم داعیۀ رهبری جها اسالم بهرد میباارد و آنااا را بارای
مبارزد با شیعیا و انتقال نیروی جهادی به خارج از مرزها هدایت میک د و بر ام یت پیلۀ حفاااظتی
خود میاف اید .این موضوع که عراق پس از صدام ،کشوری است که در آ بیشتر ،شیعیا زمام امور
را بهدست دارند ،بهانه و دستاوی م اسبی بارای صاادور و جاباهجایی ساالفیهای م تقااد حکوماات
سعودی بود.
جدول شماره ( .)1شناسایی خطر و کنترل آن برای رسیدن به امنیت و ثبات داخلی
وضااااااعیت

مؤلفااااااااههای

نارضایتی وهابیت از حکومات عربساتا باهدلیل همراهای باا

امکااااا شااااکلایری

عدم قطعیت

خطرآفااارین (از

یجاادد غاارب ،ناصااالح بااود حکوماات ،انتقاااد بااه سیاساات

رویدادهای خطرآفرین

سوی روحاانیو

مدر سازی جامعه ،بیعت اارفتن اجبااری از ماردم ،سیاسات

وهااااااااااابی و

مدر سازی جامعه ،قریشی نبود حاکما سعودی ،مخالفات

پیروانشا )

با ورود به ائتالف غربی در ج گ خلیج فارس

یمهیااااادات

مؤلفااااااااههای

وااذاری مقامها و جایگادهای مذهبی به روحانیهای وهاابی،

عادیسازی مریط پیراماونی

ک ترل

اعتمادساااااز (از

صدور جهادارا به افغانستا برای ج گ با کمونیسم ،مبارزد با

و یااالش باارای ایجاااد پیلاا

ساااوی دولااات

استرش نفوذ شیعیا در جها عرب و اسالم ،مباارزد باا نفاوذ

حفاظتی

عربسااتا باارای

ایرا  ،حمایت از اجرای شریعت در عربستا سعودی ،حمایت

کااااهو خطااار

از اقدامات جهادارا وهابی در خارج از عربستا

وهابیاااااااااات
معترض)

________________________________________________________________
1. Clinton
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 .2-6فعال شدن تروریسم تکفیری خطرآفرین در منطقه و ضرورت صدور آن از عربستان به عراق

پس از فروپاشی حکومت صدام حسین و اشغال عراق یوسااط آمریکااا ،القاعاادد مهمیاارین ااارود
یروریستی بود که با کمکهای پیدا و پ ها عربستا وارد عراق شد .بیشترین م ابع مالی القاعاادد
از شیوخ دی ی در کشورهای عرب خلیج فارس بهوی د عربستا یأمین میشد .حاکما عربساتا
در داخل کشور به شدت با ارودهای وابسته به القاعدد مبارزد میک د ،زیرا این ارودها موجودیت
آل سعود را بهرسمیت نمیش اس د ،ولی علمای وهابی ،هماه گی خوبی با حکومت دارند ،زیرا
دوام آل سعود ،دوام وهابی ت را نی در پی دارد .اما در آ سوی مرزهااا ،حاکمااا سااعودی ،ااارود
القاعدد را وسیله و اب ار م اسبی برای پی شبرد اهداف خود یشخیص دادد اند و این حمایت مااالی و
یسلیرایی استردد را بهکمک علمای دی ای و ساارمایه دارا و نهادهااای خیریااه انجااام میده ااد.
دشم ی در داخل و ایراد در خارج ،راهبردی است که مدتهاست عربستا در یعامل با القاعدد
درپیو ارفتااه اساات ) .(Bahmani-Jalali, 2016: 118اف و باراین ،شاارکتهای نفتاای و صا عتی
غربی ،بهوی د آمریکایی در این کشور ،نیاز به فضای ام ی برای فعالیت دارند و عربسااتا بااا درک
این شرایط ،جریا های رادیکال این کشور را به کشورهای دیگر م طقه سرازیر میک د و انتخاااب
کشورهای هاادف نیا برپایااۀ سیاساات راهبااردی ایاان کشااور طراحاای میشااود؛ بااهع وا مثااال،
جریا های یکفیری در بررین ،هیچ ااد فعالیتی بر ضد دولت نداشااتهاند ،امااا کشااورهایی مان ااد
عراق ،یمن ،سوریه ،و لب ا بهع وا مقصد این ارودها یعیین شدداند

(Sheikh-Hosseini, 2014:

)94؛ ب ابراین ،سیاست دواانه ای کااه ر یاام سااعودی پیشااتر بااا القاعاادد درپاایو ارفتااه بااود ،بااا
یکفیری های داخلی متمایل به پیوستن به داعو در عراق دنبال شد.
روزنامه ای دیپ دنت 1انگلیس در مقالهای به قلم پایریک کاکبر  2در یاریخ  13وئیه  2014به
نقو استخبارات (اطالعات عربستا ) در پیشروی داعو در عاراق و بااهوی د شاامال ایاان کشااور
اشارد کردد است .نویس دد دراینبارد مینویسد «اندکی پیو از رویداد  11سپتامبر ،شاه ادد ب در
بن سلطا در دیدار مررمانهای با سر ریچارد دییرالو ،3رئیس سااازما  MI6از سااال  1999یااا
________________________________________________________________
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 ،2004ایناونه میاوید «ریچارد در آی دد شاهد قلعوقمع کرد شیعیا در خاورمیانه خواهی
بود .آ وق ت است که بگویی خدا به داد شیعیا برسد .ما نیم میلیاارد سا ی در م طقااه داریااما.
نویس دۀ این مطلن در ادامه میاف اید «البته نیت ب در بن ساالطا  ،امااروز یعبیاار شاادد اساات و
اک و شاهد قلعوقمع شیعیا در سوریه و عراق با حمایت کامل عربسااتا یوسااط ااارود داعااو
هستیما .دییرالو بهخوبی از سرمایهاذاریهای کال شیوخ عرب در عربستا و قطار و ی ریاق
این پول ه گفت به داعو از طریق سازما استخبارات خبر داد .ایاان موضااوع ،زمااانی مصااداق
بیشتری مییابد که رؤسای قبایل س ی در عراق ،بدو اجازد عربستا  ،با داعو بیعت نمیک ااد.
نظام ام یتی عربستا  ،ازیکسو ،خود آفری دۀ ارودهای یکفیری و یروریستهای جهااادی بااودد
است و ازسویدیگر ،بهشدت نگرا سرنگونی خود یوسط فرزند ناخلفو است .این کارشا اس،
داعو را دستپروردۀ اربهصفتی میداند که به رغم دریافت کمکهای بسیاری از ساارو یسهای
اطالعایی عربستا و یرکیه ،دیر یا زود ضربۀ ب رای بر پیکرد آ هااا وارد خواهااد آورد
ل
) .2016: 69-70اخیرا یک فایل صویی م سوب به مکالمۀ یوسف بن علااوی ،وزیار امااور خارجااه

(Leonard,

پیشین عما با معمر قذافی ،رهبر معدوم لیباای ،م ت شاار شاادد اساات کااه در آ بااه اعا ام 4ها ار
یروریست از عربستا به عراق در سال  2004اشااارد میک ااد ).(https://snn.ir/fa/news/849829

برپایۀ ا ارش مؤسسه راند 1آمریکا ،عربستا از یأمین ک داا مالی یروریستها در سراسر جها

است .ریاض با اشود مرزها و داد کمک های یسلیرایی و مالی به ارود های مخااالف دولاات،
بیشترین نقو را در ناآرامیها در عرا ق داشته است .نفوذ ریاااض در ارودهااای حا ب اسااالمی،
شورای روحانیو مسلما  ،شورای افتواوی ملی ،قبایل س ی ،و عشایر مرزنشین عاراق نیا در
این روند مؤثر است .یابعیت سعود ِی بسیاری از اعضای ارودهااای یروریسااتی عاراق ،مشااخص

شدد است .برپایۀ آمارها ،حدود  1000یبعۀ سعودی در ا بتدای بررا  ،به عاراق اساایل شاادداند.
سخ ا اسامه بنالد  ،رهبر سابق القاعدد ،مب ی بر ای که یسلیرات القاعدد یوسط آمریکاییهااا و

با پول سعودی ها یأمین میشود ،یأییاادار همااین نکتااه اساات (Hedayati-Shahidani & Moradi-

).Kelardeh, 2017: 102-103
________________________________________________________________
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عربستا در سالهای  2003یا  2011با یوجه به حضور یروریستها و بعثیها در استا االنبار
عراق ،بهیدریج دو سیاست سلبی و ایجابی را اجرا کرد؛ یع ی بااا رویکااردی ساالبی ،سااعی کاارد بااا
سرمایهاذاری مادی و مع وی در استا االنبار ،یااوا ویرانگاار القاعاادد در خااارج از عربسااتا و در
کشوری غیرهمسو مان د عراق یخلیه شود .با شکلایری اعتراضهای ناماذاریشدد با ع وا «بهااار
عربیا در سااال  ،2011عربسااتا بااا رویکااردی یهاااجمی سااعی کاارد ضاامن انتقااال التهاااب ایاان
داراونیها به کشورهایی مان د عراق و سوریه ،به یساالیح یاادریجی ارودهااای یروریسااتیای مان ااد
دولت اسالمی عراق و شام (داعو) دست زند .بااینحال ،عربستا بیشتر سعی کااردد اساات نقااو
خود در داراونیهای سیاسی عراق ،مان د برخی انفجارهااای یروریسااتی یااا حمایاات از ارودهااای
یکفیری ،را پ ها یا حتی انکار ک د ) .(Sadeghi-Avval et al., 2015: 135یک ا ارش جدید حاااکی
از این است که شهروندا عربستا  ،مسئول دستکم شصاات درصااد حملاههای داعااو در عاراق
هست د  ..(http://news.gooya.comمحمد ساز زغ ان ،وزیر کشور پیشااین عاراق ،در زمااا حملااه
داعو به این کشور در مصاحبه با یلو ی یو ایرا افت ،عربستا در حمله داعااو بااه عاراق نقااو
مستقیمی داشت و از یروریستها حمایت یسلیرایی و مالی میکرد .الغبااا افاات ،دولاات عاراق
مدارکی دراختیار دارد که نشا میدهد ،بیو از پ جه ار نیروی داعشی از خاک عربستا وارد عراق
شدداند (.(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/14/2047092
عربسااتا سیاساات پشااتیبانی از یروریساام یکفیااری از طریااق اجماعسااازی و همااراد کاارد
سازما های م طقهای را نی دنبال میک د یااا ازاینطریااق ،سیاسااتهای مبت یباار صاادور یروریساام
یکفیری را مشروعیت بخشد .در شورای همکاری خلیج فارس ،عربستا سعودی ،هماه گک اادد
سیاستهای اعضای دیگر ،بهوی د قطر (یا پیو از بروز ی و بااین دو کشااور) ،امااارات ،کویاات ،و
بررین ،در یقابل با نقو ایرا در عراق است .اعضای شورا از سال  2001با بهکارایری راهبرد عدم
اریباط یا اف ایو یدریجی حمایت از ناآرامیهای داخلی ،از ناکارآمدسازی دولت استقبال کرددانااد
).(Hedayati-Shahidani & Moradi-Kelardeh, 2017: 103
برخی سعودیها از قدرتایری داعو ،بیم بیشتری دارند و یاریخ شورش اخوانیهااای وهااابی
علیه عبدالع ی را یادآوری میک د؛ شورشی که ن دیک بااود وهابیاات و آلسااعود را در اواخاار دهاۀ
 1920متالشی ک د .این رویکرد آوی ۀ اوش رهبرا ک ونی سعودی در مورد داعو بود و دولتمردا
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سعودی را در یربیت ،یجهی  ،و اسیل ه ارا نیروی افراطی ساالفی بااه عاراق و نقاااط دیگاار جهااا
بهم ظور بیرو راند خطر داخلی ،مصممیر کرد .بهنظر فؤ د بییر هی  ،دولاات عربسااتا همااوارد از
چی ی مان د کودیای وهابی در داخل ،بیم دارد .این نگرانی ،ریشه در سرکشیهای نخست اخوا در
زما پادشاد عبدالع ی و شورش مجموعهای به رهبااری جهیمااا العتیبای در سااال  1979دارد کااه
مسجدالررام در مکه را نی اشغال کرد؛ ازاینرو ،صادر کرد جهاد و جهادارایا  ،سیاستی است که
دولت عربستا برای حف ام یت داخلی خود بهکار میایرد .شیوخ سلفی عربستا  ،بهوی د آنا که
به دولت ن دیک هست د ،این مقوله را بهخوبی فهمیدداند .وی پشتیبانی علمااای ساالفی عربسااتا از
جهاد در عراق را در زمرۀ این نوع همکاری دی ی ادولتی بهشاامار ماایآورد «یشااویق جماعتهااای
سلفی جهادی برای عبور از مرزهای شمالی به عراق ،بخشاای از طاارح بااهکارایری خااارج باهع وا
زبالهدانی داخل و صادر کرد مشکالت به خارج از مرزها استا ).(Ibrahim, 2009: 113
مد و زرشید ،پ وهشگر دیگر عربستانی نی باار ایاان نظاار اساات کااه روی آورد بااه ن اعهااای
جهادی و برپا کرد درایریهای مبت یبر یفاوتهااای مااذهبی مان ااد شاایعه و سا ی ،همااوارد بارای
عربستا  ،دستاوی ی برای م ررف کرد مشااکالت داخلاای بهسااوی دیااو خااارجی بااودد اساات .او
بیاعت ایی دولت به هجمۀ سلفیهای عربستا به شیعیا این کشور و شعلهور کرد ج گ مااذهبی
در سوریه و عراق را نی درهمینراستا و راهکاری برای مقابله با موج اعتراضهای ناشی از بهار عربی
میداند که ممکن بود دامن ر یم عربستا را نی بگیرد ).(Al-Rasheed, 2011, p. 526
جدول شماره ( .)2بهکارگیری راهبرد اشا ه ترور یسم تکفیری (رهایی از خطر) توسط ربستان در راق
راهبرد

اددامات و تاکتیکها

اهداف

راهبرد رهایی از خطر (صادور

استرش داعو بهم ظور قلعوقمع شایعیا در عاراق ،یخلیاه یاوا

ا کاهو دشم ی در داخل؛

رادیکالهای افراطی وهابی باه

ویرانگر القاعادد و وهاابیو افراطای در خاارج از عربساتا  ،دور

ا حفاا ام یاات شاارکتهای

کشورهای با وضاعیت دولات

کرد التهابهاای بهاار عربای از عربساتا ساعودی ،دور کارد

نفتی و ص عتی غرب

شکستخوردد (عراق))

احتمال شاورش ،انقاالب و کودیاا در عربساتا  ،شاعلهور کارد

ا یرکاااایم پیلااا حفاااااظتی

اختالفهای شیعه و س ی در خارج عربستا و یرریاک وهاابیو

حکومت عربستا

افراطی برای خروج از عربستا
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 .7چرایی تغییر رویکرد عربستان سعودی به داعش
 .1-7خطر داعش و تروریسم تکفیری برای حکومت عربستان سعودی

سرزمین عربستا  ،خاستگاد یفکر افراطی وهابیت است که سلفیاری را راد نجااات اماات اسااالمی
میداند .م اسبات دواانۀ آلسعود با وهابیها که ازیکسو ،بخشی از مت فذا و علمای مرافظهکار
وهابیت را در حاکمیت شریک کردد و یبلیااغ ایاان آیااین را بااا دالرهااای نفتاای در جهااا اسااالمی و
غیراسالمی در دستورکار خود قرار میدهد و ازسویدیگر ،اقدام به سرکوب وهابیتی میک د که ر یم
سعودی را مشروع نمیداند .اسیل و صدور این مبارزا به عراق و شام و درایر کرد آ ها با شیعیا
و س یهای میانهرو طرفدار حکومت عراق و سوریه ،اارچه هم رضایت وهابیت مرافظااهکار و هاام
وهابیت جهادیایکفیری را در پی داشت ،اما این وضعیت ،زوداذر بودد و ساحل امن مطمئ ی برای
حاکما سعودی نیست.
حملههای داعو در عراق از سال  2012آغاز شااد و یااا وئیااه  ،2014عربسااتا کوچااکیرین
موضعی دربارد این حملهها در مقابل عموم نداشت ،بلکه از آ بهاونهای پ هانی حمایاات میکاارد.
نااها بهنظر میرسد که عربستا نی نگرا داعو است .چرا؟ زبا بهکاررفته و اهداف اعالمشاادد
در مرامنامهای که داعو و ابوبکر البغدادی م تشر کرد ،بهسا خطر احتمالی بدفرجامی بود که برای
سعودیها یهدید و رو یدادی ناخواسته بود .یازمانیکه ایاان مرامنامااه م تشاار نشاادد بااود ،حکوماات
عربستا  ،که نقو مهمی در یقویت داعو بازی کردد بااود ،دربااارد ج ایتهااای داعااو نااهی ها در
سوریه ،بلکه در عراق نی سکوت کردد بود ،زیرا خود از ب رهیرین حامیا آ بهشمار میآمااد .ی هااا
زمانیکه مرامنامۀ داعو م تشر شد ،حکومت عربستا نااها بهوحشت افتاد .این مرامنامه آشااکار
کردد بود که هدف داعو ،بازارداند وهابیسم انقالبای اولیااه اساات کااه حکوماات عربسااتا از آ
وحشت دارد .یکی از پ وهشگرا آمریکایی با بررسی ایاان مرامنامااه در  12شاامارد نخساات مجلااه
«دابق (نشریه داعو)ا بهوی د شماردهای  11و  12آ معتقااد اساات کااه داعااو در مااواردی مان ااد
ب یا اذاری یک نظام خلیفهاری مدر که یوسط یک قریشی شایسته هدایت شود ،ل وم فروپاشید
نظامهای اروپایی و امپریالیستها ،مرید اعالم کرد رهبرا عرب (چو آ ها ی ها ادعای پیاروی از
شریعت را دارند ،اما درعمل یالشی دراینراسااتا انجااام نمیده ااد و در پاای اجارای شااکل درساات
حکومت نیست د ( حکومت اسالمی) مان د رهبرا عربستا  ،مصر ،یرکیه ،سوریه ،و ...ل وم نااابودی
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ناسیونالیسم ،ل وم بیعت همه با خلیفه ،بدعت بود شیعه ،ای کاه مساالمانا بایااد باار یمااام جهااا
مسلط شوند ،و ...با وهابیسم اولیه متفاوت است ) .(Macris, 2016: 253-254شیوۀ داعااو ،موافااق
ائتالف متولیا شریعت و حکومت نبود و با این دیدااد وهابیت که با سکوالرها در قاادرت شااریک
شود و ایراد سیاسی بب دد ،مخالف است.
ای که داعو دولتهای خلیجفارس را نامشروع میداند ،نگرانی عربستا را بیشتر میک د ،زیارا
ممکن است پای نیروهای جهادی به آنجا بازیر شود .در یابستا  ،2014مقامات عربستا  62 ،یاان
ازجمله  35ین از ایباع عربستا را به ایهام عضویت در داعو و ای که در پاای یاارور شخصاایتهای
سعودی بودداند ،دستگیر کردند .در برابر همۀ اینها ،دولت عربستا در مارس  2014نهی ها بهشکل
رسمی القاعدد و ارودهای وابسته به آ و داعو را ،بلکه همچ ین اخوا المسلمین را سااازما هایی
یروریستی اعالم کرد )(Mohammadian, 2016: 60؛ ب ابراین ،عربستا نمییواند از ارودهای سلفی
پشتیبانی ک د ،زیرا این ارودها با حکومت سعودی (بهدلیل ن دیکی به آمریکا و همچ ااین ،نداشااتن
مشروعیت از دیدااد اسالم) مخالف د .عربستا با داشتن یجرباۀ پشااتیبانی از عرب اافغا هایی کااه
سرانجام القاعدد را درست کردند و در برابر عربستا قرار ارفت ااد ،مییرسااد از ساالفیها پشااتیبانی
ک د .همچ ین ،نمییواند از اخوا المسلمین پشتیبانی ک د ،زیرا به اخوا اطمی ا ندارد و این ااارود
را یهدید بالقودای برای مشروعیت و حکومت خود میداند ).(Mohammadian, 2016: 61
 .2-7رقابت داعش و عربستان از دیدگاه مشروعیت دینی

عربستا سعودی ،رشد بازیگرا اسالمارا در م طقه را یهدیدی برای هویت اسالمی و سا ی خاود ،باهع وا
رهبر جها اسالم ،بهشمار میآورد .پادشاهی سعودی در یالش بارای اعتباارزدایی از ماوج پاا عرب ،ماوج
دیگری با ع وا امت پا اسالمیک بهراد انداخت و خود را ساردمدار دفااع از ماذهن در م طقاه اعاالم کارد.
ملک فیصل ،پادشااد اسابق ساعودی ،ایان قرائات پا اساالمیک از اساالم را کاه انساجام و ایرااد در باین
مسلمانا را یوصیه میکرد ،دلیل بقای ذایای کشاور ساعودی میدانسات .باا از باین رفاتن طارح پاا عرب،
موضوع پا اسالمیک در میا یوددهای عرب نفوذ پیدا کرد .دراینمیاا  ،عربساتا ساعودی خاود را نمای ادۀ
مسلمانا جها معرفی و اعالم کرد که ی ها کشور اسالمی است که برپایۀ شریعت اسالم ادارد میشود.
نکته جالن ای که ،عربستا که خود را پیشکسوت اسالم حقیقی در جها میدانست ،با کارهای
خود ،زمی ۀ آسینپذیری این کشور در برابر الگوهای اسالمی دیگر در م طقه را فراهم کرد .هریااک
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از کشورهای همسااایه کااه یفساایری شاابیه بااه نسااخۀ عربسااتانی اسااالم را بارای ادارۀ کشااور خااود
میپذیرفت د ،یک یهدید برای متمای بود و م رصربهفرد بود این کشور بهشمار میآمدند

& (Zare

) .Torabi, 2018: 9از دیدااد داعو ،جها به دو اردوااد اسالم و ایما و کفر و نفاق یقسیم میشود.
این ارود ،اردوااد اسالم را در مرادودۀ قلماارو حکوماات داعااو م رصاار دانسااته و ساارزمینهای
اسالمی و غیراسالمی دیگر بیرو از این مردودد را ج ء اردوااد کفر بهشمار میآورد .اواد این ادعا
فراخوا داعو از مسلمانا سراسر جها است که از آنا میخواهد ،همراد با پدر و مادر و خااواهر
فرزند خود به قلمرو دولت اسالمی هجرت ک د و در آزادسازی مکااه و مدی ااه سااهم
و برادر و ز و ِ

بگیرند ) .(Dabiq, 2014, Issue 1: 10-11برایناساس ،داعو حتاای مکااه و مدی ااه را نیا بخشاای از

اردوااد کفر بهشمار میآورد و برای آزادساازی حاارمین از ساایطرۀ حاکمااا طاااغویی و مریااد نقشااه
ِ
میکشد .بدر بر هی  ،بر این نظر است که داعو ،در پی بازاشت به ریشههای وهابیت اساات و بااا

آنچه امروز دولت عربستا سعودی دنبال میک د ،بهاونهای چشمگیر در یعارض اساات .بااهنظر او،
این یعارضها هراونه یرلیل اریباط داشتن عربستا و نهادهااای مااذهبی آ بااا داعااو را بیاعتبااار
میک د .داعو خود را بر اصولی پایهاذاری کردد است که معتقد است عربسااتا سااعودی از آ هااا
م ررف شدد است و عربستا  ،دولتی است که یوجهی به اجرای شریعت ندارد .دلیل ای که عربستا
همراد کشورهای دیگر م طقه در مااورد داعااو نگرانای عمیقاای دارد و بارای ج گیااد بااا آ آمااادد
میشود ،همین نکته است ) .(Al-Ibrahim, 2015: 441بهنظر داعو ،ابوبکر البغاادادی نااهی ها امیار
است ،بلکه خلیفه هم هست .او و پیروانو در پی حمایت سیاسای از کسااانیکه بااا آ هااا ائااتالف
ک د ،نیست د .آ ها در مورد حاکمیت دواانۀ شیخ و امیر نمیاندیش د ،چو شیخ ،خودش مییواند
امیر هم باشد .او هاار دو اقتاادار روحااانی و دنیااوی را داراساات ) .(Al-Ibrahim, 2015: 411بااا ایاان
رویکرد ،بهنظر داعو ،حکومت عربسااتا در میااا حکومتهااای سااکوالری قارار میارفاات کااه
مشروعیت دی ی هم ندارد .افتما امتارای داعو ،ام یت کشورهایی را که اکثریت جمعیتشااا را
اهل س ت یشکیل میدهد ،بهاونهای جدی یهدید میک د .داعو با دعااوت از هماۀ مساالمانا بااه
مهاجرت به م اطق زیر سلطۀ خودش و بیعت با ابوبکر البغدادی بهع وا خلیفۀ مسلمانا  ،مرزهای
هویتیاسیاسی مشخصی را یعریف کردد بود .وجود چ ین رقیبی که خوانشی متفاوت بااا حکوماات
سعودی از مبانی وهابیت و سلفیاری ارائه میکرد ،برای عربستا سعودی پذیرفت ی نبود.
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 .3-7آسیبپذیری مشروعیت عربستان سعودی از دیدگاه افکار عمومی بینالمللی بهسبب پشتیبانی از داعش

عربستا سعودی هموارد در یالش بودد است یا از پررنگ شد روابط و پیوندهای خااود بااا ارودهااا و
جریا های افراطارا و یروریستی در م طقااه جلااوایری ،و خااود را بااهع وا دولتاای درحااال مبااارزد بااا
یروریسم معرفی ک د .این نوع یالشها بیو از آنکااه بازاوک ادۀ نیتهااا و اهااداف واقعاای سااعودیها
دراینبارد باش د ،نشا ده دۀ فضای مهم بینالمللیای هساات د کااه دولاات سااعودی را بااه پشااتیبانی و
اریباط با جریا های یروریستی متهم میک د .در دورۀ پس از  11سپتامبر  2001و رادیکال شد فضای
بینالمللی مبارزد با یروریسم ،ایهامهای زیادی به سااعودی بارای حمایاات از یروریساام مطاارح شااد و
بهوی د نومرافظهکارا آمریکایی با مطرح کرد عربستا سعودی بهع وا بستر اصلی پاارورش و رشااد
جریا هااای یروریسااتی در م طقااه ،حت ای خواسااتار مقابلااه بااا ریاااض شاادند

(Asadi, 2014, at

)www.tabyincenter.ir؛ رویکردی که ،هرچ د بهاونهای مقطعی و موقت ،روابط عربستا سااعودی و
آمریکا را سرد کرد .در شارایط ک ااونی م طقااهای نیا اطالعااات ،دیااداادها ،و یرلیلهااای اونااااونی
بهاونهای پیوسته در عرصۀ مطبوعایی و رسانهای جهانی مطرح و م تشر میشود که در آ باار پشااتیبانی
ریاض از یروریسم یأ کید میشود .این وضعیت سبن شدد است که رهبرا سیاسی و نخبگااا فکااری
عربستا سعودی با درپیو ارفتن برخی رویکردها و انجام برخی کارها یالش ک د این نوع ایهامهااا را
از خود دور ک د ،زیرا پررنگ شد روابط سعودیها با ارودهای افراطارا و یروریستی مان ااد داعااو،
مشروعیت و جایگاد بینالمللی سعودی را بهطور جدی بهخطر میاندازد .در سالهای پااس از ،2011
با استرش موج اخوانی در م طقه و بهوی د بهقدرت رسید آ ها در دو کشور مصر و یونس ،سعودیها
اخوا را چالو مهمی برای خود بهشمار آوردند .دراینراستا دولت سعودی با پشااتیبانی از د یید زفتاح
زسیس در مصر ،که سبن ک ار اذاشتن اخوا شد ،اخوا المسلمین را در سطح م طقه نیا بااهع وا
اروهی یروریستی مطرح ،و از قابلیت ضدیروریسااتی موجاود در م طقااه و جهااا علیااه ایاان جریااا
اسااتفادد کاارد )2014, at: www.tabyincenter.ir

 .(Asadi,بااینحااال ،در مرحلاۀ جدیااد ،مؤلفااههای

اونااونی مان د نگرانی عربستا از افااول جایگاااد بینالمللاای ،احساااس یهدیااد از سااوی جریا هااای
اسالمارایی مان د اخوا المسلمین ،احساااس نساابی یهدیااد از سااوی داعااو پااس از اعااالم خالفاات
اسالمی و همچ ین ،ضرورتهای ناشی از روابط راهبردی با آمریکا ،ارایو ریاض باه همکاریهااای
نسبی ،مقطعی ،و انتخابی با این کشور برای مبارزد با داعو را اف ایو دادد است.
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داعو ،بهدلیل ماهیت غیرحقوقیاش و ای که ساختار خود را برپایۀ ع صر زور و خشونت ب یااا
نهادد است ،برپایۀ اصل «یروریسم ،یهدیدی برای صلح و ام یت بینالمللاایا کااه در حقااوق ملاال
مترد بر آ یأکید شدد است ،یهدیدی فوری و بالفعل بارای ام یاات و ثبااات خاورمیانااه و یهدیاادی
بالقود برای جها بهشمار میآید .کارهای داعو ،بهوی د در شرایطی که به نقض یمامیاات ارضای و
قانونی عضو سازما ملل مترد انجامیدد و با نقض ب یادین حقوق بشاار
استقالل سیاسی یک دولت
ِ
مان د کشتار غیرنظامیا یا یرمیل رنج غیرضروری به آ ها ،کشتن اسیرا ج گی ،و شااک جه و آزار

پیروا ادیا و مذاهن دیگر به دالیل عقیدیی و بهقصد نابودی آ هااا هماراد شاادد اساات ،بااهلراظ
حقوقی ،این ارود را در صدر فهرست ارودهای یروریستی قرار میدهد ).(Zarean, 2014: 89
در چ د سال اخیر ،موضع حمایتی حکومات ساعودی از داعاو و ارودهاای یکفیاری نمییوانسات باه
شدت اذشته ادامه یابد که مهمیرین دالیل آ عباری اد از  )1وارد آماد آساینهای جادی باه مشاروعیت
حکومت سعودی از سوی افکار عمومی داخلی ،م طقهای ،و جهانی با آشکار شد پشتیبانی ایان حکومات
از داعو و جهادیهای یکفیریایروریستی؛  )2خطر و آسینهای جدی ام یتی بارای حکومات ساعودی از
سوی یروریستهای داعشی و یکفیری؛  )3خالفت اساالمی عاراق و شاام بهمثاباه مرکا جدیاد خالفات و
قدرت در جها اسالم و رقین جدی سیاسی برای حکومت سعودی؛  )4اساترش چالشاگری جهادیهاا و
اخوا المسلمین در برابر حکومت ساعودی باا قادرتیابی بیشاتر داعاو و یکفیریهاای همپیماا باا ایان
ارودهای ناراضای اساالمارا در ساوریه و م طقاه )(Sardarnia & Mohseni, 2019: 345؛ ب اابراین ،شاواهد و
نشانههای آشکار متعارض با م شور سازما ملل مترد و ک وانسیو های حقوقبشری که در رفتاار داعاو باا
پیروا مذاهن و ارودهای سیاسای دیگار در عاراق و ساوریه مشااهدد شاد ،ضامن نمایاا کارد ماهیات
غیرحقوقی و نامشروع داعو ،مشروعیت ک شگری عربستا ساعودی و پشاتیبانا دیگار داعاو را باهع وا
کشورهایی که عضو و وفادار به م شور ساازما ملال متراد بودناد ،در فضاای بینالمللای خدشاهدار کارد.
استمرار چ ین وضعیتی برای عربستا ناممکن بود و این کشور به مخالفا داعو پیوست.
 .8عربستان سعودی و مشکل بازگشت ترور یسم تکفیری به داخل کشور

قیام جهیما در سال  1979و فعالیتهااای یخریبای القاعاادد در عربسااتا  ،ازجملااه بمناااذاری
معروف  1995در ریاض که به مره شو ین ،ازجملااه پا ج نظااامی آمریکااایی انجامیااد و مواضااع
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انتقادی داعو پس از استقرار در عراق علیه سارا عاارب و بااهوی د عربسااتا سااعودی ،بساایاری از
سعودیها را بسیار نگارا کااردد و بهیاادریج پرسااوهایی را دربااارد خطمشاای و افتمااا عربسااتا
سعودی برایشا بااهوجود آوردد اساات .رادحلاای کااه اک ااو در دسااتورکار اساات ،همااا اساات کااه
یرکیالفیصل ،وزیر اسبق اطالعات عربستا در سخ ا قابلیأملی با کانال یلوی یونی  NTVروساایه
مطرح کرد «در ک ار مبارزد پلی سی و ام یتی با جهادارا در داخل عربسااتا  ،مراکا بااازپروری کااه
یوسط وزارت کشور عربستا یأسیس شدد است کار بر روی مبارزا سلفی جهادی را برای بیخطاار
کرد آ ها آغاز کردداند .خانواددهایشا آ ها را به آنجا آوردداند ،خانواددها مییرس د که آ هااا بااار
دیگر رادیکااال شااوند .نخساات ،روا ش اسااا ایاان افاراد را بررساای و آزمااایو میک ااد و سااپس،
روحانیهایی را که دیداادهای مذهبیشا را مرک میزن د ،مالقات میک د .پااسازآ  ،بااه آ هااا
اجازد دادد میشود یا مرک را یرک کردد و شغلی راد بی دازند یا زیر نظر خانوادد ،دنبال عالیق خودشا
بروند؛ ما در ای جا رادیکالشااددها را درمااا ماایک یم )(www.sputniknews.com/2017؛ ب ااابراین،
بسترهای قوام یافتن یک روایت یقابلآمی با خاندا آلسعود در عربستا سعودی وجود دارد کااه بااا
نفی نظام سیاساای عربسااتا و حتاای نفاای دیاانداری و شااریعتمداری حاکمااا سااعودی ،ام یاات
هستی ش اختی رهبرا سعودی را یهدید و زیستن در وضعیت عدم قطعیت را بارای آ هااا بااهارمغا
آوردد اساات .راهباارد رهااایی از خطاار و اشاااعۀ یروریساام یکفیااری ،در مقابلااه بااا خطاار بیروناای و
ایدئولو یهای م تقد وهابیت و یخلیه و دورسازی نیااروی مبااارز یکفیااری کااارایی دارد ،امااا هراا
برطرفک دۀ خطر داخلی بهمثابه آیو زیر خاکستر نیست.
جدول شماره ( .)3چالشهای راهبرد اشا ه تروریسم تکفیری (تهدید پیله حمایتی)
 اصطکاک میا حکومت عربستا و وهابیهای س تی و پیشی ه پری و روابط بین حکومات و وهابیهااییهدیااااااد ام یاااااات

افراطی و جهادی (قیام جهیما  ،بمناذاریهای القاعدد در عربستا  ،و)...؛

هستیشاااااااااا اختی

 -برسازی یک روایت یقابلساز و انتقادی از سوی داعو در برابر ر یم عربستا ساعودی کاه براسااسآ ،

عربساااتا ساااعودی از

یأسیس نظام خلیفهاری مدر با هادایت یاک قریشای شایساته ،نفای سکوالریسام و جماع شاد اقتادار

ساااااوی داعاااااو و

روحانی و دنیوی (شیخا امیر) در یک نفر ،مرید اعالم کرد رهبرا عرب ،ل وم بیعت همه باا خلیفاه ،لا وم

وهابیهای افراطی

حکومت مسالمانا بار جهاا  ،ناابودی ناسیونالیسام ،بادعت باود یشایع ،و لا وم فروپاشای نظامهاای
امپریالیستی از اصول آ است.

راهبرد رهایی از خطرِ دولتهای منطقهای در دولتهای عربستان و عراق ((2016-2000

237

جدول شماره ( .)4شیوههای کنترل و ادیسازی ناصر مخاطره توسط حکومت ربستان سعودی
شیودهای مقابله با خطر افراطیهای

 -مبارزد ام یتی و پلیسی با جهادارا افراطی داخلی؛

وهابی در درو عربستا پس از

 -ب یا اذاری مراک بازپروری برای مبارزا سلفی بهم ظور بیخطر کرد آ ها با کمک ارفتن

شکست داعو در عراق

از روحانیها و روانش اسا ؛

(عادیسازی و یرکیم پیل

ا اشتغال آ ها در شغلهای اونااو ؛

حفاظتی)

ا یشویق آنا به پیگیری عالیق خانوادای

حکومت عربستا سعودی بهدرستی ع اصر خطرآفرین در داخل را ش اسایی و یااوا عملیااایی،
فعالیتهای سیاسی ،و اهداف آ ها را دریافته است؛ ب ابراین ،آنچه یاک و در یجربۀ زیستۀ عربستا
و وهابیت معترض س تی و جدید ،دستکم در ن دیک به یک قر اذشته ،آشکار شدد اساات ،ایاان
است که حکومت سعودی ،قادر به حااذف خطاار نیساات ،بلکااه در پاای کاااهو و یضااعیف خطاار
وهابیهای افراطی درونی است؛ امری که بر روند داراونیهای درونی و پیرامونی عربستا سعودی
بر عادیسازی و یرکیم پیلۀ حفاظتی یأثیر اذاشته و زیسااتن در شارایط عاادم قطعیاات را اسااتمرار
میبخشد و رسید به اعتماد ب یادین را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
نتیجهگیری

این پ وهو با هدف ش اسایی الیۀ پ ها یر دالیل استرش داعو در عراق انجام شدد است .چ ا که
در متن مقاله آمدد است ،پ وهشگرا علوم سیاسی و روابط بینالملل در پاسخ به چرایی و چگونگی
شکلایری و استرش داعو در عراق ،دالیل فراوانی را برشمردداند .این پ وهو در همین راستا در
پی ش اخت علت دیگری بود که در پ وهوهای پیشین چ دا بهچشم نمیآید .در پاسخ به چرایاای
حمایت عربستا از استرش داعو در عراق ،فرضیۀ پ وهو به این نکته اشارد داشت که «یکاای از
راهبردهای عربستا سعودی برای رسااید بااه ثبااات راهبااردی در داخاال ،راهباارد رهااایی از خطاار
ارودهای یکفیری در داخل و برو فک ی خطر به خارج از مرزهای کشورش است .چارچوب نظری
این پ وهو ،نظریۀ «پیلۀ حفاظتی و خطر احتمالیا آنتونی ایدن با مفهومب دی «رویکرد رهایی از
خطرا (اشاعۀ یروریسم یکفیری) درنظر ارفته شد که از م ظر ایجابی ،چگونگی رسید بااه ام یاات
ب یادین و ام یت هستیش اختی را یبیین میک د و بهلراظ سلبی ،چگااونگی بااهمخاطرد افتاااد پیلاۀ
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حفاظتی یوسط خطرهای احتمالی را یئوری د میک د .راهبرد رهااایی از خطاار ،زمااانی بااهکار ارفتااه
میشود که م اطق بررا زددای با دولتهای شک دد وجود داشته باش د یا هدف صدور یروریساام و
نیروهای برهمزن دۀ ام یت داخلی قرار ایرند .برایناساس ،حکومت اسیلک دۀ یروریسم بااه نقاااط
بررانی ،با ش اسایی ،ارزیابی ،و ک ترل خطر اقدام میک د.
عربستا سعودی یا پیو از شعلهور شد خی شهای عربی و برراناای شااد وضااعیت عاراق و
سوریه ،هموارد برپایۀ یک اعتماد ب یادین با اکثریت علمای وهابی این کشااور ،یاحاادی مشااروعیت
حکومت پادشاهی را در شبهج یرد عربستا حف کردد بود .این ر یم با انجام کارهااای مشخصاای
یوانسته بود ضمن ک ترل خطرهای کمشدت ،روابط خود با علمای وهابی و مراک دی اای را (بااهیعبیر
میت ) عادیسازی ک د ،یوزیع خطرهای احتمالی را در متن این کارها بگ جاند ،و از شاادت آ هااا
بکاهد؛ وااذاری جایگادهای مهم مذهبی به علما و متولیا دی ی ،حمایت استردد از یرویج اسااالم
وهابی در جها اسالم و نقاط اونااو جها  ،صدور جهادارا و مبارزا اسالمی به افغانستا برای
ج گ با کمونی سم ،مبارزد با استرش و نفوذ شیعیا در عراق و کشورهای دیگاار م طقااه و حکوماات
شیعی ایرا  ،پشتیبانی از اجرای شااریعت اسااالمی در کشااور ،و ...ازجملااه کارهااایی بودنااد کااه از
یجمیع خطر افراطیهای داخلی و خطرهای همراد با یغییرات زیاااد جلااوایری میکردنااد ،پیرامااونی
امن بهوجود میآوردند ،و مانع برسااازی یااک روایاات جااایگ ین یقاباالآمی بااا حاکمیاات سااعودی
میشدند .بهیعبیر ایدن  ،این کارهای برسازندد ،یک پیلۀ حفاظتی بود که در برابر خطرهای بیرونی و
درونی مصونیت و ام یت ب یادین ایجاد میکرد .از پیامدهای آشکار این کارها ،صاادور افراطیهااای
وهابی به عراق و پشتیبانی همهجانبۀ عربستا از ارودهای یشکیلده دۀ داعو در عراق و سوریه در
پ ج سال اذشته است .یجربۀ مبارزۀ اخوانیهای اولیۀ حجاز با آلسعود در دهاۀ  ،1920مخالفاات
اادوبیااد جامعۀ السلفیه با سرا سعودی ،قیام جهیما العتیبی در سال  1979و نامشروع دانسااتن
حکام سعودی ،و سرانجام ،بدبی ی نوسلفیهای عربستا به خاندا ر یاام سااعودی ،حاکمااا ایاان
ر یم را در به کارایری راهبرد رهایی از خطر و ارزیابی خطاار احتمااالی ،مصااممیر کاارد .حکوماات
سعودی ،کشورهای دیگر همسو با خااود را بارای کمااک بااه داعااو هماراد کاارد و ه ی اۀ آمااوزش،
یجهی ات ،و اسیل ج گاورا یکفیری از عربستا و کشورهای اسااالمی دیگاار بااه عاراق را بهعهاادد
ارفت .افراطیهای سا ی واقااع در مقصااد (عاراق) نیا بهشاادت از ایاان راهباارد اسااتقبال کردنااد.
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اف و براین ،نفوذ ریاض در ارودهای ح ب اسالمی ،شورای روحانیو مسلما  ،شورای افتواوی
ملی ،قبایل س ی ،و عشایر مرزنشین عراق نی در این روند مؤثر بود.
اریباط ن دیک غرب ،بهوی د ایاالت متردد ،با ر یم سعودی ازیکسو ،و ارایو بیشتر حاکمااا
عربستا به مدرنیسم غربی ازسویدیگر ،نگرش نامشروع بود ر یم سااعودی را بااه ااارود القاعاادد
ساختۀ دست عربستا  ،یفهیم کرد .این یغییر موضع ،ای ااک در یکفیریهااای وهااابیای کااه پیشااتر
طرفدار عربستا بودند نی آشکار شدد است .آنا در نامشااروع خوانااد و طاااغوت خطاااب کاارد
حاکما م طقه ،ازجمله حاکما عربستا  ،و برپایی نظام خلیفهاری ،صدای بل دی دارند و یرساای
از بیا ضرورت سرنگونی و یغییر ب یادین این ر یمها ندارنااد .افراطارایااا جدیااد وهااابی ،ام یاات
وجودی و هستیش اختی ر یم عربستا را یهدید میک د .بهبیا روشنیر ،نظام سیاساای عربسااتا
بهرغم آااهی از خطاار احتمااالی ،قااادر بااه رهااایی از زیسااتن در شارایط عاادم قطعیاات و یاارس از
رویدادهای ناخواسته نیست .ایاان خطاار احتماالی هاام از سااوی رادیکالهااای مااذهبی اساات کااه
مشروعیت دی ی حکومت سعودی را بهچالو میکش د و رقیبی بارای آ در یبیااین حکوماات دی اای
هست د و هم به شیودای مسالمتآمی یر ،از سوی طبقه متوسط و نیروهای سکوالری است که دل در
ارو حکمرانی نوین و دموکراییک دارند .رویهمرفته ،راهباارد رهااایی از خطاار و صاادور یروریساام
یکفیری به استرش و استقرار موقت داعو در عراق کمک کرد ،اما به رهایی دائمی پشتیبانا داعو
از خطر یکفیریهای داخلی و ثبات ام یتی م جر نشد .یجربۀ زیستۀ عربسااتا بااا م تقاادا سا تی و
جدید وهابی ،نشا ده دۀ ناکامی عربسااتا در حااذف خطاار بااالقوۀ دروناای اساات و یرکاایم پیلاۀ
حفاظتی حکومت نمییواند در درازمدت نتیجهبخو باشد.
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