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  مقدمه 
 كه بخش يثبات يبدورة  يعني ،ندك مي خود را تجربه هاي دوره نيتر ثبات يبخاورميانه يكي از 

 ١ داخليهاي جنگدر اين ميان، .  تروريستي در منطقه استهاي گروهاعظم آن محصول فعاليت 
آمريكا، روسيه و  ةمتحد اياالت مانند بزرگ يها قدرت يها استيسدر منطقه،  ٢ قدرتخألو 

ستان فضا را براي فعاليت  ايران و عربمانند يا منطقه يها قدرتاروپا و همچنين رقابت  ةاتحادي
 شدن يا شبكه به نام داعش و يا دهيپدظهور .  از قبل كرده استاتريمه تروريستي هاي گروه

 ، در سوريه، عراق، يمن و افغانستانژهيو به افراطي تروريستي در منطقه يها گروهفعاليت 
ز شكست سياست  و نمادي ادهد يمرا نشان خاورميانه  ةمنطق شدن اوضاع امنيتي در تر ميوخ

  . است  در مقابله با تروريسميا منطقه يها قدرت بزرگ و يها قدرت
 يآمريكا با ايجاد كمپين ةمتحد، اياالت 2001  سپتامبرمتروريستي يازده ةحادثپس از وقوع 

 يها تياولو و تروريسم را در صدر فهرست ييگرا افراطجهاني عليه تروريسم، مقابله با 
با تقويت حضور نظامي خود در مناطقي مانند  ر داده و تالش كرده قرا خود يخارجسياست 

، شوند يم تروريستي محسوب هاي گروه و فعاليت يريگ شكل كانون ينوع بهخاورميانه كه 
اما نگاهي به  . سازماندهي كندمانانشانيپ هم تروريستي و هاي گروه را عليه اريع تمامنبردي 

سياست خارجي اياالت متحده مدي اكار زمينةدهايي را در اوضاع امنيتي امروز خاورميانه تردي
  .آورد يم وجود بهقابله با تروريسم در م

در  ٤شارلي عبدو ةحمله به مجل تروريستي ةفاجع يكي از دو تروريستي كه ٣شريف كواشي
 انجام بازپرسي ةجلس كه چند سال قبل از اين حادثه در ييها صحبت فرانسه را رقم زدند، در

 افراطي و تروريستي برداشت و سياست نظامي هاي گروهداد، پرده از داليل تمايل خود به 
آمريكا در منطقه و حضور سربازان اين كشور در كشورهايي چون عراق و  ةمتحداياالت 

 تروريستي و تمايل به فعاليت در هاي گروه خود به مندي عالقه  داليلترين مهمافغانستان را از 
 در )و البته ناكافي ( كواشي دليلي مهمهاي صحبت .)Zakaria,2015(  معرفي كردها روهگاين 

 ني اةگستردآمريكا و حضور نظامي  ةمتحد اياالت يا انهيخاورم اين مدعاست، كه سياست دييتأ
 تروريستي در منطقه شده و توجيهاتي جديد براي يها انيجر سبب تحريك ،كشور در منطقه

اين سياست ناپخته . فراهم آورده است ها گروه تروريستي اين يها تيالفعادامه و گسترش 
از  گسترده طور بهنبرد با حضور خارجي  ةبهان تروريستي به هاي گروهسبب شده است 

 خود يها تيفعال و  كننديريعضوگ يا منطقه و نيروهاي ناراضي فرا يا منطقهنيروهاي مستعد 

                                                            
1. Civil Wars 
2. Power Vacuum 
3. Cherif  Kouachi 
4. Charli Abdu  
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 االتي اةگستردگفت حضور نظامي  توان يممجموع، در .  گسترش دهنديا شبكه صورت بهرا 
 در مورد كشورهايي مانند سوريه و ژهيو به غلط اين كشور يها استيس در منطقه و متحده
 تروريستي قرار داده و سبب شده است اين هاي گروه جديدي را در اختيار يها بهانه ،عراق
 حوزه و ميزان فعاليت  ودهندوسعه  خود را تيريعضوگمنة دا گسترده يزير برنامه با ها گروه

  . و شدت بخشند بگسترانندخود را 
 ةمتحد اياالت يا انهيخاورم سياست يبررسپيش رو به  ةمقال در ، مقدمهاين با توجه به 

توانيم آثار  سياست مقابله با تروريسم اين كشور خواهيم پرداخت تا ب، مشخصطور بهآمريكا و 
 پرسش اصلي مقاله اين .كنيم تروريستي در منطقه را ارزيابي يها گروهاين سياست بر فعاليت 

 بر يريتأث سپتامبر چه 11پس از دورة  اياالت متحده در طول يا انهيخاورماست كه سياست 
اصلي مقاله اين است كه  ةفرضيدر پاسخ به اين پرسش، تروريسم در اين منطقه داشته است؟ 

متغير  (يرضروريغ يگر ينظام اعمال ةواسط به) متغير مستقل( آمريكا يا انهيخاورمسياست 
 تروريستي فراهم آورده و يها گروه و توجيهاتي جديد براي فعاليت ها بهانه، )گر مداخلهمياني 

   ).متغير وابسته(موجب تقويت آنها شده است 
 ضد يها استيس مشخص طور به اياالت متحده و يا انهيخاورم تحليل سياست زمينةدر 

 برمبناي توان يم اياالت متحده را يا انهيخاورم سياست مقالهن كشور، از نظر اين تروريستي اي
   .تحليل كرد دستانه شيپتهديد، بازدارندگي و جنگ موازنة  مثلث نظري

بازدارندگي، حضور اياالت متحده در منطقه، تالشي در جهت  نظرية بر اين اساس، بنا به
 تروريستي و بنا به ادعاي مقامات آمريكايي، هاي گروهايجاد بازدارندگي در مقابل تهديد 

بر مبني  اياالت متحده استمدارانيسهمچنين، درك . شود يم مانند ايران تفسير ييها دولت
 دفاعي در مقابل تهديدات پيش روي منطقه و ضرورت اتخاذ سياستي يها استيسناكافي بودن 

 در كنار اين مكمل عنوان به را تانهدس شيپ، راهبرد جنگ اين زمينهپيشگيرانه و تهاجمي در 
 دستانه شيپدر نهايت اينكه، استفاده از دو راهبرد بازدارندگي و جنگ  .راهبرد قرار داده است

 البته و )براساس تئوري موازنه تهديد(تهديد  ةموازندر حقيقت، تالش اياالت متحده براي 
  .چون داعش استهم تروريستي هاي گروهانهدام كامل 

 
   بوش و اوبامايها دولتراهبردهاي ضد تروريستي  ةمقايس
 بوش و اوباما نشان از راهبردهاي متفاوت آنها در يها دولتسياست مقابله با تروريسم مقايسة 

اين تفاوت برآمده از اختالف تفكر دولت بوش و مشاورانش . داردچگونگي مقابله با تروريسم 
 و تفكر دولت اوباما مبني بر ضرورت ستانهد شيپ ةحملراهبرد  يريكارگ بهميني بر ضرورت 

، تر قيدقبيان به . )Witt,2009( ستها ستيترورتهديد و ايجاد بازدارندگي در مقابل موازنة 

 )مطالعۀ موردی: عراق( تامبرپپس از یازدهم سای آمریکا و تروریسم در منطقۀ خاورمیانه  سیاست خاورمیانه
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 در جهت انهدام كامل تروريسم تر يفور و تر ينظام ي دولت بوش بر اعمال سياستكه يدرحال
بخشي از بار مسئوليت به دوش پردن س و تر نرم سياست در پي داشت، دولت اوباما ديتأك

 1جدول . جلوگيري از ظهور داعشي ديگر استمنظور  به يالملل نيب و يا منطقهشركاي 
 . اين دو راهبرد استيها تفاوت ةدهند نشان يخوب به

  
   بوش و اوبامايها دولت راهبرد ضدتروريستي ةمقايس. 1جدول 

راهبرد دولت   
  بوش

  راهبر دولت اوباما

 عنوان بهيسم درك ترور
  تهديد حياتي

  
  بله 

  
  بله

  ضروري  ضروري  استفاده از ابزار نظامي
شكل استفاده از ابزار 

  نظامي
  

حداكثر نيروي 
  نظامي

  
، مؤثرنيروي نظامي مفيد و 

همكاري نظامي با شركا و حمايت و 
  پشتيباني از عمليات آنها

  بله  خير   اي ريشهتوجه به عوامل 
    منطق رفتار

  اييگر يكجانبه
  
  گرايي چندجانبه

تالش در جهت تقويت قدرت   يتوجه يب  قدرت نرم
  نرم 

  تهديد ةموازن   دستانه شيپجنگ   دكترين
 

 مخفي و يها زندان مانند يرقانونيغ، بايد به مخالفت دولت اوباما با اقدامات نهاياافزون بر 
عمومي آمريكا  ةچهرخريب اقداماتي كه سبب ت ؛مبارزه با تروريسم اشاره كرد ةبهانشكنجه به 
 وارد نقد ديگر. كند مي را فراهم ها ستيترورو اسباب يارگيري هرچه بيشتر  شود ميدر منطقه 

 و تضعيف نيروهاي حد از  شيب سياست دولت اوباما، اين است كه سياست اوباما با احتياط بر
 يها تنشد و سبب شد  هژموني امنيتي آمريكا در منطقه را از بين بر،اياالت متحده در منطقه

 كه كنند يم دولت بوش نيز ادعا يها استيس مخالفان ،البته و در مقابل.  اوج گيرنديا منطقه
  جديد در خاورميانه بوده استيدهايتهد ايجاد اسباب ، آن دولتةانداز از  شيب يگر ينظام

)Mazzeti & Schmitt, 2015 .( 
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   آمريكايا انهيخاورمه سياست  اشتباهفتگسترش تروريسم در خاورميانه و 
 مشخص، طور به اياالت متحده و يا انهيخاورم نشان از آن دارند كه سياست ها ينظرسنج

عد  در بسپتامبر نه يازدهم اخير پس از  و نيمسياست مقابله با تروريسم اين كشور در يك دهه
عد بيروني موفق نبوده و شكست خورده استداخلي و نه در ب .اخلي اين سياست عد ددر ب

 تنها نهعد خارجي نيز  و در بGallup,2015( ( كندنيتأمامنيت شهروندان آمريكايي را  نتوانسته
 تروريستي و دامنه و هاي گروه بلكه به افزايش ،موجب كاهش رشد تروريسم و توقف آن نشده

 آمريكا ةب چهر نيز اين سياست سبب تخرييالملل نيبعد در ب.  استانجاميدهفعاليت آنها  ةحوز
 Heritage ( اين كشور تحميل كرده استبه بسياري را يها نهيهزدر جهان شده و 

Foundation.2011.( 
، چه اشتباهاتي در سياست بهترتعبير  به يا ها  يا ضعفها صهينقاما پرسش اينجاست كه چه 

ين پرسش پاسخ ؟ در ادامه به ااند شده چنين نتايجي پيدايش اياالت متحده سبب يا انهيخاورم
 . داده خواهد شد

  
   تروريستيهاي گروه مالي نيتأمتجهيز نظامي و 

 خاص، در سياست ي دستيابي به هدفمنظور به شورشي و تروريستي هاي گروهپشتيباني از 
عمال اين سياست به حمايت  تاريخي معاصر اةسابق.  استدار شهير سياستي ،خارجي آمريكا

مربوط شوروي به اين كشور  ةحمل پس از ةافغان در دورن امجاهدتسليحاتي و مالي آمريكا از 
 سپتامبر بود يازدهم القاعده و حمالت تروريستي يريگ شكل ،اشتباهآن سياست  ةنتيج. شود يم
)Chenga, 2014( اياالت متحده بار ديگر ، در جنگ داخلي سوريهژهيو به اخير و يها سالاما در ؛ 

 هاي گروه از ،تقويت ارتش آزاد سوريهة بهانيم اسد و به  تقويت مخالفان رژمنظور بهو 
دولتمردان اياالت ). Durden,2015( تروريستي فعال در اين كشور حمايت مالي و تسليحاتي كرد

 كه موجوديتي مستقل و منسجم به نام ارتش آزاد سوريه وجود ندارد و دانند يم يخوب بهمتحده 
النصره  ةجبه تروريستي چون داعش و هاي گروه ،امروزه محور نيروهاي مخالف رژيم اسد

 ارسالي به سوريه در يها سالح است كه پرواضحبنابراين، . )Washington Post,2014(است 
بنا . )Baddour,2015( رديگ يم تروريستي قرار هاي گروه نهايت و از طريق بازار سياه در اختيار

ان شورشيان از تعهد آمريكا مبني بر آموزش يكي از رهبر »ابوفيدا« ،به گزارش نيويورك تايمز
افزون بر اين، اياالت متحده ). Washington post,2014( نظامي شورشيان سوري سخن گفته است

 هاي گروه مالي متحدانش نظير قطر و عربستان سعودي به يها كمكروي  هچشم خود را ب
  . دارد تأثير ها گروهقويت اين  در تميرمستقيغ طور بهتروريستي بسته است و از اين طريق نيز 

 )مطالعۀ موردی: عراق( تامبرپپس از یازدهم سای آمریکا و تروریسم در منطقۀ خاورمیانه  سیاست خاورمیانه
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 تصاويري از يك تروريست در جنوب سوريه منتشر شده كه در حال آزمايش يك يتازگ به
 ةسسؤم پژوهشگر مهمان در 1 چارلز ليستر).Bulos,2014( است ضدتانك ةشوند تيهداموشك 

اه سوريه  از بازار سياحتماالً كه ها موشك اين ديگو يمه زمين در اين ٢پژوهشي بروكينگز
 ضربات تواند يم و شود يمبراي داعش محسوب  راهبردي ي است، مزيتشده  يداريخر

 ارتش اين كشور در نبرد گاه هيتك ترين مهم( روسي ارتش سوريه يها تانك به يريناپذ جبران
 15000 حدود 1393 كه اياالت متحده در سال كند مياو همچنين عنوان . وارد آورد) زميني

 تروريستي در منطقه فروخته است هاي گروه حامي اول  عربستان سعودي،بهنوع  از اينموشك 
)Bulos,2014 .(  

 براي در سياست ضدتروريستي آمريكا بايد گفت اوباما موضوع اين تياهمزمينة در 
خود استفاده كرد  ةويژ در روند تجهيز شورشيان از اختيارات جلوگيري از ايجاد هر گونه خلل

 تروريستي و حاميان آنها را به هاي گروهبني بر ممنوعيت واگذاري اسلحه به و قانون فدرال م
 منافع ملي آمريكا ناديده گرفت نيتأم در راه ها گروهاهميت ارسال اسلحه براي اين  ةبهان

)(Wright,2013 . هاي گروه تروريستي تقويت شده و هاي گروهاعمال چنين سياستي،  ةنتيجدر 
فعاليت و  ةحوز ةاتفاقي كه سبب توسع ؛ ترغيب شدندها گروهن به اين  نيز به پيوسترو انهيم

در نهايت، اهداف خود آمريكا را هدف  و البته تروريستي در منطقه شده هاي گروهافزايش توان 
 .گرفته است

  
  كنند يم مالي نيتأم را ها ستيترورحمايت از ديكتاتورهايي كه 

 مدعي شده است كه حتي در صورت حمايت يتازگ بهآمريكا  ةكنگر عضو سابق 3جو اسكاربرو
 مسئول حمالت يازدهم سپتامبر، نياز اياالت متحده به نفت يها ستيترورعربستان سعودي از 

 سخن اين ).Washington’s Blog, 2014(عربستان مانعي بر سر راه برخورد با اين كشور است 
 حامي تروريسم در نيتر بزرگ نوانع بهحمايت آمريكا از عربستان سعودي  بر است يدييتأمهر 
 مسلمانان 1390در سال ، 4براساس گزارش مركز ملي مبارزه با تروريسم اياالت متحده .جهان

 و عربستان سعودي اند زدهسني بيش از هر گروه ديگري در جهان دست به عمليات تروريستي 
گري را نمايندگي  بيوهاسني اسالم يعني  ةشاخ قرائت از نيتر كاليراد كشوري كه عنوان به
فسور اسد ابوخليل و پر).NCC,2011(ست ها گروه اين نخست مالي ةكنند نيتأم، حامي و كند مي

 ايدئولوژي عربستان ديگو يم تروريستي هاي گروه حمايت عربستان از دييتأگويي در و در گفت

                                                            
1. Charles Lister; Visiting Fellow at the Brookings Doha Center. 
2. Brookings Institution 
3. Joe Scarborough; Former Congressman 
4. U.S National Counterterrorism Center 
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  باشدمتفاوت حتي اگر سياست خارجي اين دو ،سعودي همان ايدئولوژي داعش است
)Progressive,2014 .(  

اهميت نفت اين كشور براي آمريكا سبب شده است كه اياالت ، ها تيواقعاين همة  رغم به
 بلكه از اقدامات اين كشور نظير حمله به ، چشم خود را بر اقدامات عربستان ببنددتنها نهمتحده 
 در ).Zenko,2015( كه به افزايش تروريسم در منطقه منجر شده است ،ندكپشتيباني نيز يمن 

از  نفت و جلوگيري نيتأممقابل، عربستان نيز منافع اقتصادي آمريكا را از طريق خريد اسلحه، 
آمريكا با حمايت از . )Young,2015( دهد يم قيمت نفت در اوپك پاسخ ةيرو يب شيافزا

حمايت اين كشور بدون هيچ دليلي  تحت سني هاي گروهعربستان و حمايت غيرمستقيم از 
 بسياري هم ديده يها بيآس را درگير نبرد شيعه و سني در منطقه كرده و از اين رهگذر خود
 سني چچني در مقابل هاي گروهافغانستان و  ةالقاعد حمايت آمريكا از ،براي نمونه. است

شد منجر  بوستون يگذار بمب ةحادثتروريستي يازدهم سپتامبر و  ةحادثترتيب به  بهروسيه 
)Chossudovsky,2013( .افراطي در ليبي حمايت كرد و هاي گروهبر اين، اياالت متحده از  افزون 

 اصل دشمن دشمن رسد يمنظر  بهپس . در نهايت همان نيروها به سفارت آمريكا حمله كردند
 ها گروه و حمايت از اين كند مي چندان مصداق پيدا نها گروهما دوست ماست، در مورد اين 

  .د تروريسم منجر شده استتنها به تقويت آنها و رش
   
 امپرياليستي اياالت متحده براي تصرف منابع نفت و گاز كشورهاي يها استيس

  منطقه 
 ما نديگو يممردم «:  وزير دفاع آمريكا در اظهار نظري صريح گفت1 چاك هگل1389در سال 

 »ارزش يباي  و نه براي انجير و چيزهميجنگ يم؛ البته كه ما براي نفت ميجنگ ينمبراي نفت 
)Washington’s Blog,2013( .ما آنجاييم براي اينكه «: همچنين، در اظهار نظري ديگر بوش گفت

در اظهار نظري ديگر سناتور . )Harding,2013( » بيفتدها ستيترورريم نفت عراق به دست انگذ
تا ديگر ما بايد وابستگي نفتي خود به خاورميانه را قطع كنيم «:  گفتنيك مك خواه يجمهور

 توان يم سخنان اين بر مبناي. )Harding,2013(»  به آنجا نباشيممانيها جوانمجبور به فرستادن 
دريافت كه حفظ و دسترسي به منابع نفت و گاز خاورميانه اولويت امنيت ملي اياالت متحده 

 ثبات يبنظامي و  ةحمل سنگين يها نهيهز آن حاضر است نيتأماست، اولويتي كه آمريكا براي 
 از  شيب يثبات يبشوربختانه پيامد چنين سياستي، . )Ahmed,2010( كردن منطقه را به جان بخرد

 به ها ستيترور قدرتي كه خأل ؛ قدرت در اين منطقه بوده استخأل خاورميانه و ايجاد شيپ
 . برند يمبهترين شكل از آن بهره 

                                                            
1. Chuk Hagel; U.S Secretary of Defense 

 )مطالعۀ موردی: عراق( تامبرپپس از یازدهم سای آمریکا و تروریسم در منطقۀ خاورمیانه  سیاست خاورمیانه
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   مخفي و شكنجه يها زندان
 اعضاي حزب سكوالر بعث عراق ،يادي از اعضاي داعش امروز تعداد بسيار زاين واقعيت كه

 مخرب تأثير مسلمان تبديل شدند، نشان از انيگرا افراط آمريكايي به يها زندان كه در اند بوده
  تروريستييها تيفعال تمايالت انتقامي در قالب يريگ شكل و  انسانشكنجه بر روح و روان 

جه سيد قطب بنيانگذار جهاد سياسي مدرن است كه در  قربانيان شكنترين مهميكي از . دارد
 مصر يها زندان شكنجه در آور وحشت از خاطرات 1342در سال   نقاط عطفمكتاب خود با نا

منبع الهام است كه  در جهان عرب ها كتاب نيرگذارتريتأث از هماين كتاب هنوز . سخن گفت
 استبوده  ) بودكه خود در مصر شكنجه شده( و ايمن الظواهري الدن بنرهبران القاعده مانند 

)Valentine,2008.( ٢سال در كمپ بوكو چهار افزون بر اينها، ابوبكر البغدادي رهبر داعش نيز 
 از غرق مصنوعي تا عريان شدن قرار ها شكنجهشديدترين  در معرضدر عراق زنداني بود و 

شرايط بد اين كمپ كه به كمپ شكنجه بارة سفيد دراز مشاوران كاخ  3كيتي كيل. داشت
 در ازاي داشتند يوام و آنها را كردند يم در اين كمپ زندانيان را عريان :ديگو يممعروف بوده 

. )Washington’s Blog,2014( من جرح بوش را دوست دارم: دريافت سهمي از غذا بگويند
در  آنافزايش نفرت از  وير آمريكا و بسياري بر خراب شدن تصتأثير ها شكنجه اين شك يب

 تروريستي هاي گروه يريعضوگ و يگر يافراط و پتانسيل بسياري براي گذاشتهاين كشورها 
 ).Postel,2013( فراهم آورده است

  
   به اصالحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي منطقه يتوجه يب

داليل اين بارة  در).Pollack,2015(ستند رو ه ه با مشكل مشروعيت روبها حكومت ،در خاورميانه
 شود يم سببعدم مشروعيت بايد گفت اقتصاد بيشتر اين كشورها نفتي و رانتي است كه 

 فاسد و يها يبوروكراسبر اين،  افزون). Pollack,2015( نباشدتقسيم كار و ثروت  عادالنه در 
آنها نتوانند نيروي كار  هكشده است  سبب اين كشورها ة آموزشي غيرساختاريافتيها ستميس

 امنيتي يها ستميسهمچنين، .  كنندنيتأمخالق مورد نياز يك اقتصاد در عصر اطالعات را 
 نوعي هراس از اعتراض به حكومت را در جوامع خود نهادينه كرده ها حكومتسركوبگر اين 

 و با افزايش جيتدر به). Goldstein,2012( اند آورده مدني را فراهم يها اعتراضو اسباب نااميدي 
ناشي از عواملي چون تغييرات ( در پاسخگويي به مطالبات مردم خود ها دولتناتواني اين 
وضعيت رو به رشد كشورهاي در حال توسعه در آمريكاي  ةمشاهدو همچنين ) دموگرافيك

و شرايط موجود  بين انتظارات مردم از شرايط قييعمالتين و جنوب شرق آسيا، شكاف 
                                                            

1. Camp Bucca 
2. Katy Kale; Assistant to the president for Management and Administration 
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 ديكتاتور با افزايش حجم سركوب معترضان و يها دولتشكافي كه  ؛كرده استيجاد  ادلخواه
اين ). Pollack,2015(  نيز كردندتر قيعمآن را ) و سني ميان شيعه( مذهبي يها ضيتبعاعمال 
 به تحوالت موسوم به بهار عربي 1389 در نهايت و در سال پاسخ يب و تقاضاهاي ها يتينارضا

 كه دو خروجي متفاوت و البته خطرناك براي كشورهاي منطقه داشت تحوالتي ؛منجر شد
)Goldstein, 2012 .( بود كه سبب يا اندازه به ها يتينارضادر كشورهايي مانند ليبي، سوريه و يمن 

 گرفتن دستبههيچ نيروي جايگزيني نيز براي . از دست رفتن كنترل رژيم سابق بر كشور شد
 اجتماعي -  ترتيبات سياسيگونه چيه يريگ شكل ةاجازم سابق  رژيچراكهقدرت وجود نداشت، 

در چنين شرايطي، يعني از بين رفتن اقتدار حكومت مركزي و نبود . مخالف خود را نداده بود
 بدون حاكميت بدل يها نيسرزمخورده و  شكست يها دولت اين كشورها به ،اقتدار جايگزين

ي با هويت فروملي كه براي كسب قدرت هاي گروه امني براي فعاليت پناهگاهشدند و 
مقابل، بيشتر  ةنقطدر ). Key West,2005(  فراهم آوردندها ستيترور البته براي ،دنديجنگ يم

 اما به بهاي سركوب و خشونت بيشتر و ،كشورهاي منطقه موفق به كنترل اعتراضات شدند
در چنين . بارزان مدنيميدي مطلق ما مدني و البته نايها يآزادمحدود كردن هر چه بيشتر 

  راديكال هموار شدهاي گروه خشن و فعاليت يها مخالفتشرايطي، راه براي نضج گرفتن 
)Pollack,2015 .(  

 يگر نظارهاين كشورها تنها  راهبردي شريك عنوان بهدر چنين فضايي، اياالت متحده 
ي از كشورهاي  تسليحاتيها تيحما منطقه با يها ملت كه از ديد يگر نظاره ؛منفعل بود

سركوب بيشتر معترضان را فراهم  ةزمينبحرين و عربستان سعودي  مانندديكتاتور منطقه 
و منافع نفتي   لفظي بسنده كرديها تيحما به صرفاً آمريكا ،در جريان بهار عربي. آورد يم

 برآمده از ثبات منطقه ترجيح داد بلندمدت راهبردي خود را به منافع مدت كوتاه
)Chenga,2014(به تقويت توان نظامي كشورهاي عربي ادامه داد و اگر هم در راستاي آمريكا  ؛

 مردم منطقه و شرايط اجتماعي، فرهنگي،  خواستاصالحات اقدام كرد، بدون توجه به  اجراي
 ، غربي بوديها ارزشسياسي؛ امنيتي و اقتصادي كشورهاي منطقه و تنها با هدف اعمال 

  ). Pape,2010(  راديكال شدهاي گروهدهاي ارزشي و اقبال بيشتر به  تضاسبب ايجادسياستي كه 
 سياستمداران اياالت متحده درجدي  ةارادعدم درك درست و نبود بايد گفت در مجموع، 
 شده ها يتينارضا سبب شدت گرفتن اين ،ع عربيم نارضايتي در جوايها نهيزمبراي توجه به 

 را سياسي و اقتصادي در كشورهاي منطقه  ضرورت اصالحات، در حقيقت، آمريكا.است
 كه كنترل افتد يم و تنها زماني به فكر اقدام آن هم در شكل نظامي بيند مي يا هيحاش يموضوع
  .  خواهد كردتر ميوخ اوضاع را نظامي است و دخالت رفته ازدستشرايط 

 )مطالعۀ موردی: عراق( تامبرپپس از یازدهم سای آمریکا و تروریسم در منطقۀ خاورمیانه  سیاست خاورمیانه
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  تروريسم جهادي در كشورهاي غربي. 1شكل 

  
   منطقه يها ميرژتالش براي تغيير اجباري 

 ها ميرژ تاريخي در دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه و تغيير يا سابقهاياالت متحده 
 آشناست همكاري اين كشور با سرويس ها يرانيا براي ما كه آنتاريخي  ةنموناولين . دارد

  مرداد28 طريق كودتاي اطالعاتي انگلستان در براندازي حكومت مردمي دكتر محمد مصدق از
به اين  ؛ بعد از جنگ ويتنام در آمريكا مطرح شد مشخصطور بهرژيم تغيير  ةايد.  بود1332
 باثبات يو سپس در درازمدت نظم)  سوزاندن يك روستاهمانند( موقتي ينظم يبكه ابتدا  امعن

معناي  به در خاورميانه اين سياست ).Bucevich,2014( شود يمايجاد )  نجات يك روستاهمانند(
 ةتجرباما ؛ اختن يك حكومت نامطلوب و جايگزيني آن با يك حكومت مطلوب استبراند

 در خراب كردن است تا معمولطور  بهتاريخي آمريكا نشان داده است كه تبحر اين كشور 
در .  اين ادعا هستنددييتأ مشخص در ييها مثال عراق و افغانستان ).Bucevich,2014( ساختن

 قدرت خأل تروريستي از هاي گروهو آمريكا، طالبان و  هاي ناتومحض خروج نيرو بهافغانستان 
در عراق نيز آمريكا با برانداختن . كوشيدند برقراري نظم مطلوب خود برايبهره بردند و 

 قدرتي را در منطقه ايجاد كرد كه شيعيان آن را پر كردند و همان رفتارهاي خألحكومت صدام 
  يتينارضا سبب اقليت سني انجام دادند، تحولي كه  برعكس و عليه بارنيادولت سابق را 

داعش و تقاضاي اين گروه براي شكل دادن به . قبايل سني و افراطي شدن آنها شد ةگسترد
 در حقيقت محصول تالش آمريكا براي تغيير رژيم در يگر فهيخلنظم مطلوب خود و احياي 

  ).Porter,2016( است عراق

 
   يروررضيغ و حضور نظامي يگر ينظام
نيروهاي نظامي  ة آيندةدربار مختلفي در آمريكا يها دگاهيد ،يازدهم سپتامبر ةحادث وقوع در پي

 آن كاران محافظهيك ديدگاه كه نو. مقابله با تروريسم مطرح شد با هدفاين كشور در منطقه و 
 در  نظاميتر گستردهدخالت هر چه بيشتر و حضور هر چه  بر، مبتني كردند يمرا نمايندگي 

از نظر طرفداران اين رويكرد، آمريكا بهتر است .  بوددستانه شيپجنگ  ديدگاهمنطقه براساس 
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 كرده و در زمين خودشان به آنها حمله يدست شيپ ، بجنگدها گروه در آمريكا با اين آنكه يجا به
 مشخص طور بهو (نيروهاي نظامي   جرج بوشراهبردبراساس همين ). Zakaria,2015( كند
به افغانستان  يالملل نيب يبسياري را به خاورميانه گسيل داشت و در قالب ائتالف) ي زمينينيرو

  .  يكجانبه و در همراهي محدود با بريتانيا به عراق حمله كردصورت بهو سپس 
 بر ضرورت دستانه شيپجنگ  ةايدن شتاو با كنار گذا با روي كار آمدن دولت اوباما،

سعي كرد سياست نظامي بوش   كرد وديتأك ها ستيترور در مقابل تهديد ةموازنبازدارندگي و 
در خاورميانه را تعديل كند و به اين منظور نسبت به بيرون كشيدن تدريجي نيروهاي زميني 

شكل   بهترين،از نظر تيم امنيتي اوباما. خود از اين منطقه در عراق و افغانستان اقدام كرد
 اما مفيد در جهت آموزش و ، نظامي غيرزميني و اندك حضور،در منطقهمريكا آحضور نظامي 

  استمؤثرپشتيباني شركاي اين كشور در منطقه و در صورت لزوم حمالت هوايي هدفمند و 

)CNN,2015.( اوباما نيز پس از حوادث اخير در سوريه و يمن و عراق تا حدودي تغيير رويكرد 
عراق را در جهت مقابله با داعش افزايش  در ژهيو بهداد و نيروهاي نظامي خود در منطقه و 

داد، البته اين افزايش نيز بيشتر در قالب اعزام مشاوران نظامي و ارسال تجهيزات و اعزام 
 . هواپيماهاي جنگنده بود

  
   نسبت ميان تروريسم و اشغال خارجي

تحقيقات جديد  تروريسم و اشغال خارجي يا حضور نظامي بايد گفت نسبت مياندربارة 
 انتحاري پس از يازدهم هاي گذاري بمب دهد ميفراهم آورده است كه نشان را اهدي شو

  اسالمي يا هربنيادگراييبيشتر از   و از آناند بودهسپتامبر نسبت به حضور خارجي حساس 
 90 و 80 هاي دههاين الگو در  ).Pape,2010( گيرند ميت أگونه ايدئولوژي مستقل ديگر نش

در تحقيق . حمالت انتحاري در پاسخ به تصرف خارجي بود  درصد95 بيشتر از. پديدار شد
 انتحاري از گذاري بمب 2200 ،امنيت و تروريسم ةدرباردانشگاه شيكاگو  ةپروژجامعي در 

آمريكا به افغانستان و  ةحملنشان داده شد كه پس از   وشد تا به امروز بررسي 1358سال 
 به 1358 حمله در سال 300ت انتحاري از حمال ) جمعيت000/000/60با مجموع (عراق 
 بود درصد حمالت عليه آمريكا 90بر اين، بيش از  عالوه.  رسيد 1387 تا 1382از حمله  1800

  . )Pape,2010(  محلي بودندگذاران بمب درصد 90و 
 به موارد زير اشاره توان مي داليل ارتباط بين تصرف خارجي و تروريسم انتحاري زمينةدر 

  : كرد
اتفاقي كه تصوير كشور  ؛ استگناه بي غيرنظاميان كشته شدن پيامد حضور نظامينخستين 

 ؛كند مي عمومي ايجاد ي و نفرتكرده خراب شده اشغال را در ذهن مردم كشور كننده حمله
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 .)Mothana,2012( كند مي فراهم ها تروريستبسيار مناسبي را براي يارگيري  ةزميننفرتي كه 
 ،هرچه اين فاصله بيشتر باشد.  استشده اشغال و كننده اشغالاجتماعي ميان  ةفاصل عاملدومين 

 و وقتي بين دو مذهب شود بيشتر مي زندگيش از نابودي شده اشغال ةجامعاحساس ترس 
تمايل به حركت انتحاري افزايش  داشته باشد،وجود اختالف  شده تصرفكننده و  تصرف

ادعا كنند  كه سازند مي را قادر ها تروريست رهبران يراز اند، مهم مذهبي هاي تفاوت .يابد مي
محلي  ةجامع هم ممكن است كه شوند مي مذهبي تحريك هاي انگيزه توسط گانكنند اشغال

كه از دست نداد  اين فرصت را هرگز نيز الدن بن.  را بترساندها سكوالر و هم مذهبي
 هاي انگيزهفي كند كه توسط  صليبي معرهاي جنگ آمريكايي را سربازان كنندگان اشغال

هستند   غارت اموال مسلمانان و تغيير روش زندگي آنهادر پي و اند مسيحيت تحريك شده
)Francis,2012(.  

ي هر ر عنصر ضروها تروريست نابودي عمليات نظامي و هرچنددر مجموع، بايد گفت 
اهد داد و سبب معكوس خو ةنتيج يكجانبه بر اين جنبه تأكيد ،ضد تروريستي است راهبرد

 راهبردهاييعني  راهبردهر دو  زمينه، در اين .خواهد شد كننده حملهآسيب ديدن تصوير كشور 
ناموفق بودند و تصوير آمريكا را ) با برجسته كردن حضور آمريكا در منطقه(بوش و اوباما 
 شكلي گسترده درگير به دولت بوش خود را كه درحاليدر نتيجه بايد گفت . خراب كردند
اما آنچه تيم اوباما . در منطقه كرد، اوباما سعي كرد اين حضور نظامي را كم كند حضور نظامي

 است و نه شكل  شدهساز مسئلهآن را درك نكرد اين است كه پيامدهاي حضور براي آمريكا 
 را دارند كه تأثيريدر توضيح بايد گفت حمالت هوايي دولت اوباما در يمن همان . حضور

 بوش در عراق داشت، با اين تفاوت كه شكل حمالت هوايي آمريكا سبب نيروي زميني
بزدل از   مغرور واي ه از تصوير اين كشور هم شده است و آن ترسيم چهريتخريب وجه ديگر

  .كند مينده و از آسمان حمله  جنگهاي جت ترين پيشرفتهكه با است  كشوري عنوان بهآمريكا 
  

 گسترش تروريسم در اين كشور اياالت متحده در عراق و راهبرد

 تأثير ،وجودآمده پس از اشغال هب ينظم يب قدرت و خأل اياالت متحده به عراق و نظاميحملة 
در ادامه تجهيز .  مهيا كردها ستيتروربسيار مخربي بر اين كشور داشت و زمينه را براي رشد 

 ،لت عليه اقليت سنيعراق و اقدامات سركوبگرانه و خشن اين دو ةشيعو آموزش ارتش دولت 
آمريكا به عراق در اين  ةحمل از پيش .)Pollack,2015(  كردتر دهيچيپ و تر خطرناكاوضاع را 
 داعش غولي است كه ها ييكايآمر و به اعتراف خود ، وجود داشت و نه داعش القاعدهكشور نه 

تا پيش از ). Hussain,2015( خودشان است و اكنون بايد براي نابود كردن آن بكوشند ةساخت
 گروه تروريستي فعال در اين كشور گروهي به نام جماعت ترين مهمآمريكا به عراق  ةحمل
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اين گروه تا قبل از تغيير نام . شد يمتوحيد اسالمي بود كه توسط ابومصعب الزرقاوي هدايت 
سالمي زماني قبل از تغيير نام به دولت ا ةبره داعش چندين بار نام خود را عوض كرد و در  به

 شد يمعراق شناخته  ةالقاعدبا نام ) كه بعدها به دولت اسالمي عراق و شام تغيير نام داد(عراق 
)Hussain,2015 .(  

 هاي گروهآمريكا به عراق و تغيير رژيم اين كشور و استقرار دولت شيعي،  ةحمل در پي
 دولت شيعي و با دو هدف مقابله با) با حمايت عربستان سعودي( سني ينظام شبهگوناگون 

 گرفتند كه داعش يكي از آنها شكل يخارجو مقابله با اشغالگران  ، شيعيينظام شبه هاي گروه
 اختالف باال گرفتن در پي .)حكومت اسالمي ةايد آنها با داشتن يك نيتر مطرحالبته (بود 

اعدام  داعش را شورشي معرفي كردند كه به ها گروه اين ،1384 در سال ها گروهداعش با اين 
 آمريكا سعي كرد از اين فرصت ).Neurink,2015( شدمنجر سران قبايل سني توسط داعش 

 حمالت آنها را متوجه يريگ جهت ها گروه مالي و تجهيز تسليحاتي اين نيتأماستفاده كند و با 
 و همان نيروهايي كه ها گروه غلط اياالت متحده سبب شد تا همان يها استيس اما ،داعش كند

 آمريكايي يها اسلحه بيداري سني را براي مقابله با داعش ايجاد كرده بودند، با همان شوراي
  ). Witts,2015(  اشغال كند1392موصل را در سال تا به داعش كمك كنند 

 يها استيسو   ابراهيم جعفرييجا بهپس از انتخاب نوري مالكي توسط اياالت متحده 
 سني تسريع شد و فضا هاي گروه ييگرا افراط فزايند ،ها يسن و خشن مالكي عليه زيآم ضيتبع

در ادامه فرار ابراهيم جعفري به تركيه و .  تروريستي مهياتر از قبل شدهاي گروهبراي رشد 
 از  شيبدولت مالكي مبني بر صدور حكم اعدام غيابي براي او اقليت سني را  ةنابخرداناقدام 

 ه ساختار سياسي عراق را بيش از گذشته بست كرد و راه ورود آنها بها ضيتبع متوجه شيپ
)Khedery,2014 .(  

 رمادي و فلوجه آمدند و يها ابانيخ هزاران سني به ،دموكراتيك فرايند اثر شدن با بي
 اقتصادي، سياسي و اجتماعي اعتراض كردند، اما با سركوب شديد يها تيمحرومنسبت به 

؛ )Al-Ali,2014( رو شدند ه روبشد يميت  كه توسط آمريكا تمرين داده و حما،ارتش مالكي
ارتشي كه   و عراق تحت فشار حكومتي كه توسط آمريكا انتخاب شده بوديها يسنبنابراين 

ديگري كه بايد  ةنكت.  افراطي حركت كردندهاي گروهسمت  به، شد يمتوسط اين كشور تجهيز 
 اين كشور، يها كارخانهبردن به آن اشاره كرد اين است كه آمريكا با حمله به عراق و از بين 

 را در عراق ايجاد كرد و اميدوار بود كه سيستم اقتصاد بازار بتواند در اي گستردهبيكاري 
 يا گونه بهاما شرايط در عراق  ؛همراه داشته باشد به نتايج مثبتي براي اقتصاد عراق مدت كوتاه
يتي مردم را فراهم آورد و  خود اسباب نارضاكه تشديد نيز شد ها يكاريب كه اين رفتپيش 

 شكل يجا بهدر حقيقت، آمريكا در عراق  .)Chenga,2014(  را توسعه داديگر يافراطپتانسيل 
 اقليت حق به يها خواستن به تقسيم قدرت عادالنه ميان سني و شيعه و گوش سپردن به ددا
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ن را به هر  ملي در عراق كه حس عراقي بودين به ارتشدسني و همچنين تالش براي شكل دا
 حمايت كردند و چشم بر اش سركوبگرانه يها استيس از مالكي و ، بدهد- ه و شيع يسن -دو 

  به اهداف محدود خود بستنديابيدستسياسي كردن ارتش و  براي مالكي يها تالش
)Pollack,2015(. ،تسليحاتي آمريكا به مخالفان دولت سوريه هم در نهايت يها كمك همچنين 

 تنها زماني هشدارهاي ها ييكايآمر در انتها . قرار گرفتمانشيپ هم هاي گروهعش و در اختيار دا
و كركوك   عراقزيخ نفتسمت مناطق  بهمربوط به شرايط عراق را جدي گرفتند كه داعش 

  . حركت كرد و ديگر كار از كار گذشته بود
  

  نتيجه 
مقابله با  زمينة در  آمريكايا انهيخاورم سياست يها اشتباه ترين مهمدر اين مقاله به بررسي 

فعاليت  ةتوسعرا كه سبب تقويت و  راهبرد اين ةگان هفتتروريسم پرداختيم و اشتباهات 
 اياالت متحده يها استيس به بررسي سپس ؛كرديم تروريستي در منطقه شد شناسايي هاي گروه

وريسم در اين تر ةتوسع نادرست اياالت متحده بر يها استيس تأثيردر عراق پرداختيم و 
 غلط يها استيس، استنباط اين مقاله اين بوده است كه در مجموع. كرديما را بررسي كشوره
 ديكتاتور حامي يها دولت، حمايت از يگر ينظام كه بر محور مثلث  آمريكايا انهيخاورم

 تروريسم قرار دارد، اسباب رشد و تقويت يريگ شكل يها نهيزم به يتياهم يبتروريسم و 
 اياالت متحده يها استيس تأثيرموردي كشور عراق و  ةمطالعبه .  استشدهيسم در منطقه ترور

در اين كشور بر رشد تروريسم پرداختيم و دريافتيم كه سياست غلط اياالت متحده مبني بر 
قدرت ميان شيعه و سني در  ةعادالن به ضرورت تقسيم يتوجه بيحمايت از دولت مالكي و 

 .  تروريستي در اين كشور شده استيها انيجرروريسم و اين كشور سبب رشد ت

  

 
  رشد مرگ در جهان تحت تأثير تروريسم. 2 شكل

 
موضوع تكميلي كه در تحليل نهايي مقاله بايد به آن اشاره كرد اين است كه سياست 

ين هم نبود فاقد عنصري به نام تعادل است و ، اياالت متحده در مقابله با تروريسميا انهيخاورم
در .  و جهاني شده استيا منطقهاين سياست در مقابله با تروريسم مدي اناكارعنصر سبب 
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جانبه خود  تك ، گسترده و گاهيرضروريغشكلي  به دولت بوش كه يدرحالتوضيح بايد گفت 
نيروهاي محلي و همكاري با آنها كمتر توجه  اهميترا درگير نبرد با تروريسم كرده بود و به 

 با بيرون كشيدن نيروهاي و اوباما در برخورد با تروريسم بسيار منفعل عمل كردداشت، دولت 
غيرمجهز و   كامل در اختيار نيروهايطور بهمبارزه با تروريسم را  ةجبه ،خود از منطقه

نظير زمان ليندون ( مقطعي يها بمبارانبر اين، دولت اوباما با  افزون.  محلي قرار دادةتجرب يب
 اسباب تخريب هرچه بيشتر ها يرنظاميغ نياورد، بلكه با كشتن دست به موفقيتي اتنه نه) جانسون

 .آمريكا در منطقه را فراهم آورد ةچهر
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