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 چکیده

، ساارعت و اسااترۀ چشاامگیری داشاات. 2014وی د در سااال  بااه  ظهور و استرش داعو )دولت اسالمی( در عراق،
یااک علاات یااا یااک عاماال   یااوا  بااه، چ دبعدی، و دارای زوایااای مختلااف را نمیرویداد پیچیددیرلیل و یبیین این  

بااا و  رویدادیپسروش  ک د. این پ وهو بهفروکاست، بلکه مطالعه اسباب و علل و بازیگرا  پرشماری را طلن می
هااای مااریبط، در پ وهو  کااه  ک اادمطالعه میرا    راهبردیداعو در عراق،    پشتیبانا معطوف به مواضع    متو   بررسی

ایری داعو در عراق و نقو عربستا  یری از علل شکلایی الیۀ پ ها هدف این پ وهو، ش اس نمود و نشانی ندارد.  
ش اختی و بااا یکیااه باار مفهااوم پیلااۀ یام یت هست  ۀاین پ وهو با ابت ا به نظری سعودی در استرش این جریا  است.  
عو در اویی به پرسو  »چرا راهبرد عربستا  سعودی بر استرش و اشاعه داحفاظتی آنتونی ایدن  در راستای پاسخ

کااه  ک ااداین فرضیه را مطرح میعربستا  سعودی در عراق را واکاوی کردد و   یکی از راهبردهای  عراق متمرک  بود؟ا،
 یهاااز خطر ارود ا ییرها راهبرد   راهبردی و ام یت داخلی،به ثبات    رسید برای  ستا  سعودی  یکی از راهبردهای عرب

دهااد کااه نتیجااۀ پاا وهو نشااا  می. خود بودد استهای کشور خطر به خارج از مرز  یفک در داخل و برو   ییکفیر
داخلی بااه  ۀبالقو هایهدیداز طریق صدور ی ی،یکفیر ب یاداراییخاستگاد  یرین کشورع وا  مهمعربستا  سعودی، به

 ، در پاای یرکاایم ام یاات داخلاای وایم طقااههای درایریبالفعل آ  در  هایاز امتیازایری  بر بهرد اف و اطق دیگر،   م
سبن حمایت دار شد  مشروعیت داخلی و خارجی عربستا  بهاما خدشه حف  موجودیت حکومت عربستا  است،

تا  از م ظر مشروعیت دی ی و درنتیجه، یهدید درونی حکومت عربسااتا  سو، و رقابت داعو با عربساز داعو ازیک 
تدا به استرش و قدریم دیر شد  داعو در عراق دیگر، نشا  داد که راهبرد اشاعۀ ب یادارایی یکفیری، اارچه ابیسواز

 انجامید، اما یضمی ی برای ثبات و ام یت داخلی عربستا  سعودی نیست.
 تی، ب یادارایي یکفیری، عراق، داعو، عربستا  سعودیپیله حفاظ واژگان کلیدی: 
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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. 
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 مقدمه 

ر یمی مقتاادر و اسااتقرار    ت س شک   از   ی الگوی موفق   ، 1357انقالب و یغییر نظام سیاسی در ایرا  در سال  
یااک    ی هااایی کااه سااودا ارود   ؛ اسالمی بود   ی ها و ارود ها  جدید با رویکرد دی ی برای ج بو  ی نظام سیاس 

پروراندنااد. پیااروزی  ساار می   جهااا  اسااالم را در   ۀ شااورهای خااود و بلکااه در اسااتر حکومت دی اای در ک 
، نیاارو و یااوا   شااا  بااه کشورهای   رافغااا  ی مجاهدین بر شوروی سابق در افغانستا  و بازاشت مجاهاادین غ 

آمریکا به عااراق    لۀ  د. با حم ک    ی ر ی بخو را در جوامع خود پیگ مبارزات رهایی   به آنا  بخشید یا   دوچ دانی 
د  ر بااا و د و د شاا   روع غرب آسیا ش   ۀ انه در م طق ی ارا مذهبی و فرقه   ی ها ی ر ی از درا   ی ا دور یازد   ، 2003  ال س   در 

برخاای    ی د. درایری در م طقه با فروپاش ش های اسالمی فراهم  د ت ارو ی فعال   ی م اسبی برا   یی ا ی جغراف   ۀ استر 
ای و  های م طقااه ت ر قااد   ت بااا دخالاا   سااو این   به   2010عربی از سال  ی ها ترش موج خی ش ها و اس ر یم 

ت  یاا ود ج اعااالم مو   زمااا      ا ود داعو که در هماا ر خود ارفت. ا به  ی آمی  و غیرمتعارف جهانی، ابعاد فاجعه 
و    ی ت یهدیدک  اادا یاا د. قابل ر المللاای بگااذا ای و حتاای بین ت م طقااه ر معادال ب ثیر شگرفی  أ ست ی ن کرد، یوا 

د   ز ، باارهم  ی ا در مریط م طقااه   های سیاسی، هویتی، مذهبی و قومی ها و شکاف ق ناآرامی ی رعاب، یعم ا 
ای در قالاان  فرام طقااه   ی ها م طقااه و قاادرت  ی بساایاری از کشااورها  یارویی رو و  ای، قدرت م طقه  موازنۀ 
هااای    و یشاادید بررا   ی بااود کااه بااه رونااد یصاااعد   ازجمله آثار ظهور داعو   ، ی و هویتی نیابت   ی ها ج گ 
  فراواناای از ابعاد و زوایای  را  داعو  الملل،  بین پ وهشگرا  حوزۀ روابط  همین دالیل، ای انجامید. به م طقه 
ی،  ایر شااکل   دالیاال های یاااریخی، سیاساای، فکااری و اعتقااادی، رونااد،    زمی ااه انااد کردد یرلیل  و یج یه 

دروناای و    هااای داراونی اعااو،  د   ی و اهااداف و راهبردهااا   ی ای، ایاادئولو  ای و فرام طقااه م طقه   طرفدارا  
و... ازجملااه    ، ای و جهااانی بااه داعااو های م طقااه قاادرت   هااای ساختار و یشکیالت، مواضااع و واک و 

انتشااار    و...  هااا، ب ا ، کت ها ه بااه داعااو در قالاان مقالاا  ربااوط که در ادبیات سیاسی م  هست د  هایی موضوع 
وی د در  استرش داعو در م طقه و بااه ایری و  و چگونگی شکل  یی ، ه وز پرسو چرا این . باوجود اند یافته 

پیشااین و یوضاایح    هااای پ وهو دست نیافته است. این پ وهو در راسااتای  مانعی  و به پاسخ جامع   ، عراق 
یر  ی از راهبردهای پ هااا  و با یمرک  بر نقو عربستا  سعودی در استرش و حمایت از داعو، یک  ها ابهام 

پرسااو  »چاارا راهباارد عربسااتا    ، ب ااابراین  ردد است؛ بررسی ک این کشور در یرویج یروریسم یکفیری را 
کااه در پرسااو،  . ازآنجا بررسی و واکاوی شد داعو در عراق متمرک  بود؟ا،    ۀ و اشاع سعودی بر استرش  

ها و شااواهدی از حمایاات  صااداق فرض ارفته شاادد اساات، م داعو در عراق یوسط عربستا  پیو   ۀ اشاع 
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و مفهااوم    ختی شاا ا ت هستی ی ام  اصل    رپایۀ ب   ، راستا ن ی ت. درا عربستا  از داعو در متن مقاله ارائه شدد اس 
حمایاات از  یر عربستا  سااعودی از   ها  پ ف  ا و راهبرد رهایی از خطر، اهد  2آنتونی ایدن   ا 1فاظتی ح  ۀ ل ی پ » 

 شود. ی می داعو، ش اسای   وی د به های یکفیری،  استرش ارود 
 

 پیشینۀ پژوهش .1

حسیین  برای نمونااه،اشارد شدد است؛    فراوانی موارد    به  ،ایری داعو در عراقشکل  دالیلدر یرلیل  
ها و باار زمی ااهاف و  معرفتاای و ساااختاریا،    یهازیرساااخت   ؛ر کتاب »داعو( د2015)  مصطف 

های ب ره و نگاااد ت م طقه و نقو قدر  ی مدعی رهبر  یکشورها  ، نقویخاستگاد یاریخی و اعتقاد
 داند.داعو دخیل می  ایری م طقه را نی  در شکل یها به م ابع غ ی انر آ  

 ی،داعااوا بااه سااه عاماال داخلاا   ی ش اسیا  ( در کتاب »جر2014و همکارا  )  رنج ر   مصطف
یغییرات سریع یوزیع قدرت در عراق پس ها  آ  .  اندکرددای ظهور داعو اشارد  و فرام طقه  ،ایم طقه
ز صاادام، مدعی، ضعف اداری حاکمیاات پااس ا  هایدام، فقدا  یک قدرت قاطع در بین اروداز ص 

اقلاایم   ۀو سیاساات دوااناا   ،هادهی نیروهای نظامی، همکاری ح ب بعل بااا ساالفی ضعف سازما  
ای، رقاباات ایاادئولو یک م طقااه و ی،عواماال داخلاا ع وا  را بااهدولاات مرکاا ی  مااورد کردسااتا  در 

ع وا  هراساای را بااهاو بین کشورهای م طقااه و سیاساات شیعهوضای افت درآمدهای نفتی، فقدا  ف
 .اندشمرددداعو برظهور  یام طقه واملع

های خوردد و ج گبا ع وا  »دولت شکست   پ وهشی ( در  2017)   بر هیم و    ،وثوق ،  سلطان 
شاان، بیگانگا  در م طقه، انتقال قاادرت سااخت و خ   ۀخاورمیانها، مداخل  داعو در  ۀمطالع  ؛جدید

های قومی و در حل چالو  و نایوانی   ،بررا  مشروعیت، ناکارامدی اقتصادی و قضایی، نبود ام یت 
 اند.اعو دانستهایری دشکل دالیلیرین مذهبی را از مهم

هویت دولت اسالمی در عراق و شام   »بازخوانی   ۀ( در مقال2015)  زسمیر  و    شر  نظر  دل 
وی د عااراق و سااوریه را در کشااورهای م طقااه بااه ی یاساا فکااری و شاارایط س یها)داعااو(ا، ریشااه

 اند.نستهثر داؤایری داعو م شکل
________________________________________________________________ 

1. Protective Cocoon 
2. Anthony Gidens 
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اعااو و م اساابات سیاساای د ی آفری اا نقوی »چگااونگ ( در مقالااه2016) حمیدرضییا  ک ییر  
جااذابیت  اساات و دانسااتهایری داعااو کااافی ندخالت آمریکا و غرب را در شکلی ها  خاورمیانها،  

 ایاان ااارودایری خاورمیانااه را در شااکل ۀو ساارخورد   ،سوادفقیر، کم  داعو برای جوانا    یایدئولو 
 ک د.می برجسته 

خوردد در های شکساات ع ااوا  »داعااو و سیاساات  باااای ( در مقالااه2016)  نییادر هاشییم
شکساات کشااورهای خاورمیانااه در نهادی ااه کاارد  حقااوق بشاار و   دسااتاورد خاورمیانها، داعااو را  

 ک د. می  دموکراسی ارزیابی 
یی از خطاار انااد کااه باار مرااور راهباارد رهااابرنخوردد  پ وهشی نویس داا  به اثر یا  اساس،  براین

های در نوشااته ی هااا و رلیاال کااردد باشاادزا را ییسم به م اطق براارا  راحتمالی، سیاست صدور یرو
 اشارد شدد است که  راهبرد پراک دد به این    ایاونهبه   زرشیدو     البر هی عربستانی ازجمله    لگرا  ییرل

ایری در شااکلرا   راوانی فعوامل  پ وهشگرا ،    مالحظه شد،  اونه کههما    در متن مقاله خواهد آمد.
های پیشین این وجه یمای  این نوشتار با پ وهو .اندکرددبررسی و واکاوی  داعو در عراق    و استقرار

عربسااتا     د وی بااه  ،داعو  پشتیبا    یهارو سیاست را ن د کشو  راهبرد یک نوع    ،حاضر  ۀاست که مقال
حضااور احتمااالی    هایخطراند  از  م   دور  یآ ، این کشورها برا  پایۀک د که برسعودی ش اسایی می 

ها به جوامااع هاادف در خااارج از خطر داخلی این ارودانتقال سیاست  های یکفیری در داخل،  ارود
در دیگاار عوامل    در ک ار  ی مهم  ع وا  عاملبه  راهبرد ک  د که این  مرزهای این کشورها را پیگیری می 

 دربااارۀ پیشااین    هاییک از پ وهوهیچبراین،  اف و  داعو نقو داشته است.    رایری و استقراشکل
آنتییون  احتمااالیا  حفاظتی و خطر ۀبا یکیه بر مفهوم »پیل  ی ش اختهستی   ام یت   ۀنظری  ،این موضوع 

 .اندکار نبرددرا به گیدنر
 

 روش پژوهش .2

نگر است اذشتهپ وهشی    ،است. درواقع  1رویدادیو از نوع پس  مقاله، کیفی   اینپ وهو در    روش 
 واکتشااافی ارزشاام د  ر  اباا ا  کیاا   ش . این روک دیابی می را ریشهها  علت آ  رویدادها،    ۀمطالع  باکه  

________________________________________________________________ 

1. ex Post Facto Research 
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هااای ایاان . دادد(Hasanzadeh, 2011: 16)معلولی اساات وباارای کشااف روابااط علاات  یروش مفید
استخراج   ،های خبری و سایت   ها،همقال  ها،بام تشرشدد در کت  هاینوشتهاز متو  و    ،پ وهو کیفی 
هریااک از هااا و چگااونگی  نخساات وی ای   ،. در یرلیل کیفی شدد است فی نی  یرلیل  و به روش کی

 راهبردهااایو یاااریخی و  ،اجتماااعی، سیاساای  ۀشود؛ سپس بااا یوجااه بااه زمی اا می   متغیرها یوصیف
چااارچوب موضوع موردمطالعه با هدایت    ،بستا  شدد در سیاست داخلی و خارجی عرارفتهدرپیو

 شود.می  یبیین پ وهو نظری 
 

 چارچوب نظری پژوهش .3

در کتاااب »یجاادد و  وید. کاارمطاارح  ی راشاا اختی ام یاات هست ۀدن  نظریاا یاا ا  ی آنتااون   ،بارنیتس نخ
نااوعی  1ام یت وجودی بر این نظر است که  کردد ونظری    شیشخصا، ام یت وجود انسانی را پرداز

قرار شخص    کدراا  ۀ طور مستقیم در حوزکه بهاست هایی یداوم و نظم در رویدادها حتی آ    احساس
بر اعتماد اسااتوار اساات. از  ،دن یا ی ش اختهستی ت یام  ۀنظری ب یا  . (Gidens, 1999: 323) ندارند

 ،کاارد    رمفاااهیمی چااو  اعتماااد و خطاا   فااراوا ،  یهات و انتخابی، در حضور عدم قطعاودیدااد  
بااه نااوعی   ی دستیابطور مستقیم با  خود به  ی عموم   یهایاب د. اعتماد در جلود می   ی ردهای خاص کارب

است کااه خااود در  ی مرافظ ۀبرای پیل ب یادین ی ضروری ،. اعتماداریباط دارد احساس ام یت وجودی 
را کااه  . ایدن  اعتماد ب یادین(Gidens, 1999: 18)احتیاج دارد  ه آ  های روزانه برویارویی با واقعیت 

یع اای اعتماااد بااه دنیااای ،  2 یادینک د. اعتماد بب دی می است، مفهوم  به ام یت ب یادین  رسید  بستر  
نخسااتین مراحاال   هایهبود  دیگاارا  کااه از یجرباا   ی به همیشگاعتماد    ،عی ی و ملموس و همچ ین

د خود وجو ،ام یت ب یادین است که شخص  پایۀ. بر(Gidens, 1999: 323)ایرد کودکی سرچشمه می 
دنیایی کااه از طریااق اعتماااد ب یااادین   ؛ک دها و اشیاء یجربه می متشکل از آدم  ی را در اریباط با دنیای

هما  احساااس ام یاات وجااودی م شأ    ،است. این نظام ام یت ب یادین  یافته  ش اسایی شدد و سازما  
 .(Gidens, 1999: 72)است 

________________________________________________________________ 

1. ontological security 

2. basic trust 
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ر پیوند با ام یت و مقابله با خطر احتمالی ناا د  مفهوم اساسی دیگری که برمب ای اعتماد ب یادین و د 
  عبااارت از حفاظاات دفاااعی در براباار  ، حفاااظتی  ۀ است. پیل  تیا حفاظ  ۀ پیل » شکل ارفته است،  دن  ی ا 

  ی حفاااظت   ۀ . پیلاا (Gidens, 1999: 324)بر اعتماد ب یادین است  متصور از دنیای بیرونی، مبت ی ی  ها خطر 
آشاافته  زا کااه زناادای فااردی را سیاری از رویاادادهای بااالقود اخااتالل بر اعتماد ب یادین، راد را بر ب مبت ی 

های  ها یااا موضااوع د ک ااد کااه رویاادا ای عماال می همچااو  وساایله  ، ب دد. اعتماد ب یااادین می   ، ک  د می 
بخو اساات کااه بااه  نوعی کوشااو اطمی ااا   ، حمایتی )حفاظتی(  ۀ راند. پیل خطرآفرین را از صر ه می 

، عااادی بااود  شاارایط  اعتماااد اصاالی  ۀ شالود درواقع،   ک د. کمک می   ما   ی پیرامون   ط ی مر   حف  و یداوم 
بر رویدادهای بالفعاال و    ی ها در چ ین مواردی، اعتماد نه  ود  رویدادهای غیرم تظرد است. مریطی و نب 

 . (Gidens, 1999)اجتماعی نی  حاکم است    ۀ های حوز و فعالیت   رفتارها بلکه بر    ی، دنیای طبیع   ۀ بالقو 
 رایباا  ی شود، این است کااه یضاامی اط می بایدن  است   ی حفاظت  ۀلیاز مفهوم پ  که  ایی اساس  ۀنکت

های ارزیابی خطر  ،؛ ب ابرایند وجود ندارو اجتماعی    ی بود  مریط بیرون  ییداوم عاد  حف  اعتماد و
ناپااذیر اری آی دد، امااری   ۀای حکمروایی شخصی و اروهی بر عرص ع صر هسته  ع وا  به  ،احتمالی 

 ناخواسته و ناخواندد هاام هساات د کااه ممکاان اساات   یایدن ، بسیاری از رویدادهااست. از دیدااد  
درآورند. این اعالم خطرها بااه صدا پوشو حفاظتی ام یت وجودی را از هم بدرند و زنگ خطر را به

  روروبهها که فرد باید با آ   یی هاموقعیت   برانگی یرینچالو  .وجود دارندابعاد اونااو     ها و درشکل
شوند؛ زما  می هم ،مهمها و هشدارها با یغییرات ها اعالم خطرکه در آ   هست د  هایی موقعیت شود،  

های حفاظتی که ام یاات وجااودی پیله یبرا سازسرنوشت  هایهساز. لرظسرنوشت  یهایع ی لرظه
 ی تاا ام ی ۀلاا یرا کااه درو  پ ی زیرا آسایو خاطر آی د،شمار می به ی ارک  د، یهدید ب می   نیفرد را یضم

 ک  ااد،ها را کشااف می که آ  ی  افراد  برایساز  سرنوشت های  هلرظ  شک د.ی ، در هم م اندکردد  ربرقرا
اروهاای   یهاااآمی  فعالیت کااه بااا عواقاان مخاااطرد  ماادهایی پیا  ؛ست ا  هاآ    یهاایری پیامد یصمیم

ری ، انجااام چ ااد کااار ضااروهای خطرآفرینهراس از فعالیت   و  برای رفع نگرانی   .مقایسه است قابل
بر   چیرد شد    طمی ا  ازا  و  ،با آ  خطر  یخطری که در کمین است، رویارویی اراد  از  آااهی  است 

 (.(Gidens, 1999: 187-189 آ  خطر
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ساابن آثااار و کااه به ایخطرهای احتمااالی   ؛برد نی  نام می   1های احتمالی بدفرجاماز خطرایدن   
 ,Gidens) آی اادشاامار می بهباادفرجام  ،م  برای شمار بسیار زیااادی از ماارد ابارش مصیبت  پیامدهای

یرلیاال  یع اای  ،با چ ین شرایطی را یرسیم نمودار خطر احتمالی  رویارویی  اهکار. وی ر(324 :1999
اطالعااات و شاارایط موجااود برحسن  شخص  اقدام م یک    انجام  و  احتمالی در متن  یخطرها  یوزیع

هااا را نیاا  بایااد اونااه نیمرخ ت، اینر اساا یییغدرحال  هموارد   یط جاریه وضع و شراکازآنجاداند.  می 
هایی های احتمالی پراهمیت، باید با کوشااوبرای ارزیابی خطرروز کرد. یالش  و به  بازبی ی   پیوسته

، یفاااوت اساساای داشااته باشااد شااودانجااام می های قابل نظارت و ک تاارل  در مورد خطرمیشه  که ه
(Gidens, 1999). 

انااد. ب دی کرددایدن ، راهبرد رهایی از خطر را مفهوم نظریۀ از ایری مقاله با الهاماین  نگارنداا   
یاب ااد. یریین اولویت می و ک ترل خطر به  ،ن راهبرد، سه اقدام ش اسایی خطر، ارزیابی خطرای  پایۀبر

 ۀک  دد )رخااداد آغازک  اادشااروع سااازوکار  )م بااع خطاار(، یآم ی، ع صر مخاااطردیش اسا  ۀدر مرحل
ارزیااابی،  ۀشااود. در مرحلاا ه در پی دستیابی به آ  است( ش اسااایی می و هدف آ  )غایتی ک  ،خطر(

بسااته بااه شاادت و ک تاارل،    ۀو ابعاد خطر موردیوجه است. در مرحل  ،یوا  یخریبی   ،ضعفشدت و  
هایی حکومت یا ارود  د، ک آمی  از آ  یغذیه می که ع اصر مخاطرد  ایضعف خطر و بستر اجتماعی 

یااا  ،سه هدف حذف خطر، کاااهو خطاارراستای د در  یوانارند، می که قصد رهایی از این خطر را د
 .ک  د یاذاراست یضعیف خطر سی

 

 

 

 

 

 

یسم تکفیری1)شکل شماره    ( (. مراحل راهبرد رهایی از خطر )اشا ه ترور
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1. high consequence risks 

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

آمیز، مخاطره ر)عنص ییشناسا .1
 وننده، هدگ( عنصر شروع

 (م تکفیری مراحل راهبرد رهایی از خطر )اشاعه تروریس

 ونترل خطر )حذگ، واهش، تهدید( .3
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کم در آثار ت دس  ،ایدن   ی ش اختام یت هستی   ۀالملل از نظریرپذیری اندیشم دا  روابط بینیثأی
  بر این نظر است کهاین مقاله، استیل  کامالل برجسته است. در راستای رویکرد نظری  میترنو    ستیل

 یهامان ااد سااازما    ایی درنظر دارد، ایاان اساات کااه ک شااگرا  فراملاا   ش اختی آنچه ام یت هستی »
ها را از طریق برسااازی یوان د ظرفیت بازیابی دولت یروریستی می   یهاها و سازما  غیردولتی و ارود
دهااد، افاا ایو یتی که دولاات از خااود بازیاااب می با روا  رویارویی آمی  انتقادی در  یک روایت یقابل

کااه از طریااق آ ،   شااودبازیااابی    یاذاریک فاصلهسبن یرریک  یواند  بلی می ده د. این روایت یقا
 ,steel)انقیاد درآورد بااه هااای معی اای راجمعیت  یاااشود می رو هاقدامات هدفم د دولت با مانع روب 

ا یساااز»عادی راهباارد کارایری و خطر احتمالی را در بااه ی اطمی اننامیت   راد مقابله با  .(65 :2008
 لراظ بااه  ، وو م عطااف  ک تاارل   شاادید را  قطعیت عاادم  ی،ساااز، عادیاو  نظربااهک د.  ی جو م وجست 

ک د. اطمی ا  معرفتی ک شااگرا ، می را ک ترل و شرایط انجام ک و را فراهم    دزای مریط یهد  معرفتی،
 و،  طرابضاا ا  نظماای،بی   ،راهبرد این    ی فراهم کردد است.سازعادی  راهبرد معلول شرایطی است که  

برداشاات   دهداجازد می   به ک شگرا    طریق  از این  وک د  می   برطرف   را  ت یقطع  عدم  از  ناشی ی  آشفتگ
 اعتماااد، ،ی شاا اختهستی  ام یاات ۀ نظریاا  در .(Mitzen, 2004: 3-4) ک  د حف  را از خود و هویتشا  

 وجااودی  نگرانی   و،  یشویو  اضطراب،  احساسقطۀ مقابل  در ن  وجودی  ام یت   و،  ت یقطع   ا ،یاطم
 ایرد.می  قرار

 

 ای موفق)رهایی از خطر(: افغانستان نمونه یتروریسم تکفیر  هکاربرد راهبرد اشاع هپیشین .4

رهباار وقاات   ،برژنییفو شوروی سابق به فرما   ، اری1979دسامبر    24ج گ سرد و در    ایروداردر  
ز آشااکار وافغانستا  وارد این کشور شد. ایاان یجااا ۀزد ت بررا  م ظور حمایت از حکوم به  ی،ورشو
 ،المللاای مبارزد و مقاوماات در افغانسااتا ، واکاا و شاادید بین  یهابر اعتراض و یشکیل هستهو  اف 
در را نی  برانگیخت. آنا  اقدامات عملی خود را آ   مانا  غربی و عربی  یپمتردد و هم   د ایاالتی وبه

 شرح زیر است.ها بهکه برخی از این فعالیت  غاز کردندیجاوز شوروی آ مقابل

را    شااوروی   بااا مبااارزد  برای  ها از افغا   ر جانبه این کشو حمایت همه برنامۀ  ، آمریکا  ۀ ک گر    آمریکا  •
با استفادد از یوانااایی مااالی و نیااروی  که    ری ی کرد اونه برنامه این آمریکا    اساس، یصوین کرد. برهمین 

بار یوانست  ن ی برای نخست  را یقویت ک د و ها  افغا    ۀ و اسالمی، جبه   ی رهای عرب موجود در کشو   ی انسان 
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پیشاابرد   رای سالحی غیرمستقیم باا  ۀ مثاب ها را به جهادی سلفی و احساسات دی ی آ   ی استفادد از نیروها 
ج گ مستقیم با شوروی نبااود   به د آمریکا و به ور  ی نیاز  ر گ ی با این کار، د  اهدافو در م طقه یجربه ک د. 

های فراوا  مااالی از دوش  و ه ی ه   ، های داخلی این ج گ، اعم از یلفات نیروها، اعتراض   ی ها و ه ی ه 
  ۀ هااای عرباای حاشاای شااد. آمریکااا یوانساات بااا بساایج کاارد  دولت دولت ایاالت متردد برداشااته می 

    زا ها از استرش کمونیساام و خطاار مبااار و یرساند  آ    ( ها عربستا  سعودی آ  در رأس  )   فارس خلیج 
  ، 1  نسییک یبرژ ن میدا  ک ااد. ی د ا ر ا را وا ه شا ، آ  ی انقالب اسالمی ایرا  در کشورها   از   ثر أ مت   ی ارا اسالم 
ز  مبااار   ی ها یرین م بع یأمین مالی ج گ و ارود مهم  ، یوافق کردد بود و قرار بود حکومت او  فهد با  پیشتر 

ارسال یساالیرات  مسیر  ، یک  پس از چ دی   اوید  »آمریکا آمریکایی می  ۀ ، نویس د 2شو یترر  پیتر باشد. 
 . (Zahedi, 2015: 111)سیدا  ر ت و به افغانستا  می اذش ی ستا  م ک کرد که از مصر و پا  ایجاد 

فرصاات   ،خااود  که  انتخاب شد  ید با شوروزمبار  ۀع وا  خط مقدم جبهبهاین کشور     پاکستا    •
مریکااا و عربسااتا  آ  ی مااالی و سیاساا   ۀاسترد   یهاکمکاز    یابود    ضیاء زحقبرای  نرال    رزشم دیا

 ۀشاادن ییخر  ی المللاا بین  ۀوجهاا   را بازسازی ک د،  تا  با آمریکا و عربس   شاییرد  طبروا  شود،م د  بهرد
عرباای و ا کشااورهای باا جدیااد  ۀیرمیم ک د، با یوجه به رابطرا    ذو زفقار دل  بوتواعدام    درنتیجۀخود  

های جهااادی متااأثر از ساالفی   ساارانجام،و    بهبود بخشااد،غربی موقعیت خود در برابر ه دوستا  را  
از صر ه سیاسی پاکستا  دور کااردد و   بودند،او خطرساز  را که برای حکومت    3یمودود  یهادیدااد

 .(Ismaili, 2007: 61)و بر نفوذ کشورش در افغانستا  بیف اید  دهدجهاد افغانستا  اسیل  ۀبه عرص 

 باااال مسجدالررام که سرانجام و اشغ  1979  هدر فوری   جهیمان  زعتی  ام  یق  ی سعود  عربستا    •
 وی د بااه ،ای و حکااام م طقااههای ب ره فرام طقهقدرت   هرسید، بپایا   روزد به15خونین    ی یک درایر

ها، ابتاادا مت آ  استمرار حکو ۀداد و آ  ای که الزم   ، درس ب رای خاندا  پادشاهی عربستا  سعودی
عباادالوهاب، و ییمیااه و مرمدبنادی ابنثر از مکتاان اعتقاا أاسالمی مت  یادارایب   یهاک ترل جریا  
در افغانستا   ی. دخالت شورواست سوی دلخواد خود وها به سمت آ  ت  هدای  ،آ  از  یر  سپس و مهم

باارای خاناادا  آل  این فرصت طالیاای را ،اشغال مسجدالررام ۀاندکی پس از حادثو    1979در سال  
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داوطلبااانی باشااد کااه   ۀی بااا  هماا م   پااذیرفت کااهد. دولاات عربسااتا   کاارسعود در عربستا  فراهم  
هااا در عربسااتا  . آ  (Kali, 1999: 69)افغانستا  هجرت ک  ااد به  اونااو   یخواه د از کشورهامی 

کردنااد. یت هم آش ا می ها را با وهابدادند و با این بهانه، آ  آموزش می   لمانا  س مسائل نظامی را به م 
رد و مبلغا  وهابی را بااه بیاارو  از عربسااتا  هاام فهد که یازد شاد شدد بود، از این فرصت استفادد ک

 طااول ، در یکل اطالعات سعود ۀ مدیرکل ادار ، زفیصل ترک  د. شاه اد(Zahedi, 2015: 110)فرستاد 
  بومصعب  زسییور   ،همچ ین  کرد.  ردادی   الدنبن  در افغانستا  و پاکستا  با  بارجهاد افغا ، چ دین

عوامل اطالعااایی عربسااتا  »  کردد است که مسئله اشارد    اینبه    ،الد  بودهمراد بن  یکه مدت زیاد
 فرسااتادندمی هایی از عربستا  ا  خود، کمکرکارا ا قیو از طرارفت د  می   سیما  الد  ا بنسعودی ب

(Bergen, 2011: 110-112). تا  ساا عربستا  به افغان یمرموله که با همکار ین صدها دربارۀ  الد  بن 
م یجهیاا ات ساا گین را از یتنساا ت شااوروی، بااه لطااف خاادا یوارابر قدبر  در»  اوید ی م   شد،  قلتم 

ر، لااودر، زرفتااه صاادها یاان وز  داشاات و بولاادوهمن م تقل ک یم کااه روییشریف  ین حرمینسرزم 
 .(Bergen, 2011: 71-73)ارفت یجهی ات س گرسازی را دربرمی  و، کامیو ، کمپرسی 

مبااارزد بااه افغانسااتا ، بساایاری از یشااکیالت،    داوطلبااا  مساالما  باارای ل  انتقا   عملیات   براین، اف و  
ها را از کشورهایشااا   ش ده د و آ  ز کرد یا به مجاهدا  آمو   عربی را فعال   ۀ ری ی خ ی  ها و انجمن  ، ها سازما  

اسالمی کااه    ی سان ر داد م سازما  جهانی ا   . (Ismaili, 2007: 61)  به عربستا  و ازآنجا به پاکستا  م تقل ک  د 
رسااتاد. ایاان  شاااور ف ی بساایاری از مجاهاادا  را بااه پ  ، تو در قاهرد بااود ی و مرل فعال آ  در عربستا  قرارااد 

ه جهااانی  یاا دفایر ایراد   ر دنیا داشت. س و درمانگاد وابسته در سرا   ، نهاد، شرکت، دفتر   1112سازما  بیو از  
  ب ااا از ج گ    پیو ها  الد  در قاهرد که مدت   در شهر مکه بود. مؤسسه مرمد بن اصلی آ   قرارااد اسالم که  

زمااا   در  .  عهدد داشاات را به های خودش  ت شدد بود و انتقال کارارا  مصری به عربستا  برای کار در شرک 
انتقااال نیروهااای ساالفی از کشااورهای مختلااف بااه  در  یرین شرکت  ، این شرکت فعال در افغانستا    ج گ 

کااه بااه    دارا  عرباای جهااا   . (Zahedi, 2015: 112)و انتقال به پاکستا  بااود    آ  کشور، آموزش در    عربستا ، 
  ، رسد نظر می های وهابیت سعودی آمادد شدد بودند که به آموزد با  ای اونه به افغانستا  فرستادد شدد بودند، 

از    ی یکاا   ۀ افتاا باشاا د. به   ا حاکما  کشوره   ی ایجاد خطر برا  ساز زمی ه نباید به کشور خود بازاشته و اصوالل 
  ی مااورد متفاااوی   ارفتن کشور خود به آنجا آمدد بودند. این  ه برای پس  غ افا   و   برای مرد  ب  اعرا »     ا مجاهد 
 . (Bergen, 2011: 154)خواستیم براردیم  نمی  ؛ م در آنجا بمیریم ی خواست می بود. ما  
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ستا  رفت ااد یااا  ن دند و به افغا از مبارزا  سلفی مصر نی  از این کشور خارج ش   زیادی یعداد      مصر   •
  در  زا حکومت مصر با فشار بااه مبااار   ، جای آورند. درواقع ه ها را ب جهاد و دفاع از وطن مسلما   ۀ ض ی فر 

ای  اونااه به   ؛ کاارد   فراهم ها از مصر را  خروج آ    ۀ   ی باز اذاشتن راد فرار و یشویق به مهاجرت، زم داخل و 
  ،  زعدل سیف  ، ابوحفص  ،  بو یوب  زمصر   ،    زظو هر یمن    مان د  ، القاعدد   برجستۀ بسیار    ی ها چهرد   که 
 . (Rabeefar & Farmanian, 2016: 13)  از مصر بودند  ا این مهاجر   ء ج    ن شیخ دمر د د زرحم و  

یااک حرکاات  ،ک  دد  اشااغال افغانسااتا (شااروع سازوکارخطر )کمونیسم،  یی با ش اسا  ،ب ابراین
ایاااالت   پشتیبانی و    ،اروهی غربی و عربی   یهادهی م اسن رسانهجهت   ،م سجم و استردد  ی غییبل

و داوطلاان شااد  باارای   جوم مبارزا  مسلما  م طقه به افغانسااتا  عرب، ه  اکما  متردد و برخی ح 
 ۀو اذشت  انهوری د  یهابر ایدئولو یی ت بشدت ارفت. ساختار س تی و م   ی های نظام آموزش ی یرفراا

انه، کارا ارا  و حاکمااا  ایاان یمی در جوامع خاورم اسال  یهاو ارود  هادولت روابط بین  آمی   م ازعه
ناخواسته رویدادهای  ی ایرشکل هایپایهو ارزیابی خطر احتمالی واداشت یا بی ی  جوامع را به پیو

 ۀ، رابطیبه افغانستا  از م ظر ایدن  مسلما    امبارز یلاس  را در داخل کشورهای خود از بین ببرند.
و  کرد های مذهبی را یرکیم یاسی و علمای دی ی و رهبرا  مذهبی ارودبر اعتماد بین رهبرا  سمبت ی 

هااا بااا . دولت رانااده  یحاشاا مدت بهدر کویادکم  دست هویت دولت حاکم را    آمی  بایقابلی  هات یروا
دزا پرداخت ااد و یاا مریط یهد ل به ک تر سو،ازیک ،هابه خارج از کشور مسلما     امبارز  رصدو  راهبرد 

خااویو را   ۀحکومت باار جامعاا   یسازو عادی  یم دداخلی، روال  یهای و  کاهوبا    دیگر،یسواز
احتمااالی ر از سااوی  متصااو  یخااود را در براباار خطرهااا  ی حفاااظت  ۀلاا یپ  ،نوعی ویت کردنااد و بااهیق

 .کردندیر های رادیکال اسالمی، امنج بو
 

 کشور  این عراق و چگونگی ورود داعش به  هایدگرگونیا به ر گذ نگاهی .5

 بااا 2018عااراق پااس از سااقوط صاادام حسااین یااا پایااا  سااال   دولت و شاارایط حاااکم باارساختار  
پردازا  ایاان نظریااهکاای از  ی  ،1ر ت رگ نظر  دارد. به  هماه گی خوردد  ست کیک دولت ش  یهاشاخص 

ک تاارل مرزهااا  ک  ااد، درمی   نامشروع جلااود ،  چشم شهروندا    در  ،ددرخوشکست   یهاحوزد، دولت 
________________________________________________________________ 

1. Ratberg 
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درایر   ،نظامی حکومت   یو نیروها  ،ده دقلمرو خود را یاحدی از دست می اقتدار بر  هست د،  نایوا   
 وی ای ی،شوند. ج گ داخلرقین سیاسی ایجاد می  یهاهایی هست د که یوسط ارودرزد با آشوب مبا

های اجتماااعی و شااکاف  ،های قومی، مااذهبی، زبااانی شکاف  ست که معموالل ازا  هااین نوع دولت 
 یهاای که ارودوی د م طقهبه ،خود ی یوان د م اطق پیرامون ها نمی دولت  ایرد. اینمی   دیگر سرچشمه

دساات   از کشااور از  ی هااایا در بخورا ک ترل ک  د و اقتدارشا  ر  اند،کرددحاکمیت اشغال    خارج از
هااا باارای بهتاارین مکا   ،ددرخوهای شکساات ، دولت 1نیومن نظربه .Rotberg, 2004: 3)-(5ده د ی م 

 :Newman, 2009))دارد  ی ک تاارل کمتاار ،در م اطقی که دولاات  وی د هست د؛ به ی تیس عملیات یرور

باار رفاااد  زیااادیثیر م فاای أکااه یاا رد اااذانمایو می بهرا  پذیری از آسین  یفرای د  ،هادولت   نی. ا433
 .دارندالمللی شهروندا  و بر صلح و ام یت بین

 ،های ام یتی، سیاسی چالو  ، دولت عراق با2003سال  فروپاشی ر یم صدام حسین در    در پی 
بر سر دولت  ی ع وا  بررا  ب راها بهاز این چالو یکی  ی رو شد و هرازااههو اقتصادی بسیاری روب 

رو های روباا ، عراق با چالو سیاسی اسااترددک ونی   از بررا  ام یتی   پیو.  آمدرود می ف  و ملت عراق
ایاان وی در ی ظیم معادالت داخلی    و کاهو نقو  ،عراق  جمهوررئیس  ،جالل طاز ان   یبود. بیمار

 یهاااد به عملکرد دولت عراق، اعتااراض مراجااع و ارودهای س ی و کرارود  ، یشدید اعتراضکشور
بااا  2010برانگی  انتخابااات براال  یمااالکی و برااا ارالبه عملکرد دولت نااوری   ن مذهدیگر شیعه

ت مااالکی را درایاار براارا  های مختلف سیاسی، دولاا و جریا    ،هااح اب، ارود  ۀاسترد   ی نارضایت
یدریج مخالفا  س ی خود را یهدید کاارد الکی بهم  ،2011در سال  .(Akbari, 2016: 17) عمیقی کرد 

. ایاان (Basiri & Saldorger, 2017: 557)شدت یرت فشار قرار داد ل یس ن را بهاه مدارا  و سیاست 
آغاااز براارا    ،نشین، همچ ااینس ی   هایوی د در استا  به  ،اقتصادی   اسن شرایط در ک ار شرایط نام 

سیاسی   عرصۀم کردستا ، شرایط را برای ظهور داعو در  دولت مرک ی با اقلی  یهاسوریه و درایری 
 .کرد  فراهمدر عراق و اشود  پروندد جدید ام یتی  ارستی د های ارود دوبارد فعالیت  خاورمیانه و

 در پی  2014دی آغاز شد. در آغاز سال های ام یتی در فلوجه و رما، بررا  2013از اواخر سال  
نشاای ی کاارد و س ت در فلوجه، اریو عراق از این م طقه عقن دولت عراق با معترضا  اهل    ی درایر

________________________________________________________________ 

1. Newman 
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آغاااز   ،یصاارف درآورد. ایاان روناادهایی از فلوجه و رمادی را بهاز فرصت، قسمت   استفادد  داعو با
جهادی مترد دولت   یهااعدد و ارودالق  مخالف  پیشتر  که  االصرود »بود. جماعت    یبررا  جدید

آغاااز دولت مرکاا ی  ستی  جدیدی را باروند سیاسی عراق،  شکست در در پی ، آمدشمار می عراق به
وجود بااهنسبی با داعو، شرایط دشواری را برای دولاات مرکاا ی عااراق    ی سکوت یا همراهو با    کرد 

و جماعات الصرود یوانست با یصاارف مانداا  ر یم صدام  زبابا  داعو همراد    ،بررا    در اینآورد.  
اریو   .بغداد پیشروی ک د  سویالدین، بهصالح و  االنبار،    ، وایهای نب رای از استا    بخوموصل و  

نشین و یأثیر یاریخی و هویتی اهالی این م طقه بر اریو های س ی استا    ۀشرایط پیچید  دلیلهعراق ب
داعو  ی نسب ی سه سال اخیر، برابر درپلیس  وستۀپیدر زما  ر یم بعثی، فرسودای اریو و عملیات  

د، در م سجم عملیایی و فرماندهی کارآماا   ۀو نبود برنام   ،ز امکانات مدر  در استفادد او اریو عراق  
 .(Akbari, 2016: 18)م فعل عمل کرد  جو،ستی د های با ارود رویارویی 

ام بود. شک  دای مرزها صد  خوردد در عراق پس از، نمایی از یک دولت شکست یادشددشرایط  
کردند بخشاای را فراهم کرد که احساس می   ی هاینفوذ یروریست زمی ۀ    ،حاکمیت داخلی   و یضعیف

های . مااداخالت قاادرت ک  اادمی   یپ اادارذاتهااا همآماادد بااا آ  یط پیوشرا  سبن از مردم عراق به
هااای سیاساای، امی، دخالت نظ ۀبا حمل ،عراق  ی وی د آمریکا در امور داخلای بهای و فرام طقهم طقه

راستای م افع خااود بااروز یافاات. بااا   ها درست ی رورو استفادد از ی  فراوا ،های نظامی  پایگادساختن  
 یر شاادشااتر و اسااترددیب ،در ایاان کشااور  ی یروریست  هایهآمریکا در عراق، حملهای نظامی  دخالت 

(Soltani et al., 2017: 136)عراق و سپس داعو نیاا  باارای  ی ارود دولت اسالم  پشتیبا   ی. کشورها
هااا بهاارد از وجود این ارود ،داخلی   هایدور کرد  افراطی   ایجاد موازنه با رقبا و البته  استرش نفوذ و

ارد  و مصر  وی د بهکویت و  ،امارات  قطر،  ی عربستا  و همراه  ی رهبر  به  ی عرب  ۀ. جبهبرندی زیادی م 
دولاات ساا ی در   بازارداند    رم ظوبه  ،مچ ینو ه  ی از خطر داخلی عوامل مستعد یکفیر  ی رهایرای  ب

را ابتاادا در عااراق و سااپس در سااوریه   ایجانبااههمهیعه، ج ااگ  نابودی عااراق شاا   کمدست عراق یا  
بااا  ،ماارز بااا ارد  و عربسااتا  په اور االنبار در غرب عااراق و هم ند. استا  کرد   پشتیبانی هی و  فرماند

ها اادریرین اذمعیشتی مردمی، یکی از مهم  یهاهای مساعد فره گی و مذهبی و ی گ اداشتن زمی ه
 .بودخطرناک  طرح و سکوی عملیایی این 
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 ز منظر امنیتیچرایی حمایت عربستان از داعش و صدور تروریسم ا .6

 مذهبی در داخل و لزوم هدایت تهدید داخلی به خارج از عربستان شماربیمخالفان  یدیرپای. 1-6

ایری دولاات سااوم شکل زما  ستا  سعودی در یاریخ این کشور از از مخالفت با دولت عرب  یموارد 
در   ین ج اابو ضااددولتی نخسااتیرین و  یاک و  وجود داشااته اساات. اصاالی   1902  سعودی در سال
اردا  نجدی بودنااد بیابا    رخ داد. اخوا ،  1920  ۀاخوا ا مشهور است که در ده  هعربستا  به »فت 

وهابیاات   یهاااشاادت معتقااد بااه آموزد بهو    یشکیل شدد  ارمطی»و    ابهیعت»همچو     هایی یلهکه از قب
اما  ،دد بودندسعود برای فتح م اطق یبدیل شن ارود در اریو ابنییرمی به اصلی نظا  ۀبودند و از ج ب

سااعود هااای اسااتعماری انگلسااتا  رسااید، ابنزدولت سعودی به مر  هایکشوراشایی   زمر  کهزمانی 
قاادا  تیرین م ی سرعت به یکی از اصاالاخوا  بهدرنتیجه،    ؛ددا  هاکشوراشایی دستور به یوقف روند  

. (Lacro, 2013: 10)شااد یباادیل و ماادر  غرباای  ف اورانه یهاشرفت یپکارایری بهر یس سعود در م ابن
 ،د  مظاهر یمد  جدید غرباای رد کرحرمین شریفین و حکومت و وا  ۀ اداری  سعود برا، ابنحالبااین

د  اروهاای از رؤسااای زو بااا ااارد   را انجااام دادو مااذهبی    ،یاقتصاد  ،اصالحات اجتماعی   برخی 
از رؤسااا و   ییعااداد  ی د  بی اا یاا و بر  ،که مخالف این یجدیدنظرها بودنااد  ،ی اخوا  ادارایت ب عیجم

ل، بسیاری از اصول و احکام آیین وهابیت را یعطیل یا یعدیل کرد یقبوهابیت و کارهایی ازاین  یعلما
 .(Movaseghi, 1995: 192)ها یرمیل کرد ائل زندای جدید را به آ  از امور و مس  یو پذیرش بسیار

 سبن بود،    رفتهدرپیو ااسالمی را    کرد پا  ی که رو  1964ملک فیصل در سال  نشستن    یخت   بر
. درنظر ارفته شود یأثیراذاری نظام مذهبی بر اجتماع عربستا   برایبودجه و اهمیت بیشتری   کهشد  

با عقایااد ها  آ    بیشترد که  شمذهبی    ی مردود و مرل  یهات یجمع  ی یراساز شکلاین مسئله، زمی ه
بعاادها هااا، ین جمعیت دین و امر به معروف و نهی از م کاار بودنااد. هماا   در پی استرش ایانه  اداریب 

 ۀ. در فاصاال(Lacro, 2013: 12)سود دولاات سااعودی نبااود به رویهیچکه به ندرا ایجاد کرد  شرایطی 
مهاام اجتماااعی بااود.  ۀسه پدیااد پیامد  ا،هیالسلف»  ۀجامع  یداری پد  1980و    1960  ۀده  ۀسالست یب

شاادید باارای حفاا    یکاروهابی و ایجاد حس مرافظه  یه راندد شد  علمایحاشبه  ،پدیددن  نخستی
 ،های فراوانی رادولتمردا  سعودی بود که نارضایتی   یسازهای مدر  جایگاهشا  در مقابل سیاست 

 هااایدومااین عاماال، ورود عقایااد و جریا    ؛پدید آوردد بود  ،طی وهابی در قشر مذهبی و افرا  وی د به
ایر دولاات و سااخت باارای ساااختار سیاساای مسااتبدانه   ی های م اساابای بود که جایگ ینازد فکری ی



     225 )2016-2000عربستان و عراق ) یهادر دولت یامنطقه یهااز خطرِ دولت ییراهبرد رها

 یبرا  یمرابای دولتمردا  سعودی سریع و ب  های بسیارسومین پدیدد، یالش   ؛کرد سعودی مطرح می 
 آغااازاز  ،نیب ااابرا ؛(Lacro, 2013: 13)تا  بود س عرب ۀه درو  جامعبمدر   یهاددی و پد رد مظاهوور

یااک دولاات اسااالمی   وهابی، حکومت عربستا  نمادی از  هایبرای افراطی   ل کشور عربستا  یشکی
ا که به  ی یرین یهدید »قیام جهیما  العتیبزما  با انقالب اسالمی ایرا ، جدیهم  ،دلیلهمیننبود. به

ود باا   زل طاع خو ن منو خط فکری  امرتسبه  ۀسلفی  ۀجامع»ثر از  أنجامید، متاشغال مسجدالررام ا
، ان جار داشت. او حاکما  است   دد کرددها جامعه را آلوآ    ۀعقیدکه به  هایی یباهی و    هاکه از بدعت 

مااردم نکاارد  ایرند، با بیعت عت می یاجبار از مردم بسعودی را به این دالیل که از قریو نیست د، به
 پیونااد انصااار ک  ااد، بااامی  ها را همااوطن خطااابشدد و آ   یا  عیشوند، مانع قیام علیه شنمی   رک ارب

و ای کااه  ،در ماادارس و مشاااغل دولتاای یاارویج شااود ک  ااددامرادده ااد افکااار دارنااد، اجااازد می 
 ما ،یجه .(maraminstitute.com)ها و فساد در جامعه هست د، به انتقاد ارفت بدعت   ده دۀاسترش 

یطا  خواناادد اساات. او هااا را اطاعاات از شاا بیعت با خاندا  سعودی را باطل دانسته و اطاعت از آ  
کااه   ایشاایود کااه بااه هاار  اساات  ها خواسته  اخواندد و از آ  نوعی به نافرمانی مدنی فرهوادارانو را به

 .(Lacro, 2013: 14)وارد ک  د  آسین یوان د به دولت سعودی می 
و معتقد بود که این دولت با  دانست نمی اسالمی   ی کاف  اندازۀ   را به  حکومت سعودی جدید،  نسل

در میااا    یاکارانهظهمراف    جریا  ،1990و    1980های  دهه  در طول غربی مترد شدد است.    ا  افرک
ر یاا دی ی شکل ارفت که هاادف خااود را رهانااد  وهابیاات از زنج  یهادانشگاد  آموختهدانو  یعلما

نااام ایاان جریااا    کاارد.دسااتگاد مااذهبی مسااتقر اعااالم می   ط ت وایراد و ایفاق بااین خاناادا  ساال
 ایی، ایاادئولو ک  اادیعبیر می   نی جریا  صرود که ناظرا  از آ  به جریا  نوسلفی  .  »صهویا ا بود

زیرا علمای اخااوانی مصاار و سااوریه در دهااۀ  ،المسلمین دارد مرکن از وهابیت س تی و یفکر اخوا  
به عربسااتا  پ اه اادد و در آنجااا بااه یاادریس و  مال د د زناصرج  شد  یوسط  سرکوب   دلیلبه  1960

وی د با به و ط ارم عربستا  با کشورهای غربی بودندبمخالف روا  ،صرویا  .  دندیرصیل مشغول ش
های ج گ خلیج فارس و حملۀ عراق به کویت و ورود ائتالف غربی به م طقه و عربستا ، مخالفت 

 .(Ghasemi, 2017: 18) شدسرکوب  ،ها به اوج خود رسید. این ج بوآ  

که خطری برای موجودیاات و هویاات آ  بل  ی، یکیف  رطی ها خ ها، نهوباونه ج نیا  ایری قدرت 
م خااود عربسااتا  مایااه یاا خطری که از اسااالم ساا ی و هااویتی مشااابه ر   آمد؛می   شماربهکشور نی   
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نگراناای در ریاااض  ،دلیلینهمبا آ  نی  دشااواریر بااود؛ بااه رویارویی  یر کهخطری حیایی   .ارفت می 
. در یک س د (Mohammadian, 2016: 58)داشت ها وجود از مهارنشدنی بود  موج خی ش  فراوانی 
، آماادد اساات  کاارد م تشاار    2سیکلنوشته بود و ویکاای   2009در دسامبر    ،1نتونیکلخانم    که  مخفی 

دیگاار هااای و ارود  ،سااتا  برای القاعدد، طالبا ، لشکر طیبه در پاک  مالی   ی عربستا  یک م بع حیای»
در   یک یهدیااد داخلاای   ی هاها انجام دهد،  ودست است. اار عربستا  کاری هم بر ضد این اری یرور

. (http://news.gooya.com)هااای آنااا  در خااارج از عربسااتا   کار  ساابن به  نه  ؛خود عربستا  است 
امااا از   ک د،می ل ک ترل  شدت در داخ و یهدیدک  دد حاکمیت را به  ی سلف  یعربستا  سعودی نیروها

باارد و آنااا  را باارای رهبری جها  اسالم بهرد می   ۀاعیطلبانه و یرکیم دها برای پیشبرد اهداف جادآ  
حفاااظتی   ۀک د و بر ام یت پیلنیروی جهادی به خارج از مرزها هدایت می   انتقالیعیا  و  مبارزد با ش

شیعیا  زمام امور  در آ  بیشتر،است که  یعراق پس از صدام، کشوراین موضوع که  اف اید.  خود می 
های م تقااد حکوماات جایی ساالفی هباارای صاادور و جاباا    اسبی اوی  م دست دارند، بهانه و دستبهرا  

 بود. سعودی
 

 به امنیت و ثبات داخلی  رسیدن برایشناسایی خطر و کنترل آن  .(1)شماره  جدول 

وضااااااعیت 
 عدم قطعیت

های مؤلفااااااااه
خطرآفااارین )از 

روحاانی و  سوی 
وهااااااااااابی و 

 پیروانشا (

های باا همرا   دلیلنارضایتی وهابیت از حکومات عربساتا  باه
یجاادد غاارب، ناصااالح بااود  حکوماات، انتقاااد بااه سیاساات 

اجبااری از ماردم، سیاسات اارفتن  عت  یجامعه، ب  سازیمدر 
 تسازی جامعه، قریشی نبود  حاکما  سعودی، مخالفامدر 

 سج گ خلیج فار با ورود به ائتالف غربی در

ایری امکااااا  شااااکل
 رویدادهای خطرآفرین

 

یمهیااااادات 
 ک ترل 

های لفااااااااهؤم
دساااااز )از اعتما

ساااوی دولااات 
عربسااتا  باارای 
کااااهو خطااار 
وهابیاااااااااات 

 معترض(

وهاابی،   هاییهای مذهبی به روحانو جایگاد  هاقامم  یوااذار
صدور جهادارا  به افغانستا  برای ج گ با کمونیسم، مبارزد با 

جها  عرب و اسالم، مباارزد باا نفاوذ استرش نفوذ شیعیا  در  
ستا  سعودی، حمایت ایرا ، حمایت از اجرای شریعت در عرب 

 ا از اقدامات جهادارا  وهابی در خارج از عربست

پیراماونی عادی مریط  سازی 
و یااالش باارای ایجاااد پیلاا  

 حفاظتی

________________________________________________________________ 

1. Clinton 

2. Wikileaks 
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 ان به عراقفعال شدن تروریسم تکفیری خطرآفرین در منطقه و ضرورت صدور آن از عربست. 2-6

یاارین ااارود  القاعاادد مهم فروپاشی حکومت صدام حسین و اشغال عراق یوسااط آمریکااا،    پس از 
ترین م ابع مالی القاعاادد  بیش  د عراق شد. ر   عربستا  وا پیدا و پ ها   ی ها بود که با کمک   یست ی یرور 

تا   شد. حاکما  عربساا عربستا  یأمین می  وی دفارس به   از شیوخ دی ی در کشورهای عرب خلیج 
موجودیت  ها  این ارود   زیرا   ، د ک   یم  وابسته به القاعدد مبارزد  ی ها شدت با ارود به   ر در داخل کشو 

هماه گی خوبی با حکومت دارند، زیرا    ی، ولی علمای وهاب   ش اس د، نمیرسمیت  را به آل سعود  
، ااارود  مرزهااا، حاکمااا  سااعودی   ی سو ت را نی  در پی دارد. اما در آ ی دوام وهاب   ، دوام آل سعود 

اند و این حمایت مااالی و  دادد شبرد اهداف خود یشخیص  ی برای پ   یم اسب   القاعدد را وسیله و اب ار 
ده ااد.  دارا  و نهادهااای خیریااه انجااام میو ساارمایه   یدی اا علمای    کمک یسلیرایی استردد را به 

  اعدد عربستا  در یعامل با الق   ستها است که مدت   ی دشم ی در داخل و ایراد در خارج، راهبرد
  ینفتاای و صاا عت   ی ها شاارکتبااراین،  اف و   . (Bahmani-Jalali, 2016: 118)درپیو ارفتااه اساات  

برای فعالیت دارند و عربسااتا  بااا درک    یه فضای ام  ، نیاز ب ر آمریکایی در این کشو   وی دبه   ی، غرب 
خاااب  ک د و انت ر میی م طقه سراز دیگر  رادیکال این کشور را به کشورهای    ی ها این شرایط، جریا 

  ع وا  مثااال، بااه   ؛ شااود ایاان کشااور طراحاای می  ی سیاساات راهباارد  پایااۀ کشورهای هاادف نیاا  بر 
مان ااد    ییامااا کشااورها   ، اند دولت نداشااته   ااد فعالیتی بر ضد هیچ   ، های یکفیری در بررین جریا 

 :Sheikh-Hosseini, 2014)  اند شدد ها یعیین  مقصد این ارود ع وا   به و لب ا     ، عراق، یمن، سوریه 

رفتااه بااود، بااا  بااا القاعاادد درپاایو ا   پیشااتر ای کااه ر یاام سااعودی  سیاست دواانه   ، ب ابراین   ؛ (94
 اق دنبال شد. های داخلی متمایل به پیوستن به داعو در عر یکفیری

به    2014   وئیه   13یاریخ  در    2به قلم پایریک کاکبر   ای ه انگلیس در مقال   1پ دنتینامه ای د ز رو 
شاامال ایاان کشااور    وی دداعو در عااراق و بااه   ی شرو ی  ( در پ نقو استخبارات )اطالعات عربستا 

شاه ادد ب در    ر، ب سپتام  11  رویداد و از  ی پ   یاندک» نویسد   می  باردویس دد دراین . ن کردد استاشارد  
یااا    1999از سااال    MI6یس سااازما   ئ ر   ، 3یرالو با سر ریچارد دی   ای بن سلطا  در دیدار مررمانه 

________________________________________________________________ 

1. Independent 

2. Patrick Cockburn  

3. Richard Dear Law 
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انه خواهی  ی در خاورم  یا قمع کرد  شیع و   در آی دد شاهد قلع چاردی ر » اوید   می  اونه این   ، 2004
.  ا م طقااه داریاام   ارد ساا ی در یاا برسد. ما نیم میل   یا ت است که بگویی خدا به داد شیع بود. آ  وق 

امااروز یعبیاار شاادد اساات و    ، البته نیت ب در بن ساالطا » اف اید   ن در ادامه میل مط این    ۀ نویس د 
در سوریه و عراق با حمایت کامل عربسااتا  یوسااط ااارود داعااو  ا   ی قمع شیع و اک و  شاهد قلع 

ق  یاا ر و ی ر کال  شیوخ عرب در عربستا  و قطاا   ی ها ی اذار از سرمایه   خوبیو به یرال. دی ا هستیم 
مصااداق    زمااانی  ، خبارات خبر داد. ایاان موضااوعت این پول ه گفت به داعو از طریق سازما  اس 

ک  ااد.  با داعو بیعت نمی  ، عربستا   اجازداق، بدو   سای قبایل س ی در عر ؤ یابد که ر بیشتری می
بااودد    ی جهاااد   ی ها ستی و یرور   ییکفیر   ی ها ارود   آفری  دۀ خود  سو،  یک ، از عربستا   ینظام ام یت 
است. این کارشاا اس،  و  سرنگونی خود یوسط فرزند ناخلف   شدت نگرا به   ، دیگر سوی است و از 

  ی ها س ی از ساارو   ی بسیار   ی ها رغم دریافت کمک به داند که  صفتی میاربه   ۀ در و ر پ داعو را دست
 ,Leonard)هااا وارد خواهااد آورد  بر پیکرد آ   ب رای  ۀ دیر یا زود ضرب اطالعایی عربستا  و یرکیه،  

خارجااه  امااور  ر  یاا وز   ، یوسف بن علااوی   ۀ اخیرال یک فایل صویی م سوب به مکالم   . (69-70 :2016
هاا ار  4شاار شاادد اساات کااه در آ  بااه اعاا ام  ت م    ، رهبر معدوم لیباای  ، ا معمر قذافیب عما     پیشین 

  . (https://snn.ir/fa/news/849829)ک ااد  اشااارد می  2004ل  یروریست از عربستا  به عراق در سا 
ها در سراسر جها   ک  داا  مالی یروریستآمریکا، عربستا  از یأمین   1ا ارش مؤسسه راند   پایۀ بر 

های مخااالف دولاات،  و مالی به ارود   های یسلیراییکمک   داد و    است. ریاض با اشود  مرزها 
حاا ب اسااالمی،    ی هااا ق داشته است. نفوذ ریاااض در ارود ها در عرا بیشترین نقو را در ناآرامی

ن عااراق نیاا  در  ی و عشایر مرزنش  ی، اوی ملی، قبایل س  و   مسلما ، شورای افتشورای روحانیو 
عااراق، مشااخص    یساات ی ور یر   ی هااا بسیاری از اعضای ارود   ِی این روند مؤثر است. یابعیت سعود 

اند.  بتدای بررا ، به عااراق اساایل شاادد سعودی در ا   ۀ یبع   1000حدود    ، ها ر آما   پایۀ شدد است. بر 
هااا و  یبر ای که یسلیرات القاعدد یوسط آمریکای مب ی  ، سابق القاعدد   الد ، رهبر اسامه بن   سخ ا 

-Hedayati-Shahidani & Moradi)همااین نکتااه اساات    یأییاادار شود،  ها یأمین میپول سعودی با  

Kelardeh, 2017: 102-103) . 

________________________________________________________________ 
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 ها در استا  االنبارها و بعثی ست ری با یوجه به حضور یرو  2011ا  ی  2003  یهاعربستا  در سال
ساالبی، سااعی کاارد بااا  یرویکاارد   بااایدریج دو سیاست سلبی و ایجابی را اجرا کرد؛ یع ی  عراق، به

القاعاادد در خااارج از عربسااتا  و در  ویرانگااریااوا  در استا  االنبار،    یمادی و مع و  یاذارسرمایه
بهااار » شدد با ع وا  اذارینام هایاعتراض ی ریاد. با شکلشواق یخلیه  عر  مان دکشوری غیرهمسو  

ایاان  هااابتعربسااتا  بااا رویکااردی یهاااجمی سااعی کاارد ضاامن انتقااال ال ،2011در سااال   اعربی 
 مان ااد  ایهااای یروریسااتی ح یاادریجی ارودیساالبه ی  ،عراق و سوریه  مان د  ی به کشورهای  هاداراونی 

حال، عربستا  بیشتر سعی کااردد اساات نقااو بااین  .( دست زنددولت اسالمی عراق و شام )داعو
هااای یسااتی یااا حمایاات از ارودریرو  یبرخی انفجارهااا  مان د  ،سیاسی عراق  هایداراونی خود در  

جدید حاااکی  ش. یک ا ار(Sadeghi-Avval et al., 2015: 135)انکار ک د  ی را پ ها  یا حت ی،یکفیر
داعااو در عااراق  هایهکم شصاات درصااد حملاا سئول دست م   ،است که شهروندا  عربستا  از این  

در زمااا  حملااه   ،عااراق  پیشااینکشور    ری وز  ،محمد ساز   زغ ان.  http://news.gooya.com).هست د  
مله داعااو بااه عااراق نقااو عربستا  در ح   افت، یو  ایرا   یداعو به این کشور در مصاحبه با یلو

دولاات عااراق   ،کرد. الغبااا  افاات مالی می ها حمایت یسلیرایی و  داشت و از یروریست   ی مستقیم
ه ار نیروی داعشی از خاک عربستا  وارد عراق بیو از پ ج  ،دهدشا  می ار دارد که نیدراخت  ی مدارک 

 .https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/14/2047092)ند )ادشد
د کاارد  و هماارا یسااازاز یروریساام یکفیااری از طریااق اجماع سیاساات پشااتیبانی  ا  تساا بعر

ساام ی باار صاادور یروری مبت   یهاسیاساات   ،طریااقازاینک د یااا  ای را نی  دنبال می های م طقهسازما  
ک  اادد هماه گ  ،همکاری خلیج فارس، عربستا  سعودی  ییکفیری را مشروعیت بخشد. در شورا

 و  ،امااارات، کویاات   از بروز ی و بااین دو کشااور(،  پیو)یا    وی د قطر، بهدیگری  اعضا  یهاسیاست 
کارایری راهبرد عدم با به  2001  اعضای شورا از سال  است.  در یقابل با نقو ایرا  در عراق  ،بررین

انااد دولت استقبال کردد  یهای داخلی، از ناکارآمدسازحمایت از ناآرامی   ی جی اریباط یا اف ایو یدر
(Hedayati-Shahidani & Moradi-Kelardeh, 2017: 103). 

وهااابی   یهاااو یاریخ شورش اخوانی   بیشتری دارند  بیم  ،داعو  ری ایاز قدرت ها  سعودیی  برخ 
 ۀاواخاار دهاا  سااعود را درشورشی که ن دیک بااود وهابیاات و آل ؛ دک می  ی  را یادآوری عبدالع   علیه

و دولتمردا    بودداعو    مورد  ونی سعودی در  اوش رهبرا  ک  ۀ آوی   این رویکرد   .متالشی ک د  1920
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جهااا  دیگاار افراطی ساالفی بااه عااراق و نقاااط   یل ه ارا  نیرویاس   و  ،ت، یجهی ییرب  سعودی را در
د از ر، دولاات عربسااتا  همااوا د  بییر هی ؤف  نظر. بهکرد یر  مصمم  ،خطر داخلی   بیرو  راند    ر ظوم به

نخست اخوا  در  یهای ، ریشه در سرکش نگرانی ین ا. دارد  بیم ،در داخل ی مان د کودیای وهاب یچی 
دارد کااه  1979در سااال    ی ای به رهبااری جهیمااا  العتیباا شورش مجموعهزما  پادشاد عبدالع ی  و  

است که  ی سیاست ،ا  یرد  جهاد و جهاداراک رصاد، ورازاین  ؛سجدالررام در مکه را نی  اشغال کرد م 
آنا  که   وی د به  ،وخ سلفی عربستا  یایرد. شکار می دولت عربستا  برای حف  ام یت داخلی خود به

بسااتا  از علمااای ساالفی عر  ی بانیاند. وی پشتددیخوبی فهم، این مقوله را بهبه دولت ن دیک هست د
هااای یشااویق جماعت » آورد شاامار ماای بهدولتی ااین نوع همکاری دی ی   ۀ جهاد در عراق را در زمر

ع وا  هکارایری خااارج باا بااه  طاارح بخشاای از    ،به عراق  ی لسلفی جهادی برای عبور از مرزهای شما
 .(Ibrahim, 2009: 113) است ا صادر کرد  مشکالت به خارج از مرزهاداخل و  ی دانزباله

هااای د  بااه ن اعرروی آوکااه اساات  باار ایاان نظاارنی     ی عربستاندیگر  ، پ وهشگر   زرشید   مد و
 باارایهمااوارد    ،مان ااد شاایعه و ساا ی   ی مااذهب  یهااابر یفاوت ی مبت   یهای ریو برپا کرد  درا  یجهاد

او . دیااو خااارجی بااودد اساات   سااوید  مشااکالت داخلاای بهبرای م ررف کر  دستاوی ی  ،عربستا  
ج گ مااذهبی   کرد  ور  های عربستا  به شیعیا  این کشور و شعلهسلفی   ۀهجم  به  ت اعت ایی دول بی 

ناشی از بهار عربی   یهابا موج اعتراضراستا و راهکاری برای مقابله  در سوریه و عراق را نی  درهمین
 .(Al-Rasheed, 2011, p. 526)ربستا  را نی  بگیرد داند که ممکن بود دامن ر یم عمی 

 
 سم تکفیری )رهایی از خطر( توسط  ربستان در  راقیکارگیری راهبرد اشا ه ترور به .(2)شماره   لجدو 

 اهداف هااددامات و تاکتیک راهبرد
خطر )صادور  راهبرد رهایی از

های افراطی وهابی باه رادیکال
کشورهای با وضاعیت دولات 

 وردد )عراق((خشکست

خلیاه یاوا  در عاراق، ی یا قمع شایع وم ظور قلعاسترش داعو به
القاعادد و وهاابیو  افراطای در خاارج از عربساتا ، دور   ویرانگر 

بهاار عربای از عربساتا  ساعودی، دور کارد    هاایکرد  التهاب
ور کارد  رش، انقاالب و کودیاا در عربساتا ، شاعلهاحتمال شاو

ر خارج عربستا  و یرریاک وهاابیو  شیعه و س ی د  هایاختالف
 افراطی برای خروج از عربستا 

 ؛کاهو دشم ی در داخل ا
های حفاا  ام یاات شاارکتا 

 نفتی و ص عتی غرب
یرکاااایم پیلاااا  حفاااااظتی ا 

 حکومت عربستا 
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 به داعش یچرایی تغییر رویکرد عربستان سعود . 7

 برای حکومت عربستان سعودی یسم تکفیر ریخطر داعش و ترو . 1-7

راد نجااات اماات اسااالمی  را  ی اروهابیت است که سلفی   ی خاستگاد یفکر افراط  ،عربستا    نیرزم س
کار   و علمای مرافظها فذتم   از  ی بخش   ،سوکه ازیک  هاسعود با وهابی آل  ۀداند. م اسبات دواانمی 

نفتاای در جهااا  اسااالمی و   یو یبلیااغ ایاان آیااین را بااا دالرهاااکردد  یت شریک  وهابیت را در حاکم
د که ر یم ک می  ی سرکوب وهابیت بهاقدام  دیگر،سویدهد و ازخود قرار می   در دستورکار  ی یراسالم غ

با شیعیا   ها  به عراق و شام و درایر کرد  آ  زااین مبار  راسیل و صدو  .داندسعودی را مشروع نمی 
کار و هاام حکومت عراق و سوریه، اارچه هم رضایت وهابیت مرافظااه  طرفداررو  ای میانههو س ی 

برای  ی و ساحل امن مطمئ  بودد زوداذر ،ت ضعین ویاما ا ،داشت  در پی را    ی یکفیرات جهادییوهاب
 حاکما  سعودی نیست.

رین ی، عربسااتا  کوچااک2014   وئیااهآغاز شااد و یااا    2012داعو در عراق از سال    هایهحمل
کاارد. حمایاات می   ی پ هان  اینهاوبلکه از آ  به  ،نداشت   مقابل عمومدر    هاهحمل  دربارد این  ی موضع

شاادد و اهداف اعالم  کاررفتهبهی  نگرا  داعو است. چرا؟ زبا   رسد که عربستا  ننظر می نااها  به
بدفرجامی بود که برای   ی سا  خطر احتمالکه داعو و ابوبکر البغدادی م تشر کرد، به  اینامهمرامدر  

م تشاار نشاادد بااود، حکوماات   نامااهمرامکه ایاان  ی ناخواسته بود. یازمان  یدادی ها یهدید و روسعودی
ی ها در داعااو نااه  هااایت دد بااود، دربااارد ج ایرک  یدر یقویت داعو باز  ی مهم  که نقو  ،عربستا  

 ی هااا. آماادشمار می میا  آ  بهن حاییرخود از ب ره  زیرا ،بلکه در عراق نی  سکوت کردد بود  ،سوریه
آشااکار   نامهاین مراموحشت افتاد.  ت عربستا  نااها  بهم تشر شد، حکوم   نامۀ داعومرامکه  زمانی 

کااه حکوماات عربسااتا  از آ    اساات اولیااه    ی سم انقالباا یکه هدف داعو، بازارداند  وهاب  کردد بود
مجلااه   نخساات شاامارد    12در    نامااهمرامایاان    ی با بررس   ی از پ وهشگرا  آمریکای  وحشت دارد. یکی 

 مان اادآ  معتقااد اساات کااه داعااو در مااواردی    12و    11  یهاوی د شمارد به  ادابق )نشریه داعو(»
اری مدر  که یوسط یک قریشی شایسته هدایت شود، ل وم فروپاشید  ام خلیفهیک نظ  اذاریب یا  
از  یرویاا ادعای پ ی هاها چو  آ  ) ها، مرید اعالم کرد  رهبرا  عرب اروپایی و امپریالیست   یهانظام

 درساات اجاارای شااکل  در پاای و  ده اادانجااام نمی  راسااتاناما درعمل یالشی درای  ،شریعت را دارند
و... ل وم نااابودی   ،حکومت اسالمی( مان د رهبرا  عربستا ، مصر، یرکیه، سوریهت د )یس حکومت ن
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ه مساالمانا  بایااد باار یمااام جهااا  ناسیونالیسم، ل وم بیعت همه با خلیفه، بدعت بود  شیعه، ای کاا 
داعااو، موافااق  ۀ شیو .(Macris, 2016: 253-254) ت است و... با وهابیسم اولیه متفاو ،مسلط شوند
ها در قاادرت شااریک با این دیدااد وهابیت که با سکوالر  و  ا  شریعت و حکومت نبودیائتالف متول 

 شود و ایراد سیاسی بب دد، مخالف است.
 زیاارا  ،ک دعربستا  را بیشتر می   ی داند، نگرانفارس را نامشروع می جیخل  هایداعو دولت   ای که

یاان  62 ،مقامات عربستا   ،2014در یابستا  . جهادی به آنجا بازیر شود یممکن است پای نیروها
های ین از ایباع عربستا  را به ایهام عضویت در داعو و ای که در پاای یاارور شخصاایت  35  ازجمله

  شکلبهی ها  نه  2014ها، دولت عربستا  در مارس  اینۀ  برابر هم  تگیر کردند. دراند، دسسعودی بودد
هایی لمین را سااازما  س الم  همچ ین اخواکه  بلوابسته به آ  و داعو را،    یهارسمی القاعدد و ارود
سلفی  یهایواند از ارودعربستا  نمی ، نیب ابرا ؛(Mohammadian, 2016: 60)یروریستی اعالم کرد 

نداشااتن   ،کا و همچ ااینن دیکی به آمری  دلیلبه)  یها با حکومت سعودارود  زیرا این  ،تیبانی ک دپش 
هایی کااه افغا  اپشااتیبانی از عرب   ۀ  با داشتن یجرباا مخالف د. عربستا  (مشروعیت از دیدااد اسالم

بانی یا پشااتهیرسااد از ساالفی سرانجام القاعدد را درست کردند و در برابر عربستا  قرار ارفت ااد، می 
ااارود   اینیرا به اخوا  اطمی ا  ندارد و  ز  ،ک د  ی بانیالمسلمین پشتیواند از اخوا  ، نمی همچ ینک د.  

 .(Mohammadian, 2016: 61) داندی مشروعیت و حکومت خود می برا ایرا یهدید بالقود 
 مشروعیت دینی دیدگاهرقابت داعش و عربستان از  .2-7

   ع وا باه   ، ارا در م طقه را یهدیدی برای هویت اسالمی و سا ی خاود ا  اسالم عربستا  سعودی، رشد بازیگر 
عرب، ماوج  ای اعتباارزدایی از ماوج پاا  . پادشاهی سعودی در یالش بار آورد شمار می به  ، رهبر جها  اسالم 

  د. کار دفااع از ماذهن در م طقاه اعاالم    ر راد انداخت و خود را ساردمدا به اسالمیک  ع وا  امت پا  ا  دیگری ب 
ن  ی انساجام و ایرااد در باکاه را اساالمیک از اساالم پادشااد اسابق ساعودی، ایان قرائات پا   ، ملک فیصل 

عرب،  پاا    طارح دانسات. باا از باین رفاتن  یای کشاور ساعودی می بقای ذا   دلیل   ، کرد مسلمانا  را یوصیه می 
  ۀ خاود را نمای اد   ی د عربساتا  ساعو  ، میاا  عرب نفوذ پیدا کرد. دراین  ی ها اسالمیک در میا  یودد پا   موضوع 

 شود. شریعت اسالم ادارد می   پایۀ می است که بر ی ها کشور اسال که  د کر معرفی و اعالم    مسلمانا  جها  

 کارهایدانست، با در جها  می   ی عربستا  که خود را پیشکسوت اسالم حقیقنکته جالن ای که،  
د. هریااک کرفراهم  را  م طقه    دردیگر    ی های اسالم الگواین کشور در برابر    ی ریپذآسین   ۀزمی ،  خود
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کشااور خااود   ۀ اسااالم را باارای ادار  ی عربسااتان  ۀاز کشورهای همسااایه کااه یفساایری شاابیه بااه نسااخ
 & Zare)  آمدندشمار می بهفرد بود  این کشور  برای متمای  بود  و م رصربه، یک یهدید  پذیرفت دمی 

Torabi, 2018: 9)شودو ایما  و کفر و نفاق یقسیم می دوااد اسالم را  . از دیدااد داعو، جها  به دو. 
های م رصاار دانسااته و ساارزمین  قلماارو حکوماات داعااو  ۀدودمراا   اردوااد اسالم را در  این ارود،

آورد. اواد این ادعا می   شمارکفر به  بیرو  از این مردودد را ج ء اردوااددیگر  اسالمی  اسالمی و غیر
همراد با پدر و مادر و خااواهر   ،خواهدنا  می داعو از مسلمانا  سراسر جها  است که از آ  فراخوا  

م مکااه و مدی ااه سااه یبه قلمرو دولت اسالمی هجرت ک  د و در آزادساز  دو برادر و ز  و فرزنِد خو
داعو حتاای مکااه و مدی ااه را نیاا  بخشاای از  اساس،براین .(Dabiq, 2014, Issue 1: 10-11)بگیرند 

و مریااد نقشااه  ی حاکمااا  طاااغوی ۀ حاارمین از ساایطر یازآورد و برای آزادساا شمار می اردوااِد کفر به
بااا   وهابیت اساات و  یهاریشه  بازاشت بهدر پی    ،است که داعو  ر این نظر، ببدر  بر هی   .کشدمی 

، اونظر بااهیعارض اساات.  چشمگیر در ایاونههک د، بدولت عربستا  سعودی دنبال می امروز  آنچه  
اعتبااار عربستا  و نهادهااای مااذهبی آ  بااا داعااو را بی   یرلیل اریباط داشتن  اونهها هراین یعارض 

هااا آ   کردد است که معتقد است عربسااتا  سااعودی از  یاذارپایه  ی ا بر اصول د. داعو خود رک می 
ای که عربستا  دلیل دولتی است که یوجهی به اجرای شریعت ندارد.   ،م ررف شدد است و عربستا  

عمیقاای دارد و باارای ج گیااد  بااا آ  آمااادد   ی نگراناا   مااورد داعااو  م طقه دردیگر  همراد کشورهای  
ر یاا ام  ای هنااهی البغااداد داعو، ابوبکر نظربه .(Al-Ibrahim, 2015: 441)است  همین نکتهشود، می 

هااا ائااتالف که بااا آ  از کسااانی   ی حمایت سیاساا در پی  . او و پیروانو  هست بلکه خلیفه هم    ،است 
یواند خودش می   ،ش د، چو  شیخی اندی شیخ و امیر نم  ۀنها در مورد حاکمیت دوااک  د، نیست د. آ  

بااا ایاان  .(Al-Ibrahim, 2015: 411)هاار دو اقتاادار روحااانی و دنیااوی را داراساات امیر هم باشد. او 
ارفاات کااه قاارار می   یهااای سااکوالرحکومت   میااا  حکومت عربسااتا  در    ،نظر داعوبهرویکرد،  

تشااا  را یکشورهایی را که اکثریت جمع  و، ام یت داع  یارامشروعیت دی ی هم ندارد. افتما  امت 
مانا  بااه ساالم   ۀدعااوت از هماا   ک د. داعو باجدی یهدید می   ایاونهدهد، بهاهل س ت یشکیل می 

مرزهای  ،ا  نامسلم  ۀفیع وا  خلعت با ابوبکر البغدادی بهیو ب شخود ۀسلط زیرهاجرت به م اطق م 
متفاوت بااا حکوماات   شی که خوان  ی بید چ ین رق . وجوسیاسی مشخصی را یعریف کردد بوداهویتی 

 بود.ن فت ی پذیر یکرد، برای عربستا  سعوداری ارائه می سعودی از مبانی وهابیت و سلفی 
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 از داعش   پشتیبانی  سبببه   یل ل المبین عمومی  افکار    دیدگاه ت عربستان سعودی از یمشروع   یپذیر بیآس.  3-7

هااا و  از پررنگ شد  روابط و پیوندهای خااود بااا ارود د در یالش بودد است یا  ر سعودی هموا   عربستا  
زد بااا  ر بااا م  حااال ع وا  دولتاای در و خااود را بااه   ، و یروریستی در م طقااه جلااوایری ارا  افراط   ی ها جریا  

ها  سااعودی   واقعاای و اهااداف    هااا ت نی   ۀ د  اا ها بیو از آنکااه بازاوک  د. این نوع یالش ک   عرفی سم م ییرور 
و   پشااتیبانی کااه دولاات سااعودی را بااه    هساات د   ای المللی ای مهم بین فض   ده دۀ د، نشا    باش   بارد این در 

و رادیکال شد  فضای   2001سپتامبر  11پس از  ۀ ک د. در دور های یروریستی متهم می ا جریا  اریباط ب 
زیادی به سااعودی باارای حمایاات از یروریساام مطاارح شااد و    های ام ه ای  ارزد با یروریسم، ب م  ی الملل بین 

رشااد  ع وا  بستر اصلی پاارورش و  عربستا  سعودی به   کرد    آمریکایی با مطرح  ا ر کا نومرافظه  وی د به 
 Asadi, 2014, at)شاادند  بااا ریاااض    مقابلااه   خواسااتار   ی حتاا   ، یروریسااتی در م طقااه   ی هااا جریا  

www.tabyincenter.ir)  ستا  سااعودی و  ب روابط عر   ، مقطعی و موقت   ای اونه هرچ د به   ، رویکردی که ؛
  ی اونااااون  ی هااا و یرلیل  ، ها نیاا  اطالعااات، دیاادااد  ی ا م طقااه  ی در شاارایط ک ااون .  کرد   را سرد   آمریکا 

  پشااتیبانی شود که در آ  باار  م تشر می  ای جهانی مطرح و مطبوعایی و رسانه  ۀ عرص  در  ای پیوسته اونه به 
رهبرا  سیاسی و نخبگااا  فکااری    که د. این وضعیت سبن شدد است  شو کید می أ سم ی یریاض از یرور 

را    هااا ایهام   این نوع   ک  د یالش    کارها رویکردها و انجام برخی    ی برخ   درپیو ارفتن ی با  عربستا  سعود 
مان ااد داعااو،   ی ست یارا و یرور افراط  ی ها با ارود ها نگ شد  روابط سعودی ر پر  زیرا  ، از خود دور ک  د 

  ، 2011پااس از   ی ها . در سال اندازد می  خطر ی به جد  طور المللی سعودی را به مشروعیت و جایگاد بین 
ها  دو کشور مصر و یونس، سعودی ها در  قدرت رسید  آ  به   وی د با استرش موج اخوانی در م طقه و به 

د یید زفتاح  از  پشااتیبانی راستا دولت سعودی با . دراین شمار آوردند به خود    ی برای اخوا  را چالو مهم 
ع وا   م طقه نیاا  بااه   سطح   در را  ن  ی لم س الم ک ار اذاشتن اخوا  شد، اخوا    سبن که    ، در مصر    زسیس  

ود در م طقااه و جهااا  علیااه ایاان جریااا   موجاا   ی ضدیروریساات   قابلیت و از    ، مطرح   ی یروریست   ی اروه 
های  لفااه ؤ م   ، جدیااد   ۀ مرحلاا   در   ، حااال بااین   . (Asadi, 2014, at: www.tabyincenter.ir)  کاارد اسااتفادد  
هااای  جریا  سااوی المللاای، احساااس یهدیااد از از افااول جایگاااد بین  بستا  عر   مان د نگرانی   اونااونی 

از اعااالم خالفاات    پااس داعااو  سااوی  یهدیااد از    ی ن، احساااس نسااب ی المسلم ارایی مان د اخوا  اسالم 
هااای  همکاری   ه ریاض باا   ارایو   آمریکا، با    راهبردی ناشی از روابط   ی ها ضرورت ، اسالمی و همچ ین 

 برای مبارزد با داعو را اف ایو دادد است.   ین کشور ا و انتخابی با   ، نسبی، مقطعی 

http://www.tabyincenter.ir/
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 یااا  ع صر زور و خشونت ب  پایۀساختار خود را بر  ای کهاش و  ی غیرحقوق   دلیل ماهیت به  ،داعو
المللاایا کااه در حقااوق ملاال اصل »یروریسم، یهدیدی برای صلح و ام یت بین  پایۀنهادد است، بر

 یانااه و یهدیاادیالفعل باارای ام یاات و ثبااات خاورم فوری و ب یمترد بر آ  یأکید شدد است، یهدید
ی و وی د در شرایطی که به نقض یمامیاات ارضاا به  ،داعو  کارهای.  آیدمی   شماربهبالقود برای جها   

حقوق بشاار  ب یادینو با نقض   انجامیددیک دولت قانونِی عضو سازما  ملل مترد    ی سیاس  استقالل
و شااک جه و آزار   ،ها، کشتن اسیرا  ج گی به آ    ریرورض یا  یا یرمیل رنج غیمان د کشتار غیرنظام 
لراظ بااههااا همااراد شاادد اساات،  قصد نابودی آ  به دالیل عقیدیی و بهدیگر  ن  پیروا  ادیا  و مذاه

 .(Zarean, 2014: 89)دهد های یروریستی قرار می حقوقی، این ارود را در صدر فهرست ارود
  باه یوانسات  نمی یکفیاری    ی هاا ی از داعاو و ارود در چ د سال اخیر، موضع حمایتی حکومات ساعود 

شاروعیت  های جادی باه م وارد آماد  آساین   ( 1یرین دالیل آ  عباری اد از  مهم  که  شدت اذشته ادامه یابد
ایان حکومات    پشتیبانی و جهانی با آشکار شد     ، ای افکار عمومی داخلی، م طقه   سوی حکومت سعودی از 

های جدی ام یتی بارای حکومات ساعودی از  خطر و آسین   ( 2  ی؛ ست یروری ا های یکفیری از داعو و جهادی 
جدیاد خالفات و  مرکا     ه مثابا خالفت اساالمی عاراق و شاام به   ( 3  ؛ ای داعشی و یکفیری ه یروریست   سوی 

هاا و  اساترش چالشاگری جهادی   ( 4  ؛ قدرت در جها  اسالم و رقین جدی سیاسی برای حکومت سعودی 
ایان  پیماا  باا  هم   ی هاا ی بیشاتر داعاو و یکفیر  ی یاب ی باا قادرت حکومت ساعود  در برابر المسلمین اخوا  

شاواهد و    ، ب اابراین   ؛ (Sardarnia & Mohseni, 2019: 345)ارا در ساوریه و م طقاه  اضای اساالم های نار ارود 
بشری که در رفتاار داعاو باا  های حقوق های آشکار متعارض با م شور سازما  ملل مترد و ک وانسیو  نشانه 

اهیات  م   کارد  در عاراق و ساوریه مشااهدد شاد، ضامن نمایاا   دیگار  های سیاسای  و ارود   پیروا  مذاهن 
ع وا   داعاو را باه   پشاتیبانا  دیگار   ک شگری عربستا  ساعودی و  غیرحقوقی و نامشروع داعو، مشروعیت 

.  دار کارد ی خدشاه المللا در فضاای بین   ، کشورهایی که عضو و وفادار به م شور ساازما  ملال متراد بودناد
 وست.ممکن بود و این کشور به مخالفا  داعو پی نا ر چ ین وضعیتی برای عربستا  استمرا 

 

 کشورسم تکفیری به داخل یبازگشت ترور  لو مشک یسعود  عربستان. 8

 یاااذارازجملااه بمن   ،القاعاادد در عربسااتا    ی باا ییخر  یهااات یفعال  و  1979سال    ما  دریقیام جه
و مواضااع  انجامیاادپاا ج نظااامی آمریکااایی ازجملااه  ،ریاض که به مره شو یندر    1995معروف  
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وی د عربسااتا  سااعودی، بساایاری از اق علیه ساارا  عاارب و بااهداعو پس از استقرار در عر  یانتقاد
مشاای و افتمااا  عربسااتا  دربااارد خط هایی راپرسااویاادریج و به کاارددنگاارا   بسیار را  هاسعودی

، همااا  اساات کااه اساات دسااتورکار در  اک ااو   حلاای کااه. رادوجود آوردد اساات بااهسعودی برایشا  
روساایه  NTVبا کانال یلوی یونی    ی ملأیسخ ا  قابل  وزیر اسبق اطالعات عربستا  در  ،صلیالفیرکی 

سی و ام یتی با جهادارا  در داخل عربسااتا ، مراکاا  بااازپروری کااه یک ار مبارزد پل  در»   مطرح کرد 
خطاار   سلفی جهادی را برای بی اکار بر روی مبارزاست سیس شدد أیوسط وزارت کشور عربستا  ی

بااار هااا یرس د که آ  ها می اند، خانواددبه آنجا آورددها را  آ    ا  ش یهاخانوادد  اند.ها آغاز کرددکرد  آ  
 ،و سااپس  ک  اادمی آزمااایو    را بررساای وایاان افااراد  ش اسااا   روا    ،دیگر رادیکااال شااوند. نخساات 

هااا بااه آ    آ ،ازپااسک  د.  زن د، مالقات می می   شا  را مرکهای مذهبی را که دیدااد  هایی ی روحان
ل عالیق خودشا  دنبا  ،نظر خانوادد  زیررک  را یرک کردد و شغلی راد بی دازند یا شود یا م ی اجازد دادد م 

 ،ب ااابراین  ؛(www.sputniknews.com/2017)  ک یمها را درمااا  ماای شااددکالی راددر ای جا  ما    ؛بروند
 باااوجود دارد کااه  یسعود در عربستا  سعودبا خاندا  آل آمی یت یقابلیافتن یک روا  قوام  یبسترها

سااعودی، ام یاات   حاکمااا    یمدارداری و شااریعت ی نظام سیاساای عربسااتا  و حتاای نفاای دیااننف
ارمغا  هااا بااهش اختی رهبرا  سعودی را یهدید و زیستن در وضعیت عدم قطعیت را باارای آ  هستی 

در مقابلااه بااا خطاار بیروناای و  ،یروریساام یکفیااری  ۀو اشاااع راهباارد رهااایی از خطاار آوردد اساات.
امااا هرااا    ،کااارایی دارد   ی یاارفکینیااروی مبااارز    زیسارتقد وهابیت و یخلیه و دوم   یهاایدئولو ی

 مثابه آیو زیر خاکستر نیست.هخطر داخلی ب ک  دۀبرطرف 
 

یسم تکفیری )تهدید پیل ه  های راهبرد اشا چالش .(3)شماره  جدول   حمایتی(  ه  ترور

یهدیااااااد ام یاااااات 
شاااااااااا اختی هستی

عربساااتا  ساااعودی از 
ساااااوی داعاااااو و 

 افراطی  هایوهابی

 هاایبین حکومات و وهابیروابط پری و  شی هپیس تی و  هایمیا  حکومت عربستا  و وهابی  ک اصطکا  -
 ؛...(، وهای القاعدد در عربستا اذاریافراطی و جهادی )قیام جهیما ، بمن

 ،آ ر یم عربستا  ساعودی کاه براسااس  در برابر ساز و انتقادی از سوی داعو  ابلیک روایت یق  یبرساز  -
سکوالریسام و جماع شاد  اقتادار  مدر  با هادایت یاک قریشای شایساته، نفای  ی ار سیس نظام خلیفهأی

امیر( در یک نفر، مرید اعالم کرد  رهبرا  عرب، ل وم بیعت همه باا خلیفاه، لا وم اروحانی و دنیوی )شیخ
هاای شای نظاملا وم فروپاو  ،  یشایعسام، بادعت باود   یمسالمانا  بار جهاا ، ناابودی ناسیونال   حکومت

 امپریالیستی از اصول آ  است.
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 سازی  ناصر مخاطره توسط حکومت  ربستان سعودی های کنترل و  ادیهشیو  .(4)شماره  جدول 

 هاییمقابله با خطر افراط یهاودیش
وهابی در درو  عربستا  پس از 

  داعو در عراقشکست 
سازی و یرکیم پیل   )عادی

 حفاظتی( 

 ؛ با جهادارا  افراطی داخلی یمبارزد ام یتی و پلیس  -

ها با کمک ارفتن خطر کرد  آ م ظور بیی مبارزا  سلفی بهمراک  بازپروری برا  اذاریب یا  -
 ؛ و روانش اسا   هااز روحانی

 اونااو ؛  هایشغلها در آ  اشتغال ا

 به پیگیری عالیق خانوادای   یشویق آنا  ا

 ،یااوا  عملیااایی   رین در داخل را ش اسایی ودرستی ع اصر خطرآفبه  یحکومت عربستا  سعود
عربستا   ۀستی ز ۀآنچه یاک و  در یجرب  ،ب ابراین ؛ها را دریافته است هداف آ  و ا  ،سیاسی   هایفعالیت 

آشکار شدد اساات، ایاان   ،تهدر ن دیک به یک قر  اذش  کمدست   ،و وهابیت معترض س تی و جدید
کاااهو و یضااعیف خطاار   پاای   کااه دربل  ،قادر به حااذف خطاار نیساات   ،است که حکومت سعودی

درونی و پیرامونی عربستا  سعودی   هایداراونی   بر روند  هک  ی امر  ؛افراطی درونی است   هایی وهاب
اسااتمرار   ثیر اذاشته و زیسااتن در شاارایط عاادم قطعیاات راأحفاظتی ی  ۀو یرکیم پیل  یسازبر عادی

 .برد و می فرای از ابهام به اعتماد ب یادین را در هاله رسید  بخشد و می 
 

 گیرینتیجه

که استرش داعو در عراق انجام شدد است. چ ا   دالیل یرپ ها    ۀالی   ی ش اسای با هدف  پ وهواین 
چگونگی   الملل در پاسخ به چرایی وعلوم سیاسی و روابط بین پ وهشگرا  مقاله آمدد است،  در متن

در همین راستا    در  پ وهو. این  اندبرشمردددالیل فراوانی را    ،ایری و استرش داعو در عراقشکل
آید. در پاسخ به چرایاای چشم نمی پیشین چ دا  به  یها وهوپ  بود که در  ی ش اخت علت دیگر  پی 

یکاای از »نکته اشارد داشت که    به این  پ وهو  ۀحمایت عربستا  از استرش داعو در عراق، فرضی
راهباارد رهااایی از خطاار   ،در داخاال  راهبااردیبااه ثبااات    رسااید  برای    یراهبردهای عربستا  سعود

نظری ب  چارچو  است.  شبه خارج از مرزهای کشور  فک ی خطریکفیری در داخل و برو    یهاارود
ز ا  یی »رویکرد رها  یب دو خطر احتمالیا آنتونی ایدن  با مفهوم  ی حفاظت  ۀ»پیل  ۀنظری  پ وهو،این  

بااه ام یاات  رسید  نگی ، چگوی ( درنظر ارفته شد که از م ظر ایجابی یروریسم یکفیر  ۀخطرا )اشاع
 ۀلاا یمخاطرد افتاااد  پسلبی، چگااونگی بااه  لراظ به د و  کش اختی را یبیین می ب یادین و ام یت هستی 
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ارفتااه کار زمااانی بااه ،از خطاار یی ک د. راهبرد رهاااهای احتمالی را یئوری د می حفاظتی یوسط خطر
ساام و ی ش د یا هدف صدور یرورهای شک  دد وجود داشته بابا دولت ای  زددشود که م اطق بررا  می 

یروریسم بااه نقاااط   ۀک  داساس، حکومت اسیلر ایرند. براینام یت داخلی قرا  زن دۀبرهمنیروهای  
 ک د.و ک ترل خطر اقدام می  ،با ش اسایی، ارزیابی  ی،برران

های عربی و برراناای شااد  وضااعیت عااراق و ور شد  خی ش از شعله پیوعربستا  سعودی یا 
یاحاادی مشااروعیت   ،این کشااور  ی یک اعتماد ب یادین با اکثریت علمای وهاب  پایۀرد برسوریه، هموا

 انجام کارهااای مشخصاای عربستا  حف  کردد بود. این ر یم با    دج یررا در شبه  ی حکومت پادشاه
یعبیر بااه)شدت، روابط خود با علمای وهابی و مراک  دی اای را یوانسته بود ضمن ک ترل خطرهای کم

هااا و از شاادت آ    ،بگ جاند  کارهارا در متن این    ی احتمال  ییوزیع خطرها  ،ک د  یسازعادی  (میت   
، حمایت استردد از یرویج اسااالم ی های مهم مذهبی به علما و متولیا  دی وااذاری جایگاد  ؛بکاهد

  اسالمی به افغانستا  برای اجها ، صدور جهادارا  و مبارزاونااو   اط  نقوهابی در جها  اسالم و 
م طقااه و حکوماات دیگاار ای سم، مبارزد با استرش و نفوذ شیعیا  در عراق و کشوره ی گ با کمون ج 
کااه از  ناادبود کارهااایی و... ازجملااه  ،از اجرای شااریعت اسااالمی در کشااور  پشتیبانی ایرا ،    ی عیش

، پیرامااونی ناادکرد خلی و خطرهای همراد با یغییرات زیاااد جلااوایری می های داافراطی   یجمیع خطر
بااا حاکمیاات سااعودی آمی   یقاباال  جااایگ ینو مانع برسااازی یااک روایاات    ند،د رآوی وجود م هب  امن
حفاظتی بود که در برابر خطرهای بیرونی و   ۀلیبرسازندد، یک پ  کارهایاین   ،دن یا  رییعب. بهشدندمی 

 هااایی ، صاادور افراطکارهااین  آشکار یکرد. از پیامدهاب یادین ایجاد می   درونی مصونیت و ام یت 
داعو در عراق و سوریه در  ۀده دلهای یشکیعربستا  از ارود ۀجانبهمه پشتیبانی وهابی به عراق و  

، مخالفاات 1920  ۀسعود در دهاا حجاز با آل  ۀاولی  یهااخوانی   زۀ مبارۀ  سال اذشته است. یجرب  پ ج
شروع دانسااتن و نام   1979، قیام جهیما  العتیبی در سال  یالسلفیه با سرا  سعود  ۀجامع  اادبی وااد

به خاندا  ر یاام سااعودی، حاکمااا  ایاان   عربستا    یهانوسلفی   ی بدبی   سرانجام،و    ،حکام سعودی
. حکوماات کاارد یر  مصاامم  ،کارایری راهبرد رهایی از خطر و ارزیابی خطاار احتمااالی ر یم را در به

 آمااوزش، ۀو ه ی اا  همااراد کاارد  کمااک بااه داعااوهای دیگر همسو با خااود را باارای کشور  ی،سعود
عهاادد هبااه عااراق را بیگاار د ی از عربستا  و کشورهای اسااالم   ی ا  یکفیررل ج گاوسیو ا  ،جهی اتی

. کردناادایاان راهباارد اسااتقبال  از  شاادت  ساا ی واقااع در مقصااد )عااراق( نیاا  به  هایی ارفت. افراط
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اوی وهای ح ب اسالمی، شورای روحانیو  مسلما ، شورای افت ارود نفوذ ریاض در  براین،اف و  
 و عشایر مرزنشین عراق نی  در این روند مؤثر بود. ،ایل س ی ملی، قب
 اکمااا  ح  ارایو بیشترو    ،سوبا ر یم سعودی ازیک  ،وی د ایاالت مترددبه  ،ک غرب یاط ن د اریب

بود  ر یم سااعودی را بااه ااارود القاعاادد   نامشروع  نگرش ،  دیگرسویاز  عربستا  به مدرنیسم غربی 
 پیشااتر  ای کااهوهااابی   یهااای یکفیردر  ای ااک    موضع،  ین یغییردست عربستا ، یفهیم کرد. ا  ۀساخت

نی  آشکار شدد است. آنا  در نامشااروع خوانااد  و طاااغوت خطاااب کاارد  بودند  ربستا   طرفدار ع
 یرساای دارند و    یصدای بل د  ی،ارفهینظام خل  یی برپا  ، وازجمله حاکما  عربستا    ،م طقه  اکما  ح 

ارایااا  جدیااد وهااابی، ام یاات ها ندارنااد. افراط این ر یم  ناز بیا  ضرورت سرنگونی و یغییر ب یادی 
نظام سیاساای عربسااتا    یر،بیا  روشنک  د. بهر یم عربستا  را یهدید می   ی ش اختهستی وجودی و  

ن در شاارایط عاادم قطعیاات و یاارس از خطاار احتمااالی، قااادر بااه رهااایی از زیساات  ازآااهی    رغمبه
هااای مااذهبی اساات کااه الی هاام از سااوی رادیکالناخواسته نیست. ایاان خطاار احتماا   یرویدادها

در یبیااین حکوماات دی اای   کش د و رقیبی باارای آ  چالو می ودی را بهمشروعیت دی ی حکومت سع
است که دل در  یراز سوی طبقه متوسط و نیروهای سکوال   ،آمی یرای مسالمت هست د و هم به شیود 

از خطاار و صاادور یروریساام   یی رهااا  اهباارد ، ررفتههمرویک دارند.  یارو حکمرانی نوین و دموکرای
داعو  پشتیبانا  می ئاما به رهایی دا ،موقت داعو در عراق کمک کرد به استرش و استقرار    ی یکفیر

بااا م تقاادا  ساا تی و عربسااتا     ۀزیست  ۀد. یجربش داخلی و ثبات ام یتی م جر ن  یهای از خطر یکفیر
 ۀو یرکاایم پیلاا   اساات دروناای    ۀ بااالقوناکامی عربسااتا  در حااذف خطاار    ده دۀجدید وهابی، نشا  

 باشد. بخونتیجهمدت یواند در درازحفاظتی حکومت نمی 
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