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ورهای حامی گروههای ـــبررسی کش

 افراطی و تروریستی 
نگارنده : محمد                                     

 ین الملل امور بعربگری کارشناس 

عربی به دنبال گسترش گروههای  –عبری  –مثلث غربی  چکیده :

افراطی و تروریستی در منطقه غربی آسیا ، شمال و شرق 

آسیا ) هند و پاکستان و افغانستان (  به جنوب آفریقا و 

منظور نیل به اهداف سیاسی خود هستند و با حمایت های مالی 

) القاعده ، تسلیحاتی و نظامی و رسانه ای از این گروهها 

پشتیبانی می کنند . ، طالبان ، جبهه النصره و داعش  ( 

ر داعش به عنوان خطرناک ترین گروه تروریستی عصر معاصر د

منطقه غرب آسیا به صورت گسترده ای امنیت منطقه را بخصوص 

که از  در کشور های سوریه و عراق به خطر انداخت در حالی

آمریکا و متحدین اش برخوردار بود آشکار و نهان پشتیبانی 

و وحشت را توانست موجی از خشونت و این گروه تروریستی . 

گروههای بررسی برقرار کند . در مناطق تحت نفوذ خود 

سلفی و منشاء   –گرایش تکفیری افراطی و تروریستی با 

پیدایش گروهها و عملکرد آنان در ترویج خشونت می تواند 

نوشته در این ما را در شناخت حامیان آنان یاری نماید . 

مختصری در خصوص تکفیر و اعتقادات تکفیری ها و منشاء  نخست

گروههای مهم بعدی ، در گام  سخن گفته ایم پیدایش آنان 

افراطی و تروریستی منطقه و کشورهای تاثیرگذار در روند 

را پیدایش و حامیان مالی ، نظامی و تسلیحاتی و رسانه ای 

اهداف آمریکا و رژیم به بررسی در نهایت و بررسی نموده 

صهیونیستی و کشورهایی مانند عربستان ، قطر ، ترکیه ، 

خواهیم پرداخت عربی حوزه خلیج فارس اردن و سایر کشورهای 

نبود ، حمایت های مالی و نظامی این کشورها اگر مسلما  .

این گروهها و سازمان ها با امکانات محدود نمی توانستند 

در منطقه غرب آسیا و سایر مناطق تا این حد رشد نموده و 

ازآنجا که یکی دولت تروریستی و افراطی را تشکیل دهند . 

از اهداف حمایت از گروههای افراطی و تروریستی تضعیف و 
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نابودی محور مقاومت بوده ولیکن در صحنه عملیاتی دیدیم 

محور مقاومت به رهبری انقالب اسالمی ایران توانسته در که 

عراق ، سوریه ، لبنان و یمن اهداف استکباری آمریکا و 

برتر در منطقه را به  متحدین آن را در منطقه خنثی و دست

 دست گیرد .  

و کشورهای عربی حوزه خلیج  عربستان، ترکیه، قطر :مقدمه 

با چراغ سبز و ، اردن و... ( امارات، بحرین فارس  )

با انواع حمایت های مالی،  و و رژیم صهیونیستیآمریکا 

های افراطی و تروریستی  از گروهکای تسلیحاتی، رسانه 

و سوریه عراق منطقه و بخصوص در اهداف خاصی را در ، منطقه 

با حجم باالیی از عملیات های ، این گروهها دنبال می کنند 

نظامی و پیشروی های میدانی و انفجارات تروریستی، بدون 

حمایت های قدرت های جهانی و منطقه ای قادر به ایفای چنین 

ستگاه نوشته با بیان مختصری از خا. در این ند نقشی نیست

و نحوه پیدایش گروههای افراطی و تروریستی ، ارتباط این 

گروهها با کشورهایی مانند عربستان ، ترکیه ، قطر و دیگر 

این روزها  تروریسم   .  کنیمان را بررسی می حامیان آن

به یکی از شاخصه ها و مشکالت محوری منطقه خاور میانه 

که از این معضل  کمتر کشور عربی استه امروز. تبدیل شده است

که به راحتی می توان حضور سازمان  رنج نبرد ، در حالی

های اطالعاتی کشورهای مسلمان و غیر مسلمان را در سامان 

دهی و ترسیم خطوط کلی فعالیت های این گروه ها را مشاهده 

سالهای طوالنی باز این فعالیت ها به سابقه گرچه  .نمود 

اید نقطه اوج این فعالیت اما برهه کنونی را بمی گردد ، 

 کرد  ها از تاریخ شکل گیری گروه های سلفی تکفیری توصیف

ها و جریانات تروریستی مدعی اسالم بررسی پیدایش گروه با  .

مشاهده قابل غربی مختلف رد پای کشورهای ، تکفیری با نگاه 

نفوذ در غرب آسیا به منظور های اطالعاتی غربی سرویس. است 

 کنندهای تکفیری مهیا میزمینه را اندیشه، و شمال آفریقا 

تا در پرتو این گروهها با ضربه زدن به امنیت منطقه اهداف 

به عربستان سعودی  دنبال  کنند .خود را و سیاست های 

 گیریکلگروههای افراطی و تروریستی با شعنوان پدر معنوی 
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، القای گرایش های اعتقادی از همه این  ، حمایت مالی

رابط نقش و در بسیاری از موارد نموده ها حمایت گروه

ها با گروههای افراطی را بازی می غربی اطالعاتی های سرویس

های جبهه تروریست حمایت های آشکار عربستان از کند . 

های ریز و درشت گروه های فعال در عراق وتروریست،  سوریه

و باالخره مدارس دینی ایران فعال در مرزهای غربی و شرقی 

های عربستان تالش کرده رسانهنمونه هایی است که پاکستان 

اند که بحران عراق را فقط به عملکرد شیعیان این کشور و 

 .  تالش ایران برای تسلط به عراق نسبت دهند

، به صدر اسالم  در جهان اسالم ریتکف نهیشیپ  چیست ؟  تکفیر

 ریاسالم به سبب تکف خیحوادث مهم تار ی. برخ گردد یبازم

و  یاسیس یرخداد ها ی، همچنان  که برخ داده است یرو

را فراهم کرده است. از جمله  ریتکف نهیزم یاجتماع

  یاکرم)ص( جنگ ها امبریرحلت پ زمهم دوران پس ا یدادهایرو

بود که دستگاه خالفت معارضان خود  اول فهیرد ه در زمان خل

. واقعه مهم  خواند )ابن اعثم ( نیرا کافر و خارج از د

 یریتکف انیجر نیاست. ا یغائله خوارج کوف گرید یخیتار

.  دانست یمخالفان خود را کافر و خون و مالشان را حالل م

 نیو نبرد صف ینخست قرن اول هجر مهیفرقه به ن نیا شیدایپ

عمرو بن عاص از سپاه  لهیگردد که با ح یبرم

 را بنا نهادند یدیجد انی)ع( جدا شدند و جرنیرالمومنیام

 ریشدند، اما تکف میتقس یمتعدد ی.  خوارج به فرقه ها

، تمام  نی، حکم ، عثمان بن عفان )ع(یعل نیرالمومنیام

 تیشود و در نها نیحکم میبه تحک یراض ی، هر کس اصحاب جمل

، وجه  مرتکب شوند یا رهیکه گناه کب یتمام کسان ریتکف

 . رود  یخوارج به شمار م یتمام فرقه ها یمشترك اعتقاد
  ( 1398  )بابائی م

 اخیر سال چند جهان اسالم طی افراد و گروه زیپس از خوارج ن

 سال چند این در که را شرایطی و شده روبرو تکفیر فتنه با

با وجود سابقه  .است نداشته وجود گذشته در کرده تجربه

 و برهنهدر تاریخ اسالم این نوع افراطی گری  گری فراطیا

بر اساس روایات را در تاریخ نمی بینیم .  خشونت با همراه

 نمی دیگر گفته را شهادتین و باشد قبله اهل که کسیاسالمی 
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 مباح را او ناموس و جان و مال و کرد تکفیر را وی توان

 و است مهربانی و رافت دین اسالم دینمضافا اینکه  شمرد

 و بودی بداخالق تو اگر:  فرماید می پیامبر به کریم قرآن

 به شد نمی جمع تو دور به کس هیچ کشیدی می هم در چهره

.   شدند تو جذب مردم که بود تو وجود در مهربانی خاطر

 بودویژه بسیار  هم مذاهب سایر با ) ص (  پیامبر تعامل

 صلحدر مدینه در ابتدای اقامت حضرت رسول اکرم ) ص ( . 

 قرار دادند واولویت کاری خود در  مسیحیان و یهودیان با

 پیامبر نکردند نقص را نامه صلح آنها خود که زمانی تا

به علت عدم تطابق  خوارج از دتکفیر بع.  بود صلح بهمتعهد 

با اندیشه  هجری هفتم قرن درآن با اندیشه اسالمی حذف شد و 

. وی  هستیم اندیشهاین  ظهور شاهد باز  ابن تیمیه  های 

 مینموده و  قلمداد کافر و مشرک را مسلمانان از بسیاری

 قائل شفاعت و توسل به و رود می زیارت به که کسی:  گوید

 حوزه درابن تیمیه فقط  . است واجب وی قتل و کافر است

 کشتن جراتلی در عمل است  و تکفیراعتقادی معتقد به 

 فراموش تکفیر جریانبعد ابن تیمیه رد . اندرا   مسلمان

محمد بن هجری به رهبری  12ظهور وهابیت در قرن شد تا 

 که وارد حوزه عملیاتی شد  عبدالوهاب

ابن عبدالوهاب اگرچه اندازه مشایخ خویش از وجهه علمی 

برخوردار نبود ، لیکن با اقتدا به روش ابن حنبل و استفاده 

از برخی آراء ابن تیمیه و هم چنین با کمک حکومت آل سعود 

مکتب جدیدی را به جهانیان عرضه کرد که مهم ترین ادعای 

ز علمای آن تکفیر تمامی مخالفان است . زهادی که یکی ا

اهل سنت است . در رابطه با وهابیت می گوید : اگر کسی 

سوال کند وهابیت از چه مذهبی پیروی می کند و هدف نهایی 

آن چیست ؟ در جواب هر دو پرسش می گوییم ، تکفیر تمام 

 (  1393) نظام الدینی ز مسلمانان . 

 را نفر هزارکشتار چهارصد  کنون تا 12 قرن ازوهابی ها  

 بیشترین بینیم با بررسی تاریخ می کرده اند .ثبت 

 بیشترینمهمتر اینکه  و هستند سنت اهل از وهابیت قربانیان

مدعی اند  وهابیت هک حالیدر  هستند ها حنبلی از قربانیان

)وهابی گری   هستیم . بقیه از نزدیکتر ها حنبلی به ما
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بنیاد پژوهش های اسالمی مشهد ، انتشارات  1386حامد الگا 

سابقه باشد که  مکتب سلفیه به معناي بازگشت به آغاز می( 

شبه در سیاسی به نیمه دوم قرن نوزدهم مکتب  ظهور این 

هدف تکفیریون از .  رسد جزیره عربستان و شبه قاره هند می

شبه و آغاز فعالیتهاي سیاسی خود در شبه جزیره عربستان 

بر سر تسخیر قدرت سیاسی  قاره هند و بعد در قاره افریقا 

ترین  از نظر تاریخی قدیمیایدئولوژیکی است . و نه مسائل 

هاي تکفیري در شبه جزیره عربستان  مکتب سلفی، مکتب وهابی

 .  است

اعزام مبلغین از  اعزام بنیادگراها برای تبلیغ وهابیت :

قطر، امارات متحده،  ) و دیگر مناطق شبه جزیرهعربستان 

 لبنان،بعد از آموزش به کشورهاي (   بحرین، عمان و یمن

در  تاجیکستان،   در خاور میانه  سوریه  غزه، نوار اردن،

 ، الجزیره ، لیبی مصر ، موریتانی مالی،  آسیای میانه 

آماده  برايدر روسیه چچن، داغستان  در آفریقا  ، تونس

انجام می گیرد  بنیادگراي دینیهاي  استقرار حکومتسازی 

فریقاي شمالی، آدر کشورهاي وهابی ها هاي مختلف  شاخه .

هاي مهمی برخوردار  خاورمیانه و افریقاي غربی از موقعیت

به دلیل منابع نفتی موجود در کشورهای همسوی غرب از و 

مستقیم و غیر مستقیم برخی قدرتهاي نظام جهانی حمایت های 

 . ندبرخوردار

سال پیش تحت تاثیر  150از  دیوبندي ها جریان دوم سلفیه :

،  هاي سیاسی و بنیادگرایانه شاه نعمتاهللا دهلوي اندیشه

وجود آمده و در مناطق مختلف شبه قاره بمروج مسلک سلفی 

ایالت ،  هندوستان ،  افغانستان بنگالدش ) پاکستان ، هند 

 توان می. ه است گسترش یافت سیستان و بلوچستان ایران 

، گروههاي جندهللا و  افغانستان و پاکستاندر طالبان  ، گفت

لشگر صحابه در بلوچستان پاکستان و بلوچستان ایران نیز 

و در جنگ   1980 در دهه . پیروان سلفیه دیوبندي هستند 

افغانستان، دیوبندیها در پاکستان مدارس مذهبی متعددي در 

افغانی مهاجر و پشتونهاي  تاسیس ایاالت پشتون نشین پاکستان

را در این مدارس تعلیم داده و آنها را تحت نام طالبان 
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هاي دیوبندي  سلفی حوزه فعالیت . روانه افغانستان کردند

 ، بنگالدش پاکستان ) جنوب آسیا و سواحل اقیانوس هند : 

مناطق مسلمان نشین در هندوستان و استان ،  ، افغانستان 

 .( ایران  بلوچستان و سیستان در

شیخ محمد عبده  اخوان المسلمین ) تکفیری هاي اعتدالی (  :

المسلمین مصر و سپس شاگرد  از موسسین و تئوریسینهاي اخوان

 او رشید رضا و بعدا حسن البنا که در مصر سازمان اخوان

 تبدیل کردند 1940المسلمین را به یک نیروي سیاسی در دهه 

، آزادي و  قدرت سیاسی را تحت احزاب توسعه و عدالت  ،

اکثریت بدست گرفته اند . ، یمن  ، تونس ترکیهدر  عدالت

عمان  ، ، امارات عربی ، بحرین ، اردن قطر هاي مقننه قوه

آغاز در اخوان المسلمین  را تسخیر نموده اند . و کویت 

 38حاضر در بوده و در حال   1920در دهه فعالیت از مصر 

اي از نفوذ سیاسی قابل توجهی  کشور افریقایی و خاورمیانه

مسئله تسخیر . اخوانی ها به در ارکان دولتی برخوردارند 

 اهمیت ویژه ای قائلند .قدرت سیاسی 

ما شاهد گسترده تر شدن تکفیر در   تکفیر در دوران معاصر :

دوران معاصر هستیم . زیرا عالوه بر وهابیون امروزه آمریکا 

با توجه به ورود غربی  غرب نیز وارد این عرصه شده اند . و

ها به بحث اسالم ستیزی برای ممانعت از رشد اسالم در غرب 

 مستقیم مقابلهآنها به  هجری شمسی  80و   70در دهه های 

 11 اتفاقات زمانجورج بوش در  روی آوردند .  اسالم با

 شده آغاز مجدد صلیبی هایجنگ دوره که کرد عالما سپتامبر

نمود  مطرح را هاتمدن برخورد بحث نیز هانتینگتون و . است

 . 

لشگر کشی آمریکا به افغانستان و عراق و نیز حمله 

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی ها به مرزهای پاکستان 

از غرب را به همراه مسلمانان  نفرتافزایش پیامدی جز 

غرب به اسالم مانند اهانت به پیامبر  فرهنگی حمالت نداشت .

 مانند کشورهایی در کاریکاتورهااسالم از طریق کشیدن 

 اروپایی کشورهای در را ها مناره آوری جمعو طرح  دانمارک

بعد از شکست طرح های  شود . مسلمانان اتحادنتوانست مانع 
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 اسالم علیه اسالم پروژه آمریکا اسالم علیهاسالم ستیزانه غرب 

 که بود این دنبال به پروژه این . کرد ریزی برنامه را

 مسلمانانلذا   و دهد نشان ویرانگر قاتل و خشن را مسلمانان

 وهابیت سوی از تکفیر ذربمی اندازد .   یکدیگربه جان  را

با حمله گروههای . می زد  دامن مسئله این بهو حمایت غرب 

چندین هزار نفر غیرنظامی از   افراطی به سوریه و کشتن

 و دست قطع وهمچنین بریدن سرها هزار کودک  ،  19جمله 

 وحشتناک هایصحنهو ایجاد  مادرشان و پدر جلوی فرزندان پای

 ه است . خورد رقم اسالم جهان در معاصر عصر در تکفیر بحث

های فکری و  تا ریشه :گروههای افراطی و ترورریستی  خاستگاه

مقابله با آن نیز را ندانیم اجتماعی و سیاسی تروریسم 

شکست تروریست عدم توانایی برای دلیل  .روشن نخواهد شد 

است ها به سالح عقیده و ایدئولوژی مجهز بودن تروریستها ، 

های های پیشرفته نظامی و با امکانات ارتشبا سالحلذا با  .

نکته   به جنگ عقاید آنان رفت. نمی توان  کالسیک و منظم

های تروریستی این است که به نوعی جالب در مورد همه گروه

امریکا و اسرائیل و برخی مرتجعین منطقه با ایاالت متحده 

 از آغاز تا کنون تأسیس اخوان المسلمین.  در ارتباط هستند

تا  البناء حسندر اسکندریه مصر به دست  1928در سال 

 تمام رهبران و  القاعده به رهبری اسامه بن الدن

بنیانگذاران گروه های افراطی و تروریستی، غیر روحانی 

های بزرگ بوده و حتی غالباً دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه 

 برای نمونه : غربی هستند. 

و ی دانشگاه  التکفیر و الهجرهشکری مصطفی رهبر  -

 مدرک مهندسی

رهبر گروه عمل اسالمی الجزایر دانش  عباس مدنی  -

 کترای فلسفهدآموخته آکسفورد و 

 های نیویورک را منفجر کردندجوانانی که برج   -

 تحصیلکرده دانشگاه های غربیو غربی غالبا 

ارتباط سازمانی با نهادهای سنتی و رسمی مذهبی آنان 

یک مقام روحانی در میان آنان پیدا  ی. اگر گاه ندارند

ر مساجد و یا برخی مراسم معمول مذهبی پیروان خود شود و د
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را به افراطی گری دعوت کند، بسیار اندک است و ناقض این 

 گروه های افراطی و عامل خشونت و ترور  . اصل کلی نیست

، پیش از آنکه گوش به فرمان آموزه های دینی و رهبران 

تحت تأثیر محیط و شرایط خاص   ، معتبر اسالمی داشته باشند

تاریخی و اجتماعی و تربیتی خانوادگی هستند و در واقع 

دین و مذهب پوششی برای افکار برآمده از منابع دیگر و یا 

تکفیری بسیاری از  . اغراض خاص سیاسی و محیطی ویژه است

جوانان باالخص این افراد به اند لیکن  از متعصبان مذهبیها 

مورد سوء آگاهی درستی از دین ندارند و  و نوجوانان هیچ

گروه های سیاسی برای اغراض نامشروع سیاسی و جاه استفاده 

نقش کشورهای  مهم اما نکته  قرار گرفته اند .طلبانه شان 

در شکل گیری  (  برخی کشورهای اروپایی) آمریکا و غربی 

و حمایت و تداوم فعالیت های چنین گروه هایی در خاورمیانه 

آمریکا و هم پیمانانش در تالش .  و کشورهای اسالمی است 

هستند تا با برجسته ساختن فعالیت های سیاسی و نظامی گروه 

، چهره ای خشن و جنایتکارانه از  های تکفیری و افراطی

به چالش و اراده آنان  اسالم را در دنیا منعکس نمایند

 .است  کشاندن و تخریب چهره واقعی اسالم محمدی)ص(

شتیباني از گروههاي شورشي و پایاالت متحده آمریکا : 

در سیاست خارجي   منظور دستیابي به هدفي خاص تروریستي به

مال عدار است. سابقة تاریخي معاصر اریشه ، سیاستي  آمریكا

این سیاست به حمایت تسلیحاتي و مالي آمریكا از مجاهدان 

می افغان در دورة پس از حملة شوروي به این كشور مربوط 

القاعده و حمالت گیری  ، شكل شود. نتیجة آن سیاست اشتباه

 . تروریستي یازدهم سپتامبر بود

،  در جنگ داخلي سوریهبه ویژه اما در سالهاي اخیر و 

منظور تقویت مخالفان رژیم  بار دیگر و بهایاالت متحده 

، از گروههاي  اسد و به بهانة تقویت ارتش آزاد سوریه

تروریستي فعال در این كشور حمایت مالي و تسلیحاتي كرد 

دانند كه می خوبي  مردان ایاالت متحده به( دولت 2015)

موجودیتي مستقل و منسجم به نام ارتش آزاد سوریه وجود 

، گروههاي  ه محور نیروهاي مخالف رژیم اسدندارد و امروز

تروریستي چون داعش و جبهة النصره است بنابراین، پرواضح 
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هاي ارسالي به سوریه در نهایت و از طریق  است كه سالح

می گیرد . هاي تروریستي قرار بازار سیاه در اختیار گروه

هاي  كمكبه روی فزون بر این ایاالت متحده چشم خود را ا

حدانش نظیر قطر و عربستان سعودي به گروههاي مالي مت

غیر مستقیم در  تروریستي بسته است و از این طریق نیز به

 . داردنقش قویت این گروهها ت
 ، سیاست  1 شمارة 47 دورة  علوم و حقوق دانشكده سیاست مجلة ، فصلنامه  1396جالئیان ف بهار    2) تخشید م   

 خاورمیانه(  منطقة در تروریسم و خاورمیانه ای آمریكا

 هداف آمریکا از گسترش گروههای افراطی و تروریستی ا

ایگاه مهم و اساسی در اقتصاد جنفت منطقه غرب آسیا  نفت :

آمریکا دارد. این کشور برای تامین امنیت صدور نفت تحوالت 

به سیاسی و اقتصادی منطقه را مدیریت می کند. با توجه 

آمریکا وابسته ترین کشور ،  داشتن حدود دوسوم نفت جهان

وابستگی اقتصادی راهبردی به این جهان به این منطقه است. 

عملیات نظامی و تهدید امنیتی گران به بهای منطقه نفت 

این کشور تمام شده است. بدین ترتیب آمریکا، امنیت منطقه 

 . خاورمیانه را در حوزه منافع امنیتی خود تعریف می کند

تامین امنیت اسرائیل در   : صهیونیستی تامین امنیت رژیم 

متحد و حمایت همه جانبه از سوی آمریکا منطقه است. 

،  روابط ویژه و استراتژیک به علت بالمنازع این رژیم 

ایی ها در سطح منطقه غرب آسیا در پی مهار بازیگران آمریک

و کنترل روند ها و حوادث در قالب مبارزه با تروریسم و 

 صهیونیستی هستند حفظ امنیت رژیم

ممانعت از  حفظ توازن قوا وآمریکا  برای   حفظ توازن قوا :

، تالش می ظهور یک قدرت منطقه ای چالشگر در غرب آسیاست 

 مهار سیاست های جبهه مقاومت در منطقه است. کند و در پی 

ایران، سوریه، حماس و حزب هللا در منطقه شدیدا مخالف سیاست 

مریکا و آن را به چالش کشیده اند. آهای نظام سلطه بوده 

برای در منطقه از تمام ظرفیت های سیاست خارجی خود بهره 

 است .اتحاد و پیوند این جبهه تضعیف 

پیگیری این سیاست  :در منطقه و جهان  قدرت ایران محدود سازی

بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، از سوی واشنگتن 

طرح  .  های مختلف پیگیری می کننداین سیاست را به بهانه 

، حمله ی نظامی مستقیم طبس، حمایت از گروهک  ریزی کودتا
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تروریستی منافقین، جنگ تحمیلی علیه ایران، تحریم های 

اقتصادی، موضوع حقوق بشر و پرونده هسته ای ایران، از 

راهبردهای نرم خط مشی آمریکا از  .جمله این سیاست هاست

علیه جمهوری اسالمی افزاری توام با تهدید سخت افزاری 

اعمال تحریم و ایران برای منزوی کردن ایران از طریق 

فشارهای سیاسی و اقتصادی، به ویژه در زمینه انرژی هسته 

بهره گیری از ابزارهای نوین در مقابل ایران و نیز ای 

بهره گیری از  دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پنهان،مانند 

 می باشد .رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

بیداری اسالمی در آغاز با  : ترویج جنگ مذهبی بین شیعه و سنی

ظاهر شد منفعالنه ابتدا غرب آسیا و تحوالت سوریه، آمریکا 

به مداخله در تحوالت سیاسی کشورهای پس از مدتی اما . 

د ، به دلیل یکی از این کشورها سوریه بومنطقه پرداخت. 

، آمریکا به مداخله در در محور مقاومت سوریه قرار داشتن 

پرداخت تا با تغییر دولت اسد، دولتی متحد تحوالت داخلی آن 

حمایت از گروه های  و طرفدار آمریکا به وجود آورد.

نار کآمریکا در  : با دولت اسد در مقابله تروریستی معارض 

عربی خود در منطقه، به جنگ داخلی در سوریه غربی و متحدین 

 دامن زد. جنگی که حالت فرسایشی به خود گرفت 

در عراق نیز مداخله نمود پیروزی دولت شیعیآمریکا به علت 

به دنبال خارج جنگ مذهبی بین شیعه و سنی . و با سیاست 

تفکر بوجود نتیجه این شیعیان بود . از تسلط نمودن دودلت 

با نفوذ در  داعش بود . گروه تکفیری و بعثی داعش آمدن 

استان های غرب و شمال غربی عراق به اقدامات وحشیانه و 

قتل عام مردم بی گناه می پردازد و به موجی از ناآرامی 

آمریکا با تقویت  . و ترس در عراق و حتی منطقه دامن زد

در .  گروه های تکفیری، سوریه را به ورطه نابودی کشاند

هم پیمان ایران و حامی محور دولت شیعی عراق ،  راقع

آمریکا و عربستان به شدت با آن است لذا  مقاومت در منطقه

از یک جنبش شورشی در همسایگی سوریه آمریکا مخالف اند. 

جنبشی که مصمم به بیرون راندن دولت شیعی در ، کرد حمایت 

متحد کلیدی آمریکا در  عراق است و توسط عربستان سعودی

، حمایت می شود. ظهور داعش و گروه های تکفیری همسو  منطقه
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با سیاست آمریکا و در راستای تامین منافع این کشور قابل 

به دنبال غربی ها در شرایط جدید منطقه ای .  ارزیابی است

جنگ عقیدتی و مذهبی در کشورهایی مثل عراق هستند. و سیاست 

قابل چارچوب روه های تکفیری در این از گی آنها حمایت

زیادی ظرفیت   و ماهیت حوادثفضای نا آرام  . ارزیابی است

تشدید در صورت  کند .مهیا می توجیه حضور آمریکا برای 

 یی ها خشونت، بی ثباتی، هرج ومرج و فقر و حقارت آمریکا

چندین مقام و رسانه  خواهند شد .فعال تر وارد عمل 

آمریکایی به حمایت آمریکا از داعش اعتراف کرده اند و 

طرح « وال استریت ژورنال»و « واشنگتن پست»روزنامه های 

های آمریکا برای گسترش حمایت و آموزش گروه های تروریستی 

برخالف فضای آنان  .در سوریه و عراق را افشا کرده اند

 روه های تروریستی و داعشمحکومیت اقدامات گ) رسانه ای 

در سیاست های خود، از گروه های تکفیری و داعش حمایت ( 

و از طریق کشورهای واسطه، تسلیحات و تجهیزات نظامی آن 

تضعیف دولت های مخالف نظام سلطه  . ها را تامین می کنند

 تضعیف جبهه مقاومت،   و تبدیل آن ها به دولت حامی غرب

حضور نظامی ،  به خطر انداختن مرزهای امنیتی ایران  ، 

نیز از جمله اهداف آمریکا در حمایت  و مستقیم در منطقه

از گروههای افراطی و تروریستی هستند برای نیل ایاالت 

 .متحده به اهداف استعماری خود

برخالف آنچه در اذهان و افکار عمومی رژیم صهیونیستی : 

ها و نظام تبلیغاتی و خبر رسانی  رواج پیدا کرده و رسانه

 ، داعش یهودی آن را تبلیغ وترویج و القا کرده است - غربی

نیست بلکه دولت اسرائیلی   مخفف دولت اسالمی عراق و شام

در ی ها منطقه ای را که داعش  زیرا : . عراق و شام است

، همان محدوده ای است که ده ها سال قبل  نظر گرفته اند

اسرائیل بزرگ  گر صهیونیسم به عنوان بخشی از رهبران توطئه

ابوبکر )  اعشد. رهبران گروه های تکفیری و  اعالم کرده اند

وابستگی  و ،  هویت چندان شناخته شده ای ندارند(  بغدادی

آنها به یهود در برخی اسناد و مدارک  تصریح و تأکید شده 

دولت ، تعامل و سازگاری را با  ، آنها بهترین ارتباط است

فرماندهان نظامی اسرائیلی به آن  .  غاصب اسرائیل دارند
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ها مشاوره می دهند و در برنامه ریزی های داعش، مشارکت 

ی و حتی تنقش های نظامی و عملیاو  فعال و اساسی دارند

فرماندهی پشت پرده داعش در عراق و سوریه به عهده افسران 

رائیل قرار بلند پایه موساد و دستگاه اطالعاتی ارتش اس

را هدف یی  کشورها گروه های تکفیری داعشی ها و  .دارد

در خّط مقّدم مقاومت علیه اشغالگران یهودی گرفته اند که 

گروههای افراطی منجر به خروج جنگ نیابتی قرار داشته اند .

مسئله فلسطین از جایگاه واقعی بین مبارزین شود . و این 

فراموشی خطر تالش داعش برای  ماموریتی صهیونیستی بود .

 .یک برنامه سازماندهی شده صهیونی استبزرگ یعنی صهیونیست 

و نیز تضمین و تامین امنیت اسرائیل در برابر محور مقاومت 

با مروری تاریخچه و عملکرد   از اهداف صهیونیست هاست .

، ایرگون و غیره در  گروه های تروریستی یهودی مثل هاگانا

که می شود ثابت دقیقا س دولت جعلی اسرائیل همان سال تأسی

، عینًا با همان  رفتار و عملکرد داعش در عراق و سوریه

 تروریستی، سبک، شیوه و قواعد گروه های نظامی   تئوری

 کودکان و جوانان مردان، زنان، فجیع کشتار ، است یهودی

 و زنان حرمت هتک و توصیف غیرقابل رحمی بی و قساوت با

 شیوهمانند  دقیقاً  … و روستاها و شهرها انهدام دختران،

 .است فلسطین در یهودیتروریست های 
 خبرگزاری قدس(مصاحبه   1395مرداد  دکتر تقی پوردبیرکل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف )

با انتشار  افیخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی

قربانیان مسلمان در منطقه خاورمیانه   بیالنی از میزان

سال گذشته سهم اسرائیل از این اقدامات  10طی کرد که اعالم 

ه دست ببقیه این کشتارها در  درصد بوده و 10کمتر از 

اگر اسامه بن الدن و . مسلمانان سلفی انجام گرفته است 

حتی ایمن الظواهری واسالفشان که در دوره های متفاوت به 

شناخته   ردگان القاعده معروف ترین گروه تکفیریعنوان سرک

می شدند ، گاه گداری اشاره ای به صهیونیستها و یهودیان 

کرده و ادعای تالش برای مبارزه با آنها را هم مطرح می 

این گروه ها حتی یک گلوله هم به سوی رژیم  )گرچه. کردند 

 اما گروه داعش رسما و علنا صهیونیستی شلیک نکرده اند (
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اعالم می کند مشکلی با رژیم صهیونیستی نداشته و اصوال 

پاکسازی اسالم از مسلمانانی اعالم می   وظیفه اصلی خود را

 .از لحاظ فکری اختالف نظر دارند  کند که با این گروه

اهداف رژیم صهیونیستی از گسترش گروههای افراطی در منطقه می توان 

 به شرح ذیل تشریح نمود :

دیرین اهداف راهبردی یکی از  :تجزیه و تضعیف دولت مرکزی 

تحوالت اخیر عراق توسط صهیونیستی در عراق بود . پوشش رژیم 

 و اسراییل تودی هاآرتص) های صهیونیستی ترین رسانهاصلی 

داعش به زودی بر ( به مخاطب اینگونه القا می کرد که 

 .  بغداد مسلط خواهد شد

های یکی از مقامبنا بر اعتراف : هم مرز بودن عراق با ایران 

دو مرکز جاسوسی  فعالیتاطالعاتی سابق رژیم صهیونیستی 

های شمال عراق به شنود و جاسوسی برضد اسراییل در پایگاه

عناصر موساد در شمال توسط  Bدر قالب طرح  ایران و سوریه

اسراییل در شمال پایگاه جاسوسی رژیم  .مشغولند   عراق

زند، در شرق عراق که برضد ایران دست به فعالیت جاسوسی می

روی استان آذربایجان غربی ایران  عمق خاک عراق و رو به

 قرار دارد.

 اقدامات رژیم صهیونیستی در عراق :  

قاچاق با استفاده از ی مرزی ایران تجهیز اشرار منطقه -

 هیالتی کاالهای ممنوعه و سالح تس

 ترور دانشمندان و دانشگاهیان عراق  -

 شیعه های برجستهترور شخصیت -

 ها و طوایف عراقایجاد اختالف میان قومیت -

 کمک به نیروهای آمریکایی در بازجویی و شکنجه -

 زندانیان

 فساد و فحشا در بین جوانان عراقی اشاعه -

 تاراج صنایع مهم عراق -

 خانهنفوذ در مراکز مهم دولتی عراق به ویژه وزارت -

های کشور، خارجه، امور امنیتی، ارتباطات، دفاع و 

 نفت و بازرگانی 



15 
 

 مردان عراقی برای عقیمی توزیع مواد غذایی و دارویی  -

 حمایت از روزنامه نگاران وابسته به غرب و صهیونیسم -

 غارت منابع و اشیای عتیقه و باستانی عراق  -

 بازاریابی برای کاالهای اسراییلی -

 منابع نظامی منطقه ای ابوبکر البغدادیی بنابر اظهار برخ

، رهبر گروه تروریستی داعش در فلسطین اشغالی زیر نظر 

داعش بهترین ابزار .  موساد آموزش های نظامی دیده است

برای تحقق توطئه های صهیونیستی علیه مسلمانان و کشورهای 

 اسالمی است . 

 تامین و منافع خدمت در تروریستي تکفیري هاي گروه گونهچ

 افراطی هاي گروه اقدامات  کنند؟ مي عمل اسرائیل امنیت

 در عمال ، منطقه ثباتي بي مهم عامل بعنوان تروریستي و

 ها گروه این . است اسرائیل امنیت تامین و منافع راستاي

 یعني ، منطقه در اسرائیل هدف که کنند مي عمل نحوي به

 زیرا . شود مي برآورده آن راهبردي منابع و امنیت تامین

 در متحده ایاالت حضور تداوم زمینه آنان اقدامات با

 امنیت تامین یعنی به این و . شود مي فراهم را خاورمیانه

 و حمایت جلب راهبردی سیایت اسرائیل زیرا ، اسرائیل

 امریکا حضور با و کند می دنبال را بزرگ هاي قدرت طرفداري

 اقدامات بعدی نتیجه . خواهدشد تامین راهبرد این منطقه در

 کشورهای اشتغال به منجر تکفیري هاي گروه آمیز خشونت

 در آنها قدرت و شده داخلی های بحران به اسرائیل مخالف

 . شد خواهد تضعیف اسرائیل برابر

دیده بان  : کند می تایید داعش از را اسرائیل حمایت که دالیلی

مركز فتوای فتواهای تكفیری و دیدگاه های تندرو وابسته به 

اثبات می كند رژیم صهیونیستی از داعش و ذیل دالیل  مصر

این .  دیگر گروه های تروریستی در سوریه حمایت می كند

هفت دلیل و سند مدعی شد که صفحه فیس بوك خود مرکز در 

 به صورت مستقیم و غیر مستقیمحمایت اسرائیل محكم اثبات 

 به شرح ذیل وجود دارد :

داعشی در بیمارستان های نظامی در منطقه  درمان جنگجویان-

 اشغالی جوالن
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خرید نفت از داعش از طریق شبكه های واسطه گرفروش اسلحه  -

 اسراییلی به داعش

تالش برخی عناصر اسراییلی برای پیوستن شمار بیشتری از -

 جوانان كشورهای منطقه به داعش

فتن مذاكرات مستقیم صهیونیست ها با داعش برای تحویل گر -

نفر از عرب های مقیم فلسطین اشغالی موسوم به عرب  100

 . كه به داعش پیوسته بودند 48های 

آزادسازی فلسطین ، داعش حمله نكردن داعش به اسراییل  -

 نمی داند هاد مقدسجرا از اولویت های 

داعش به هیچ عنوان بیانیه ای در مخالفت با انتقال  -

 د.منتشر نكرسفارت آمریكا به بیت المقدس 

اسراییل در روزهای نخست درگیری ها در سوریه به صورت 

ابتدا از گروه های شورشی مسلح و و  مستقیم وارد عمل نشد

در راس آن ها جبهه النصره كه در نزدیكی مرزهای بلندیهای 

جوالن فعال بود، حمایت می كرد و با پیچیده تر شدن اوضاع 

ختلف در این كشور، در سوریه و تضارب منافع قدرت های م

ناچار شد به صورت مستقیم به پایگاه های نظامی ارتش سوریه 

و همچنین نیروهای ایرانی حمله كند و همچنان به حمایت از 

 گروه های تروریستی مانند داعش ادامه دهد

رژیم صهیونیستی پیوسته از داعش و دیگر گروه های تروریستی 

ازمان ملل نیز این در سوریه حمایت كرده و حتی نیروهای س

را تایید كرده اند هرچند اسراییل این نقش را تكذیب می 

 كند

سیاست های رژیم صهیونیستی نه تنها مانعی جدی در مسیر 

تالش ها برای مبارزه با تروریسم و تندروی در منطقه است 

بلكه باعث ریشه دواندن تروریسم و گسترش آن می شود و رژیم 

رتش های ملی در منطقه را از بین صهیونیستی تالش می كند ا

این مركز در پایان تاكید كرد تروریسم و تندروی ،  ببرد

توسط طرف های خارجی به وجود آمده و هیچ ربطی به دین اسالم 

ندارد و عامل و پشت پرده حمایت از تروریست ها و تندروها 

 . ، برخی كشورهای و سازمان های اطالعاتی خارجی است

عربستان  رامونیمختلف پ داتیوجود تهد :عربستان سعودی 

،   در مصر و عراق  یعرب سمیونالیامواج ناسمانند :  یسعود
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 منطقه ریتا تحوالت اخ یداخل ونیسیاز اپوز یمشکالت ناش

احتمال  تعیین کننده اهداف سیاست خارجی عربستان هستند .

پس از سقوط صدام  یسعود یعیتحوالت عراق بر جامعه ش ریتاث

به رهبری ایران خطر بالقوه ای  یعیشجغرافیای گسترش و 

 است که عربستان را تهدید می کند .

 زیخ سکونت در مناطق نفت لیدلبعربستان  انیعیشاهمیت 

 ی، همجوار کار صنعت نفت یرویدرصد ن 31-30درآمدو  عربستان

 یلیبد یب تیاز اهم رانیو ا نی، بحر عراق انیعیبا ش

در  ، ب در عراقااعر یبر رقابت درونعالوه .  برخوردارند

در  یو عربستان سعود رانیا نیب یسطح منطقه رقابت اصل

عربستان و سوریه در حادثه به دنبال اختالف  . است انیجر

ی عربستان سیاست به انزوا ریحر قیلبنان رف رینخستوزترور 

این سیاست موفق .  دستور کار قرار دادکشیدن سوریه را در 

  2009 در سالنبود و منجر به تغییر موضع عربستان شد . اما 

 یامدهایبه دنبال کاهش پ یسور ضد یها استیسبه بعد با 

. مرز مشتر است  رانیا هیموازنه عل رییحضور نظام اسد و تغ

به  رانیا یها در کمک یکیو نقش لجست لیبا اسرائک سوریه 

 یا العاده فوق تیاهم ، ینیسطفل یحزباهلل لبنان و گروهها

اسد به همراه  میرژ یبقا.  دارد رانیا یمنطقه ا استیدر س

و توازن  یاسیس یاز انزوا رانیخروج امنجر به  یعیعراق ش

 یعربستان سعودبه همین دلیل  خواهد شد .عربستان ر در براب

مختلفی را برای شکست ایران انجام داد  یاسیاقدامات س

 نیاز معارض تیحما ، بعر هیدر اتحاد هیسور تیعضو قیتعل:

و مرتبط ساختن آنها با  هیدوستان سور یدر کنفرانسها یسور

و  جادیاسیاست هایی در و اتخاذ  یالملل نیب یرسانه ها

 . هینظام سور هیمعارض عل یگروهها تیحما
دانشگاه آزاد  یالملل نیب یاسیس قاتیفصلنامه تحق،  93ی س بهمن کالرد مراد 2ی م دانیشه یتیهدا)

 (  هیدر عراق و سور  یریتکف سمیدر قبال ترور یعربستان سعود یخارج استیس نییب، تواحد شهرضا یاسالم

نقش سازمان اطالعات عربستان و شخص بندر بن سلطان رئیس 

سابق دستگاه جاسوسی این کشور، در تشکیل گروه های 

ار نقش بسیتروریستی خطرناکی همچون داعش و جبهه النصره 

عربستان سعودی مدعی رهبری جهان اسالم  برجسته ای است . 

است و از گذشته تاکنون با جمهوری اسالمی ایران به عنوان 

با توجه به  آغاز نموده است .رقابت سختی قدرت منطقه ای 
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و  بسط نفوذ خود با رویکرد تشیع رویکرد ایران مبنی بر 

عراق و سوریه  های  دولتروابط حسنه با خصوصا  هبری منطقهر

  . آماج حمالت سعودی ها قرار گرفتند، این دولتها 

اقدامات عربستان برای مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی ایران 

با محوریت دستگاه ایجاد فتنه طائفه ای و مذهبی  - 1در منطقه : 

رای تحقق از گروههای تکفیری باستفاده ابزاری  - 2 اطالعاتی خود 

 این هدف شوم 

برای عملیات علیه شیعیان و :  حمایت مالی و تسلیحاتی از داعش

دو کشور قطر و عربستان هم پیمانان جمهوری اسالمی ایران ) 

در اختیار برای خرید سالح و مهمات یک و نیم میلیارد دالر 

 قرار داده اند   داعش

پایگاه خبری االتجاه  :از داعش  سعودینظامی عربستان حمایت های 

نقل از منابع امنیتی این کشور ، فاش کرده است  عراق به

افسر اطالعاتی عربستان به فرماندهی فردی موسوم به  150

فهد مصباح، از طریق استان الحسکه در مرزهای سوریه ، وارد 

موصل شده اند. این نظامیان عربستانی، ضمن پوشش دادن 

ارتباطاتی با گروه تروریستی داعش  تحوالت میدانی عراق،

قرار کرده و حتی در تبلیغات خود این گروهک جنایتکار بر

موضوعی که با واکنش تند مقام های ،  را انقالبی می خوانند

 .  عراقی روبه رو شده است

کارشناسان رسانه اعزام :  از داعش حمایت های رسانه ای عربستان 

ای عربستانی برای کمک به راه اندازی شبکه تلویزیونی برای 

حضور نظامیان و کارشناسان رسانه ای و ه موصل گروه داعش ب

سعودی در عراق و به ویژه در مناطق عملیات داعش، نشان 

دهنده نگاه خاصی است که ریاض به اوضاع کنونی عراق و به 

  ویژه عملیات داعش دارد.

ترین منبع عربستان مهم : های تکفیریسترش گروهنقش عربستان در گ

گری به دنیای اسالم است. و صدور وهابیت و سلفی ایجاد 

ترین زمینه تکفیر در میان مسلمانان را اندیشه وهابیت مهم

عربستان یکی از  .در دو سده اخیر فراهم آورده است

های ایدئولوژیک با کارگزاران جنگ برای سازماندهی گروه

های تکفیری که از سوی شود. گروهرویکرد تکفیری محسوب می

عربستان مورد حمایت اقتصادی، ایدئولوژیک و تسلیحاتی قرار 

http://kayhan.ir/fa/news/61684/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 ثباتی سیاسی در عراق و سوریه هستندگیرند علت اصلی بیمی

 . 

های ارتقای ارزشگسترش گروههای تکفیری : عربستان از اهداف 

فرهنگ اطاعت یه گذاری و پا در منطقه و جهان اسالم توهابی

رهبران .  ورکورکورانه از سلطان و اجزای حکومت در کش

به سیاست  تدافعی برای تضمین امنیتهای یاستبه جای سسعودی 

عربستان منبع اصلی و های تهاجمی روی آورده اند . 

با این زمینه  .  گرایی در منطقه استدهنده افراطحیات

عربستان سعی دارد در تحوالت کشورهای منطقه نقش بازی کند 

کند  و آنها را با منافع امنیتی و هویتی خود سازگار 

های تکفیری در منطقه غرب آسیا نیز در حمایت از گروه

رغم انکار عربستان علی شود.چارچوب همین سیاست تبیین می

شکال مختلف از آنها ، به ا گیریرسمی و حتی اعالم فاصله

عربستان از دو نظام حاکم بر عراق و سوریه  . کندحمایت می

و نقش مثبت ایران در تحوالت این کشورها ناراضی است و به 

از مالی، سیاسی، اطالعاتی و اعتقادی با حمایت دلیل همین 

امنیت این کشورها را به دارد های تکفیری و بعثی سعی گروه

 هم زده و شرایط را به نفع خود رقم بزند. 

و  های تکفیری و تروریستی در عراقگروه حامی ، عربستان 

  :کند را پیگیری میسوریه اهداف ذیل 

  ایفای نقش فعال در منطقه غرب آسیا -

  رقابت ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی با ایران -

   شرایط داخل عربستانالمللی از انحراف توجه بین -

افول پان عربیسم و به حاشیه  : آفرینی در منطقه غرب آسیانقش

حذف شوروی از صحنه معادالت با ،  رفتن رهبران پان عرب

های وهابی بسط نفوذ سیاسی و اشاعه ارزش فرصت، المللی بین

کنار سیاست و در پی آن برای عربستان به وجود آورد را 

پیگیری کرد را کنشگری شروع های انفعالی و سیاست گذاشتن 

. 

چرا آمریکا از عربستان حمایت می کند ؟ اوال ایاالت متحده 

به دلیل نیاز صنایع داخلی کشورش به نفت و وجود ذخایر و 

در عربستان از این کشور حمایت می کند و نابع عظیم نفت م
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و ثبات  کننده عربستان در ثبات قیمت نفتنقش تعیینثانیا 

 در راستای منافع آمریکاست . جریان مداوم سوخت فسیلی

، قدرت مانور فراوانی برای  خود حمایت علنیلذا آمریکا با 

استفاده از عربستان با ،  این کشور به وجود آورده است

 هایارزشتوسعه به ،  و حمایت آمریکانفتی درآمدهای کالن 

با توجه  پرداخت .در منطقه غرب آسیا و جهان اسالم وهابیت 

آفرینی در نقشبه انگیزه باالی زمامداران عربستان برای 

لذا با گسترش جنگ مذهبی و مقابله با منطقه خاورمیانه 

راهبرد تکفیری با  –های سلفی سازماندهی گروهشیعیان 

 را پیگیری می کنند . تروریستی

از  عربستان سعودی:   رقابت ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی با ایران

کننده ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران، به عنوان موازنه

 ای و نفوذ ایرانو مانعی برای جلوگیری از تاثیرات منطقه

حکام .متحد سنتی و ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه است و 

نمایند که عربستان خود را رهبر جهان اهل تسنن معرفی می

وظیفه دارد در مقابل ایران شیعی مقاومت و از نفوذ آن 

جمهوری اسالمی ایران جلوگیری نماید. پس از انقالب اسالمی، 

ایدئولوژی سیاسی و انقالب شیعه که پرچم وحدت اسالمی را ، 

ی وهابی به رهبری برافراشته بود به سرعت مقابل ایدئولوژ

عربستان قرار گرفت. ایدئولوژی وهابیت تعارض شدیدی با 

ای عربستان مبنی با سیاست منطقهو این تعارض تشیع دارد. 

عربستان سعودی از نگرانی .  بر مهار ایران گره خورده است

به قدرت رسیدن شیعیان در عراق و تداوم دولت بشار اسد در 

عراق و سوریه ی ثباتدر بیها منجر به این شد که آنسوریه 

عدم شوند . های تروریستی و تکفیری از طریق حمایت از گروه

ها از روند سیاسی و برقراری روابط دیپلماتیک سعودیحمایت 

در قبال ورود موجب تساهل این کشور با عراق و سوریه 

برای نیل  گردید .  سازی این کشورهاثباتها و بیتروریست

ها، تالش برای جلوگیری از تثبیت اولویت سعودیبه این هدف 

ساختار سیاسی در عراق و سوریه و بر هم خوردن موازنه 

 .بود ای به نفع عربستان منطقه

 33نگ ج:  رقابت گسترده عربستان با ایران در سطح منطقه

هللا باعث ترس از نفوذ روزه نقطه ناکامی اسرائیل درحذف حزب
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شد. این امر واکنش خصمانه  ایران تا دریای مدیترانه

ای با های منطقهعربستان سعودی را به دنبال داشت و رقابت

های منطقه بعد اید پذیرفت که واقعیتبایران را دامن زد. 

باعث تشدید  2006از سقوط صدام و ناکامی اسرائیل در جنگ 

همچنین  . ای عربستان با ایران شده استهای منطقهرقابت

علنی جریان بهار عربی رقابت بین ایران  و عربستان را  

جنگ نیابتی آشکار . بنابراین ما شاهد رقابت و  کرد

عربستان علیه ایران در بحرین، یمن، سوریه و لبنان و عراق 

مداخله نظامی در بحرین با سعی کرد عربستان ابتدا .  هستیم

تحوالت  گیری اینو کشورهای حوزه خلیج فارس، مانع از همه

در حوزه نفوذش در خلیج فارس شود. همچنین با فشار به 

قدم شد. ریاض در ادامه، سازمان ملل برای حمله به لیبی پیش

های مسلح و تروریستی و تزریق سعی کرد با کمک به گروه

ثباتی را در منطقه دامن ها، بیهای کالن به این گروهپول

  .  بزند

عربستان  :گری عربستان بازی اوجو  تحوالت به سوریه

به بهشت حضور را   سوریه استفاده از فضای ایجاد شدهبا 

با حمایت و  کردهای تکفیری از نقاط مختلف جهان تبدیل گروه

های عربی در برخی از های افراطی توانست موج خیزشاز گروه

ها گری و خشونت تروریستکشورهای منطقه را به جهنم افراط

رهبران عربستان مقابله با ایران را همچنین .  تبدیل کند

چنین ،  رسانندبه انجام میمقابله با هالل شیعه براساس 

تبیین شد.  2006در سال برای مقابلعه با شیعیان رویکردی 

همانند داعش و افراطی و تروریستی ی هاحمایت از گروه

در راستای نظریه هالل شیعی و مقبله با شیعیان النصره 

 شود . توجیه می

کنترل بحران برای  سعود آل سیاست  : المللیانحراف افکار بین

از جزیره مشروعیت در سرزمین حجاز و دیگر کشورهای شبه

 استفاده می کند . دستانه امنیتیکنش پیشسیاست تهاجمی و 

عربستان به حمایت از گروه برای اجرای این سیاست ، 

عراق و سوریه تروریستی و تکفیری موسم به داعش در 

 . پردازدمی

 از اجرای این سیاست عبارتند از : منافعی که عربستان 
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 کسب حمایت آمریکا برای ادامه حکومت آل سعود -

تالش برای انحراف افکار عمومی جهان )به ویژه غرب( از  -

تحوالت داخلی عربستان به مناطق بحرانی دیگر در منطقه 

از ود به خارج صدور بحران داخلی خبا  خاورمیانه است.

 کشور .

 ها از دخالت نظامی عربستان در یمن انحراف توجه -

های صادراتی غرب در کشور انجام دموکراسیممانعت از  -

این کشور حتی برای ( ،  حکومت سنتی خانوادگی) حفظ 

جلوگیری از آن )به تاخیر افتادن دموکراسی( امتیازات 

غربی را های مالی فراوان و اجازه حضور نظامیان دولت

 . است در کشور خود داده

های حمایتی ترین بخشیکی از مهم :عربستان  مالیهای  حمایت

های مالی این کشور به های تروریستی، کمکعربستان از گروه

آوری ای را برای جمعآنهاست. مقامات این کشور طرح گسترده

های تکفیری به راه های مالی در راستای حمایت از گروهکمک

های هنگفتی که از انداختند. کشور عربستان سعودی با پول

آورد، میلیون بشکه نفت در روز به دست می 10وش حدود راه فر

های جهت آموزش و رشد گروهآوری سرمایه الزمبه محلی برای جمع

 .  زندسلفی تبدیل شده است و به تروریسم مذهبی دامن می

ایران در عراق و متحد با حکومت آل سعود مایل است نظام 

کنار مرزهای  سوریه را سرنگون کند و منطقه نفوذ خود را در

های ایران گسترش دهد. بنابراین همواره پشتیبان مالی گروه

سلفی و تکفیری و وهابی تندرو در منطقه بوده است. ملک 

عبدهللا، پادشاه سابق عربستان، در اظهارات رسمی خود اعالم 

کرده بود: اگر یک میلیارد دالر برای سرنگونی صدام هزینه 

ها ی حکومت شیعیان عراق دهکرده، آماده است برای سرنگون

ها که به شدت بنابراین، سعودی  میلیارد دالر هزینه کند.

ای شیعیان به مرکزیت ایران نگران افزایش قدرت منطقه

گیری آن مقابله نمایند. هستند، حاضرند به هر قیمت با شکل

های مالی عربستان از جمله کشورهایی است که بیشترین کمک

های داعش قرار داده است. در همین ریستاختیار ترو  را در

با انتشار گزارشی  2014ارتباط پایگاه ورلدنت دیلی سال 
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میلیون دالری آل سعود به  300جنجالی از اعطای کمک مالی 

 های داعش در سوریه خبر داد. رابرت فیسکتروریست

 ایندیپندنتنگار مشهور انگلیسی در روزنامه روزنامه

های میلیارد دالری خود نقش عودی با کمکنویسد: عربستان سمی

مهمی در تشکیل گروه تروریستی داعش ایفا کرد. مقامات 

های مالی به داعش اکنون نیز دست از اعطای کمکسعودی هم

 کنندبرنداشته و همچنان از این گروه تروریستی حمایت می

 . 

در حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی  : حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی

و قاچاق  تهیه سالحعربستان از گروههای افراطی می توان به 

ارتباط و  اسلحه و ارائه راهکارهای عملیاتی به آنان

 اشاره نمود . المللیهای بینرسانهگروههای افراطی با 

اطالعاتی عربستان قدرت و تمرکز عمده خود سازمان همچنین 

دایت سیاسی تروریسم در منطقه معطوف را برای تسلیح و ه

های تندرو کارشناس امور گروه  رومان کاییهنموده است . 

در مرکز خاورمیانه فرانسه معتقد است تعدادی از رهبران 

در ،  عراقی یا لیبیایی هستند نظامی گروه تروریستی داعش،

پشتیبان اصلی .  حالی که رهبران دینی آنها عربستانی هستند

رژیم سعودی است که حمایت عراق و سوریه بحران امنیتی در 

ها به ای را از تروریستمالی، تسلیحاتی، لجستیکی و رسانه

  . آوردعمل می

  داعش در حقیقت زیرمجموعه القاعده : حمایت فکری و اعتقادی

هستند های برخاسته از عربستان سعودی  ها و سلفی ، تکفیری

ها گر چه در پاکستان و افغانستان یا در این تروریست. 

های ولی در اصل شعبات و شاخهاند عراق و سوریه تربیت شده 

دو  گری هستند و دولت عربستان سعودی طی یکیافراطی وهابی

دهه اخیر هزینه بسیار زیادی برای ایجاد و تربیت فکری و 

از این . دولت سعودی رسما  اعتقادی آنها صرف کرده است

بطور رسمی نیروها برای پیشبرد امیال خود در خاورمیانه 

نهادینه شدن با عربستان کرده است . دولت استفاده و علنی 

خواهان مرکزیت و نظم سلفی در خاورمیانه و جهان اسالم 

در حذف الگوی انقالب سعودی ها رفتار است .  مرهبری این نظا

حمایت حاکی از ،  ردگذاسالمی، شبیه آنچه در عراق فعلی می
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های تکفیری و سلفی مخالف گروهسعودی از فکری و اعتقادی 

، در روند ثبات سیاسی  تقابل با اسالم انقالبیو نظام شیعه 

 است .و امنیتی عراق و سوریه 

 جيرخا سیاست دبعاا  مهمتریناز  یكيقـــــــطر : 

  يهاوهگراز  حمایت ،عربي يهاركشودر  قطر  یانهاخلهگرامد

 نحامیااز  قطر . ستا اقعرو  یهرسودر بخصوص  یستيورتر

 قالبرا در  حمایت ینا كه ستا یستيورتر يها وهگر صليا

 ینا مهم.  عموضو هددمي منجاا تسلیحاتيو  مالي  يكمكها

 دیاز يحد به یستيورتر يهاوهگراز  قطر مالي حمایت كه ستا

از آن  انتحلیلگراز  برخي كه شد منجاا مبتدیانه لبتهو ا

  ونبدک ینا هايقطرایرز ندا دهكردیا اي هیدامز سیاست به

آن  به باشند شتهدا مشخص وهگر یكاز  قیقيد تطالعاااینکه 

 علیه فعالیت ايبر ميكنند معالا كه ريماآ با مطابق وهگر

 150از   بیشسه سال  لسادر  قطر.  هنددمي لپو یهرسو منظا

در  قطر تتحركا . دكر كمك یهرسو نشیارشو به رالد نمیلیو

  ،سیاسي دي،قتصاا  يهااربزا مختلف با كه یهرسو انبحر لقبا

 ذنفو كاهش فهد با ، ستا دهبو اههمر منیتيو ا نظامي

در  دخو متحد  عناصر طيافرا دنكر حاكمو  انیرا ايمنطقه

 ويقلمر ايمنطقه ذنفو كاهش با ینترتیبابه تا ستا یهرسو

 موقعیت ایرز ، هدد یشافزاای خود را  منطقه ذنفو  ، انیرا

 نهامدیتر يیادر با اريهمجو لیلد به یهرسو ئوپلیتیكيژ

 زگا دراتصا ايبر  پل تباطيار نداميتو كه ستا ايبهگونه

و  مریكاا صليا غدغه. د باشد پاارو به قطر ركشو

و  مطیع نیسیوزپوا یك ارستقرا ، یهرسو رد همپیمانانش

 مینهدر ز اش نفتي انمتحدو  مریكاا كهای است پذیرفنعطاا

 پس یهرسودر  ئیلاسرا منیتا تأمینومطمئن  نفتي لوله خط

 تمطالعا فصلنامه،   1397 التیامی نیا  2ح  درج  1 ).  كنند نقش يیفاا سدزاا

 ( یهرسو انبحر لقبادر  قطر یپلماسيد 2 رهشما،  مسالا نجها سیاسي

از  هموارهجبهه النصره  قطر حامی همیشگی جبهه النصره :

هیچ توافقی میان جبهه النصره و قطر برخودار بوده حمایت 

جبهه النصره بدون حضور قطر انجام نمی شد .  با طرف دیگر

گروه مستقلی است که ندارد و گروه القاعده ارتباطی با 

، نظامی و منابع  ، شورای قانونی معاون  ، دارای قومندان
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است ین گروه از ریشه با القاعده متفاوت لذا امالی است 

.  جبهه النصره ابزار مهم سیاست قطر درباره سوریه است. 

این کشور به وسیله جبهه النصره از یک سو خواهان کنار 

رییس جمهوری سوریه است و از طرف دیگر  بشار اسدگذاشتن 

برای با عربستان در این زمینه در سوریه رقابت می کند. 

های تروریستی جبهه النصره به پایگاه های جیش  حملهنمونه 

در حومه حماه و ادلب که از پشتیبانی عربستان   التحریر

تالش های قطر برای شکستن بازوهای حوزه برخوردار است در 

نکته مهم اینکه  .عربستان در شمال سوریه قرار می گیرد

محور مقاومت در پالن های خود اسرائیل برای هدف قراردادن 

بوسیله نیروهای مر بند ایمنی در جوالن اشغالی ایجاد کو 

اتاق با تشکیل صهیونیست  شماری از نظامیانجبهه النصره و 

 استفاده می کند .  های اطالعاتی

قطر از گروه  : های تروریستیاسناد همکاری قطر با گروه شایفا

های تروریستی مثل داعش و جبهه النصره حمایت لجستیکی و 

. مساله ای که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران  کندمالی می 

 قطعا عواقب سختی را برای دولت قطر به دنبال خواهد داشت.

اظهار یام فاکس، وزیر دفاع انگلیس بنا بر مطلبی از ل

دهد اسنادی در اختیار داریم که نشان میداشته است که : 

ساله های تروریستی دارد و این مقطر روابط مشکوکی با جریان

ها و رهبران سیاسی جهان تبدیل به یک شبه حقیقتی نزد رسانه

رابرت مندیک، روزنامه نگار انگلیسی در روزنامه شده است. 

دیلی تلگراف صحبت از یک شهروند قطری به اسم خالد محمد 

اتهامات ذیل متوجه وی است : یکی  ترکی السبیعی می کند 

کوتاهی مدت و ا،  سپتامبر بوده 11حامیان مالی حمالت از 

حامی  .  توسط مقام های قطری آزاد شده استکه زندانی بوده 

و  مالی از تروریست های اسالم گرا در سوریه و عراق است

  هواپیمای مسافربری در اروپا ناکام مب گذاری باز نیز 

قطر از شبکه های ه حمایت این نشانو حمایت کرده است 

گلیس از اعضای مرکز پروفسور آنتونی  ست .اتروریستی 

:  مطالعات امنیت و اطالعات در دانشگاه بیرمنگام می گوید

همیشه می گویند برای کشف تروریست ها باید کسانی که از 

، و در این جا به نظر  آنها حمایت مالی می کنند را بیابی
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بنابر اظهار  که پول های آنها از قطر می آید می رسد

بارزترین چهره ها ی قطر نفر از  20روزنامه دیلی تلگراف 

نفر از آنها  10که اند های حامی مالی گروه های تروریستی 

.  جزء فهرست سیاه رسمی ایاالت متحده و سازمان ملل هستند

وزیر گزارش وزارت خزانه داری امریکا آمده که السبیعی  در 

با دو تن از تروریست های مشهور امور خارجه سابق قطر 

، ارتباط دارد. همچنین  سنامه های قطری دارنداردنی که شنا

رابط محمد یوسف عثمان عبدالسالم در جابه جایی صدها هزار 

دالر به نفع القاعده در پاکستان است. عبدالسالم حامی مالی 

. السبیعی  شبکه القاعده در عراق و جبهه النصره است

 همچنین با عبدالمالک محمد یوسف عثمان عبدالسالم معروف به

عمار قطری که به گفته مسئوالن امریکایی ده ها هزار دالر 

در اختیار محسن الفضلی، رهبر گروه خراسان در شبکه 

 القاعده سوریه قرار داده، ارتباط داشته است. 

ترکیه از آغاز جنگ داخلی سوریه : سوریه و بحران ترکیه 

در پی حمایت از جنگجویان سوریه برای سقوط دولت این 

، به دنبال عملکرد ضعیف 2015و بعد از سال  کشور بود

ارتش آزاد سوریه و ظهور کردها، تغییر راهبردی در سیاست 

بعد از ناکامی راهبردش  ترکیه ،  خارجی ترکیه ایجاد شد

تالش   ،2015تا  2011های بین سال سوریه برای سرنگونی دولت

، خود را به  کرده است تا با سازماندهی جنگجویان مسلح

. آنکارا با  بازیگر موثر در جنگ داخلی سوریه تبدیل سازد

 است تا از طریق تمرکزگراییهای مسلح تالش کرده تشکیل گروه

های سلفی و ها که دارای گرایش، نفوذ خود را بر این گروه

های اخیر شاهد همکاری در سال .افزایش دهد  جهادی نیز هستند

جبهه آزادیبخش   ، و شراکت بین ترکیه و ارتش ملی سوریه

ملی و عناصری از هیئت تحریر الشام وابسته به القاعده 

. ترکیه  ایمنفوذ در شمال سوریه بوده برای ایجاد حوزه

مسلح و عناصر سلفی های برای تقویت ارتباطات خود با گروه

، تجهیزات، آموزش و  و افراطی درگیر در جنگ داخلی سوریه

امکان  .ها قرار داده استمنابع مالی در اختیار این گروه

از طریق ارائه در گروههای افراطی دستیابی به نفوذ 

https://www.scfr.ir/fa/?s=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.scfr.ir/fa/?s=%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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الی و تسلیحاتی گسترده همچون آموزش نظامی، های محمایت

میسر شده است . همچنین پرداخت حقوق و ارائه تسلیحات 

برای جذب  ترکیه از تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن

ها بهره های جنگجو در سوریه و گسترش ارتباطات با آنگروه

 .گرفته است
همکاری و حمایت ترکیه از جنگجویان روند ،   1398آذر  شورای راهبردی روابط خارجی سایت 

 ( نیابتی در سوریه

جدی  بیحزب جمهوری خلق ترکیه رق : دالیل حمایت ترکیه از داعش

اند که وزیر ترکیه را متهم کردهحزب عدالت و توسعه ، نخست

 د .کناز نیروهای مسلح داعش در سوریه و عراق حمایت می

تیررس اعتراضات خود اردوغان را در  احزاب ترکیه درخواست 

و عدم حمایت از گروه تروریستی داعش را  قرار داده

در تجزیه و تحلیل تحوالت اخیر خاورمیانه،  . خواستارند

دیگر هیچ فردی در مورد حمایت همه جانبه ترکیه از داعش 

های  رسمی یک دولت از گروهعلنی و حمایت   . تردید ندارد

، طوری  امری غیرمعمول استدر محیط بین المللی  تروریستی 

کشورهای اروپایی، آمریکا، عربستان سعودی و... که حامی که 

  . کنندهای تروریستی هستند، این موضوع را کتمان میگروه

حمایت آنکار از داعش را تکذیب  در اقدامی عجیبترکیه  اما

در نشستی که با حضور نماینده اتحادیه اروپا نکرده است . 

شهر کرد نشین ماردین وهی از خبرنگاران در ترکیه و گر

با ارائه گزارشی احمد تورک، شهردار ماردین برگزار شد، 

با شواهد مستند از جمله تصاویر و فایل ویدیوئی بود، از 

  . حمایت رسمی ترکیه از گروه داعش خبرداد

در هشت بند ذیل به اثبات رسیده است اعش از دترکیه حمایت 

همکاری نظامی و انتقال اسلحه گرفته طیفی گسترده از که 

تا حمایت لجستیکی و مالی و تأمین خدمات درمانی را شامل 

 :  شودمی

 .ترکیه برای داعش تجهیزات نظامی فراهم می کند - 1

ترکیه حمایت لجستیکی و مسیر حمل و نقل در اختیار   -2

 . داعش گذاشته است
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 . داده استهای داعش آموزش نظامی ترکیه به تروریست -3

های داعش ترکیه خدمات درمانی در اختیار تروریست -4

 . گذاردمی

 . کندترکیه با خرید نفت از داعش حمایت مالی می -5

 . کندترکیه داعش را در زمینه عضوگیری یاری می -6

 جنگندنیروهای ترک به همراه داعش می - 7

 ترکیه و داعش جهان بینی مشترکی دارند -8

خدشه دار نمودن علت باعش و گروههای افراطی حمایت از د

ها به احتمال بازگشت تروریستو  چهره ترکیه در آسیای غربی

و زمینه بروز جنگ در این کشور به زیان منافع خاک ترکیه 

سرلشکر  ناجی باشتبهاز همین رو ملی این کشور بوده است . 

های تروریستی از سوی آموزش گروه بازنشسته ارتش ترکیه

نیروهای مسلح ترکیه را اقدامی نامناسب خواند و گفت 

،  دانندهای مسلح در سوریه که خود را میانه رو میگروه

و  ه عناصری وحشیطی مراحل آموزش های تروریستی ببعد از 

دبیر کل جنبش ملی کرد به .  شوندبدیل میغیر قابل کنترل ت

عش، : در صورت تداوم حمایت این کشور از داگفته ترکیه 

های عین العرب را به استانبول و آنکارا دامنه درگیری

حمایت از تروریسم در خاورمیانه باعث لذا  . خواهیم کشاند

شود که برای کشورهای شیوع این پدیده خطرناک در منطقه می

خواهد شد و امکان بروز تروریسم در منطقه مشکل ساز 

 کشورهای حامی افزایش خواهد یافت .

خانواده حکومتی عراق دردوران :  دگان بعثیبازمان  اردن

، اردن را دومین موطن خویش نام نهاده بودند. این  صدام

اتفاق به دلیل پیوندهای عمیقی بود که حکومت شاه حسین با 

جایی که حتی درجریان  تا دیکتاتور عراق برقرار کرده بود

حمله صدام به کویت نیز خاندان هاشمی در امان پشت به 

. ازهمین روست که  ، دست اتحاد به صدام داد عرب برادران

آمریکایی ها بیشترین بهره برداری را از موقعیت سرزمینی 
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وساختارسیاسی اردن برای پی ریزی طرح های سیاسی ونظامی 

خود درخاورمیانه کرده اند.به گونه ای که نام بندر عقبه 

به صورت نمادین به عنوان عقبه ای، هم برای برنامه های 

سازش کاخ سفید درخاورمیانه وهم برای عملیات نظامی آن 

درعراق درآمده است. گردآورندگان تاریخ خاورمیانه 

دریادآوری نقش های سیاسی امان وعقبه، به پیمان های مهمی 

برژینسکی و رامسفلد  13۵9که درجریان دیدار مهم تیرماه 

ان با نمایندگان حزب بعث درمرز اردن به جنگ عراق علیه ایر

از این رو بی سبب نیست که .  منجر شد، اشاره می کنند

امروز نیز بازماندگان بعثی دراردن ازآرامش، رفاه وآزادی 

 برخورداند .  عمل بی حدومرزی

و دختر بزرگ هستند  در راس بازماندگان بعثی خانواده صدام

 رغد که به رهبر غیررسمی خانواده صدام معروف شده است او

، لقب صدام  ، به گفته یکی از نزدیکانش ساله 39رغد ، 

  .کوچک را به دست آورده است

  ( 3۵۶۴شماره ، روزنامه ایران  1385م بهمن   نوری)

کشورهای موثر از اردن  : اردن در قبال بحران سوریهموضع 

سیاست خارجی خود را به و .  سوریه بوده است بحرانبر 

 نموده است . عنوان متحد غرب و عربستان و اسراییل تعریف

لذا نقش لجستیکی را در بحران سوریه علیه دولت اسد بازی 

کرده است  . تبدیل اردن به پایگاه تروریستی مرز جنوبی 

در مرزهای اردن یی آمریکایگان ویژه سوریه و نیز استقرار 

نام بری صندوق مشترک پنج میلیارد دال و ایجاد ـ سوریه

سازمان  امات است .از جمله این اقدمبارزه با تروریسم 

بازوی اصلی آمریکا در منطقه و اطالعات ارتش این اردن 

ترین سازمان اطالعاتی جهان عرب است که نقش مهمی در قوی

های جاسوسی آوری اطالعات محرمانه و نظارت بر شبکهجمع

آموزش  داشته است. را معارضان عراق و سوریه  کنندهتأمین

این گروهها عناصر امنیتی و نیروهای مسلح داعش و النصره 

وجه به اینکه سوی دیگر با تاز نیز بر عهده اردن است . 

، اجتماعی و سیاسی با  های فرهنگی ، پیوستگی جامعه اردن

قدرت گرفتن و متاثر از جامعه سوری است ، لذا سوریه دارد 
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گرای اسالمی در دمشق بیش از همه برای اردن های افراطجریان

پادشاهی اردن هر از چند به همین دلیل ت. اسآفرین تهدید

از گاهی موضعی متفاوت نسبت به تحوالت سوریه اتخاذ نماید. 

طرف حفظ وضع اساسًا دچار تناقض است. ازیکهمین رو اردن 

کند و لذا ، اردن را از بحران دور می موجود در سوریه

گرایش طبیعی سیاست خارجی اردن حفظ وضع موجود در سوریه 

پیمانی با از طرف دیگر اردن به دلیل وابستگی و هم ،  است

عربستان ناگزیر است به تخریب وضع امنیتی در سوریه ادامه 

 دهد. 

موارد ذیل می تواند از جمله مواردی  حمایت اردن از داعش : 

باشد که نشان از حمایت اردن از گروه تروریستی داعش باشد 

و  سقوط رژیم صدامکاهش سطح روابط  اردن با عراق پس از  :

پناه دادن به عناصر نامطلوب دولت جدید حاكم بر عراق از 

جمله سركرده های حزب منحله بعث، تندروها و همچنین 

در مهار در طول عدم همراهی دولت اردن ،   خانواده صدام

سال های گذشته به رغم درخواست های عناصر حزب بعث  در 

كنفرانس های گروه های ضد و تبدیل اردن به مكرر بغداد 

 .دولت عراق 

نفره   60عدم توجه اردن به درخواست عراق برای تحویل لیست 

 محرکین گروههای مسلح عراق از جمله رغد صدام دختر صدام

به بهانه سلطه این گروه  2014حمله داعش به عراق در ، 

 ) تروریستی بر استان های غربی عراق از جمله گذرگاه طریبیل

منجر به قطع کامل (  ن گذرگاه مرزی بین دو كشورمهمتری

حمایت آشكار اردن از همچنین   . شدامان  –روابط بغداد 

(   بعنوان انقالبیون و قیام مردمی علیه بغداد) داعش 

سیاسی ) مفتیان و حامیان عراقی داعش های  اقامت  داعشی

افع رعبدالملك السعدیو ،   عبدالناصر الجنابی( مانند 

و فعالیت چند شبكه تلویزیونی و نیز در اردن  الرافعی

اختالفات و دامن زدن به علیه روند سیاسی در عراق فعالیت 

جلسات تشکیل . مورد بعدی عراق  فرقه گرایی و مذهبی در 

و مهمتر اینکه  در اردنعراق  گروه های مخالف دولت سوریه و

 اردن عقبه ، سرکردگان حزب بعث عراق در این کشور حضور ، 
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. اعزام نیرو مرکز پشتیبانی گروه داعش محسوب می شود  و

از ستقبال اکمک های لجستیکی ، تامین  به عراق وسوریه 

ورود نفت به خاک اردن  در اردن انجام می شود .تلفات آنها 

در بحرانی ترین اوضاع جنگ داعش در عراق و خرید نفت از 

یل دیگر حمایت اردن از دالدالر  26داعش به قیمت بشکه ای 

 از داعشی ها ست . 

 90با افول نقش قطر در ابتدای سال  : امارات متحده عربی

ایفا  سعی کردند نقش بیشتری را در تحوالت منطقهاماراتی ها 

در چند سال  های قدرتمولفه. امارات بدلیل فقدان کنند

در سوریه، لیبی، مصر، تونس، عراق  گذشته با بحران آفرینی

ادرات ص است . مریکا تبدیل شدهآ یمن به ابزار قدرتو 

امارات و همکاری و مدیریت عربی مثل تروریسم توسط حکام 

این حکام است . ماهیت شان دهنده گروههای تروریستی ، ن

با نگاهی به رفتار حاکمان اماراتی در ،  تروریسم پروری

،   دهداساس سیاست خارجی امارات را تشکیل میمی یابیم که 

سوریه به عنوان یکی از مهمترین کشورهای عضو محور مقاومت 

با توطئه کشورهایی نظیر امارات وارد یک جنگ تروریستی 

های تروریستی در تمام عیار شد و در نتیجه این جنگ گروه

امارات باتشکیل ائتالف باصطالح ضد   سوریه تکثیر شدند

ن کشورهای نقش فعالی را در بی سعی کرد 93تروریسم در سال 

. این کشور عالوه بر میزبانی از  عربی از خود نشان دهد

های پایگاه هوایی فرانسه در خاک خود و پرواز جنگنده

رافائل از این پایگاه، خود نیز در مواردی دست به حمله 

حضور امارات در .  به مواضعی در خاک عراق و سوریه زد

م امارات دستور حاک تر شد.ائتالف ضد سوری، روز به روز فعال

اردن را در  16های افیک اسکادران هوایی از جنگندهاستقرار 

امارات بر روی تاسیسات نفتی سوریه  حمالت متعدد صادر کرد .

از جمله تهدیدات این کشور علیه سوریه استان دیرالزور در 

بر اساس گزارش  نقش امارات در مسلح کردن داعشاست . 

فروخته شده از سوی  هایسالح سونتاگز بلیک سوئیس زنامهرو

  روزنامه جمهوری اسالمی) .  به امارات به دست داعش رسیده استسوئیس 

30  /11  /98    ) 

https://www.pishkhan.com/rooznameh/JomhouriEslami
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ها میلیون دالر به گروه 7۵0های گذشته بیش از در سالامارات 

های مسلح تروریستی در مصر، سوریه، پاکستان، لیبی، و شبکه

های دیگر کمک کرده یمن، سومالی، افغانستان و برخی کشور

  2017میدل ایست آی در ژوئیه سال سایت  انگلیسی    ،  است

دو اماراتی در فهرست نوزده نفری جای دارند که در نوشت 

یازدهم سپتامبر شرکت داشتند و حتی بسیاری چهار حمله در 

از این افراد از فرودگاه دبی خود را به آمریکا رسانده 

پویش بین المللی تحریم امارات در از سوی دیگر ،  بودند

فاش ساخت امیر نشین ابوظبی مبلغ چهل و  2017نوامبر سال 

در یمن نیز  . دو میلیون دالر به داعش در لیبی کمک کرد

جیوانی وزیر حمل و نقل این کشور امارات را به صالح ال

 . ارتباط با القاعده و داعش متهم کرده است

روزنامه  حمایت مالی و تسلیحاتی ابوظبی از داعش در عراق  :

ادعای بازسازی مارات با وجودالرایه تصریح نموده ا

موصل همچنان با پول و سالح  مسجدالنوری و مناره الحدباء

ها دالر و انواع ا میلیونباز گروه تروریستی داعش در عراق 

امارات  از داعش برای  .کندحمایت میها و مهمات سالح

طلبی و کشتار و ویرانگری و هرج و مرج در عراق حمایت توسعه

  . می کند

 ای واشنگتنمتحدان منطقه : حمایت کشورهای عربی از داعش

های عربستان، کویت، قطر و امارات بیشترین کمک حکومتیعنی 

ها از جمله داعش در سوریه انجام مالی را به تروریست

اند. عالوه بر این، افراد ثروتمند در کشورهای عربی داده

اند و از ها دالر در اختیار داعش قرار دادهنیز میلیون

نتر مایر کنند. گورهبران و اعضای ارشد آنها میزبانی می

گفت  مدیر مرکز مطالعات جهان عرب در دانشگاه ماینز آلمان

فارس به خلیج دی ندارد حمایت کشورهای عربی حاشیه: تردی

ویژه عربستان، قطر، کویت و امارات منبع اصلی مالی داعش 

شود. گونتر مایر علت حمایت مالی این کشورها از محسوب می

مقابل بشار اسد در  داعش را به نوعی حمایت از آنها در

کند سوریه عنوان کرد. همچنین مایر به این نکته اشاره می

های داعش ها به خوبی از مخاطرات بازگشت تروریستکه سعودی
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به عربستان و امکان کودتای آنها علیه نظام سعودی آگاه 

هستند. در حقیقت عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج 

اق به عنوان یک کانال، اقدام به فارس با استفاده از عر

کمک به مخالفان در سوریه و عراق نمودند. از دیدگاه 

ها قبایل سنی این منطقه مرزهای گسترده با شمال و سعودی

شرق عربستان داشته و بنابراین عربستان و دول خلیج فارس 

نیرو و تجهیزات  های بسیار گستردهکمک اقدام به ارائه

دند که نگاه ما به جنگ داخلی عراق نمودند و معتقد بو

  .همانند سوریه است

کشورهای و حمایت مالی   سکوت حکومت های عربی درباره داعش

وزیر توسعه و گرد مولر به حدی بوده که مرتجع عربی 

قطر را حامی آشکارا های اقتصادی آلمان در سخنانی همکاری

پول و به کمک تجهیزات غربی داعش مالی اصلی داعش دانست. 

به گروه تروریستی  یه علیه  سوردر جنگ کشورهای مرتجع عرب 

،  غرب در سوریه شکست بعد از ولی . قدرتمندی تبدیل شد 

انجام حمالت تروریستی در عراق ریزی برای  طرحبرنامه و 

با خیانت بعثی های ارتش عراق در موصل ارتش  .شد آغاز 

اردن عراق دوام نیاورد و میدان را برای داعش خالی کرد . 

تشکیل ، داعش و آموزش از ایجاد جلسات و پشتیبانی  پایگاه

داعش در بحرین و تدارک سلفی ها و تندروهای این کشور برای 

بیشتر داعشی ها ملیت  آغاز کشتار شیعیان محتمل است .

عربستان سعودی نیروی تروریستی به عراق بستانی دارند و عر

  مالی این گروه تروریستی است .قطر حامی  .صادر می کند

ده که این گروه موجب شحمایت کشورهای عربی از داعش 

تروریستی کماکان بتواند سر پا بایستند و به کشتار خود 

تقویت داعش از تضعیف کشورهای عربی نگرانی  .ادامه دهد

از کشورهای عربی است انتقام داعش و و سوریه  دولت عراق 

منجر کرده اند و هدیه قدرتی که حکومت های عربی به داعش  .

در ، می تواند ناامنی در منطقه خاورمیانه شده اند به 

 بر علیه خودشان استفاده شود .آینده 
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، شوروی هاي اشغال افغانستان توسط در سال : پاکستان

را در جنگ سرد میان هاي پیروزي آمریكا پلنقش پاكستان 

بود هاي آمریكا به قدري كمكشوروی و آمریکا بازی کرد . 

با .  پاكستان سر پا نگاه داشتکم درآمدی مثل كه كشور 

نقش ، پاكستان  پایان اشغال افغانستان و فروپاشي شوروي

غرب  هاي هنگفت گذشته خود را از دست داد و میزان كمك

 هم ریختباین كشور اقتصادی یكباره به صفر رسید و اوضاع 

شروع به فعالیت مختلفی های تروریستی گروهپس از مدتی . 

افغانستان، اسالم در مبارزه علیه تروریسم شروع . با  کردند

و دوباره .  خود را پیدا كردقبلی آباد بار دیگر اهمیت 

هاي مالي كمكقرار گرفته و  ها ها و غربيآمریكایيمورد لطف 

هاي تسلیحاتي، ها، كمكفراواني بخشش بدهيمیلیاردی در قالب 

مالی حمایت با  دادند .هاي مالي و...، را به این كشور كمك

تعداد زیادی از ایاالت متحده امریکا و عربستان سعودی 

فراگرفتند . با رواج های نامنظم را آموزش جنگپاکستانی ها 

سلفی  های مختلفگروهآنان بود که اطی در میان افکار افر

منشاء تشکیل گروههای شد. تشکیل پاکستان و افغانستان در 

تروریستی در پاکستان دالیل دیگری نیز دارد که از جمله می 

مناقشات ،   گسترش منازعات شیعه و سنی در این کشورتوان به 

ی و های قوم، تنوع گروه مرزی با افغانستان و هندوستان

رواج افکار ضدغربی و دشمنی با غرب و و در نهایت  مذهبی

  نام برد . به ویژه ایاالت متحده امریکا

 و گروههارا می توان به دو دسته  پاکستانگروههای اسالمی 

ریشه گروههای با  و  یاسی سگروههاي و  رسمی مذهبی احزاب

  تقسیم کرد .   و مکتب دیوبندي سلفی

از طریق سازوکارهاي  اصالح به معتقد : گروههای اسالمی رسمی

دموکراتیک و قانونی بوده و اهداف و آرمانهاي خود را به 

کنند و کمتر به خشونت  آمیز دنبال می هاي مسالمت شیوه

جماعت اسالمی، جمعیت علماي اسالمی، جمعیت  آورند.  روي می

   اهل حدیث و جنبش تحریک فقه جعفري
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گروههاي  : و مکتب دیوبندي ریشه سلفیبا یاسی سگروههاي 

تنها راه رسیدن به هستند و تندرو هستند . آنها جو  ستیزه

 دانند.  بار می آرمانهاي خود را جهاد خشونت

 

: های تروریستیچگونگی تامین منابع مالی گروهک   

مطابق گزارش مجله فارین پالیسی، هنگامی که ستیزه جویان داعش، ده 

بانک های موصل ربودند، این امر تنها  ها میلیارد دالر از یکی از

 -دومین شهر پرجمعیت عراق-دلیلی بر فروپاشی سیطره بغداد بر موصل 

رز از رشد و قدرت یک تشکیالت با ای نشانه حال عین در  نبود بلکه

تروریستی و نحوه تامین بودجه مالی آن بود. داعش از طریق تصرف 

 های مافیایی عمل می کند. بانک ها و ربودن اشیای قیمتی مانند گروه

طبق اظهارات کارشناسان آمریکایی متخصص در امور مبارزه با تروریسم، 

گروه داعش از طریق اعانات مسلمانان در تعدادی از کشورهای عربی و 

اسالمی، منابع مالی خود را تامین می کند. به نحوی که در حال حاضر 

دجه عملیاتش را خود بدون نیاز به کمک های خارجی بخش اعظمی از بو

زیرا « دیگر وقت گذشته است»تامین می کند. به گفته این کارشناسان، 

این تشکیالت تروریستی می تواند برای سال های آینده منابع مالی خود 

به گفته یکی از این کارشناسان و با اشاره به  . را داشته باشد

ت مستقیم از گزارش فارین پالیسی، بخش اعظم تامین مالی داعش به صور

فعالیت های مجرمانه مانند غارت بانک ها، دزدی، قاچاق نفت و مالیات 

طبعا به  گرفتن از انسان ها در برابر حمایت شان به دست می آید.

سختی می توان گزارش یا ارزیابی درستی از حجم توان مالی این تشکل 

در  به دست آورد، زیرا غیر ممکن است در مناطق تحت اشغال داعش، چه

   . عراق و چه سوریه، منابع اطالعاتی مستقلی وجود داشته باشد

( منابع مالی داعش از کجاست؟ ، 9/4/93  ترجمه: شفقنا االهرام    

مریکایی ها در شکل گیری تمامی گروههای تروریستی در آ 

اغلب این  غرب آسیا و آفریقا مستقیما نقش داشته اند .

آمریکا  تسلیحاتی و مالی های کمکگروهها به طریقی به 

این تروریست  نجات برایبه حدی که . هستند و بوده وابسته

استفاده نموده  خود هوایی نیروی ازهای گرفتار در محاصره 

 تروریستی ای هه گرو هم و آمریکاعالقه بیش از حد  است .

 اصلی از یکیحکایت از این به هم پیوستگی دارد .  نفت به

 بر تسلط  عراق و در سوریه تروریستی های گروه اهداف ترین
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 کردستان اقلیم و ترکیه به اچاقیق فروش و نفت های چاه

چتر ارت دفاع روسیه انتشار تصاویر ماهواره ای وز . بود

 برای قاچاق نفت سوریهدر سوریه نیروهای آمریکایی امنیتی  

ها یکی از دالیل حضور خود در شمال آمریکایینشان می دهد . 

 های نفت این مناطق اعالم می کنند را حفاظت از چاهسوریه 

است که شیوه نویی است   سرقت نفت و کسب درآمد سرشار، .

باالخص در تروریستی در چند سال گذشته ای افراطی و گروه

قبل از این تجربه  استفاده کرده اند .آن از عراق و سوریه 

مرتجع  منابع مالی کشورهای غربی و کشورهای این گروهها از 

 بهره برداری می کردند .منطقه 

این گروهها درآغاز می  : شبه دولتهای یک  تامین هزینه

خواهند یک شهر یا استان را تصرف و از جغرافیای کشور هدف 

 ساختارهای شبهجدا کنند .و برای اداره مناطق اشغالی 

بتوانند ضمن اداره زندگی مردم می کنند تا دولتی ایجاد 

باقی ماندن در شهر یا استان برای شبه دولتی نهادهای 

قدام به گسترش تفکرات تکفیری کنند . آناه ااشغالی تضمین 

و نیروهای جدید را برای تزریق به ساختارهای نظامی نموده 

های  هزینه، نیروهای نظامی با افزایش جذب می کنند . خود 

 افزایش پیدا می کند . آنها های تروریستی  نظامی گروه

هستند .  تسلیحات بیشتری مند نیازبرای ادامه روند اشغال 

برای نگهداری از این   . از جغرافیای خود محافظت کنند تا

را تامین کنند . آنها  تجهیزات ضد هواییآنها باید مناطق 

در شهر اشغال شده تبدیل بع سازمان شبه دولتی می شوند که 

ساختارهای دولتی متولی اصالح نیازمند برای ادامه حیات 

یک ارتش کوچک نیز امور مالی، تجاری، کشاورزی، خدماتی و 

این نهادها نیاز به تامین منابع مالی توسط اند . تشکیل 

های تروریستی برای تامین  گروه  های تروریستی دارد. گروه

منابع مالی خود، ابزارهای متنوعی در اختیار دارند. بخشی 

 :  امه آمده استاز این منابع در اد

های نفت  فروش نفت و مواد معدنی: صادرات نفت از چاه -

 خام، فروش مواد پتروشیمی به دست آمده در پاالیشگاه
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ها و نیز استفاده از معادن موجود در مناطق اشغالی 

 کشورها

مالیات: دریافت مالیات از مردم مناطق تحت تصرف شامل  -

 مالیات بر درآمد کارمندان، 

  های تولیدی و محصوالت کشاورزی ارها و کارخانهو ککسب  -

مور خدماتی: درآمد از امور خدماتی در شهرهای مورد ا -

 تصرف مانند برق و صدور گذرنامه

گیری و گیری و مصادره اموال: باجباج و گروگان   -

مصادره اموال مخالفان، مردم و عشایر و همچنین 

شده در  دریافت پول برای آزادی اتباع خارجی دستگیر

 مناطق تحت تصرف

زیه: جزیه مبلغی است که از غیر مسلمانان یا همان ج  -

فروش  .های اسالمی دریافت می شوداهل کتاب در سرزمین 

 عنوان برده، گروهبرده: فروش زنان اقوام مختلف به 

 .های تروریستی آنها را جزو غیر مسلمانان می دانند

مالی برای جمع های  های طرفداران: ایجاد شبکه کمک

ها  های مالی از طرفداران این گروه آوری و ارسال کمک

 جهان  از سراسر

های خارجی: دریافت پول، تجهیزات و تسلیحات از  کمک -

های متحدان. در غرب آسیا و آفریقا این کمک  محل کمک

ها توسط آمریکا، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و 

  .امارات تامین می شود

ها بعد ها و موسسات دولتی: این نقدینگی انک سرمایه ب -

  .های تروریستی در آمده است از اشغال، به تصرف گروه

: اشیای تاریخی عمدتا از طریق آثار باستانی و عتیقه -

های اجتماعی در فیسبوک یا بازار سیاه در  شبکه

  .رسد کشورهای دیگر به فروش می

تروریستی، در های  مواد مخدر: تقریبا تمام گروه -

عنوان  تامین منابع مالی خود به تجارت مواد مخدر به

 پردازندتجارتی پرسود نیز می
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بر اساس تحقیقات بعمل آمده از   منابع تسلیحاتی داعش :

   CAR  هایی پیرامون منازعات مسلحانهسوی سازمان پژوهش سوی 

شود که سازمانی که از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می

نتایجی به  کندریشه و مقصد سالح را در مناطق جنگی رصد می

 شرح ذیل بدست آمد : 

های مخالف مسلح سوریه سیطره یافت که های گروهاعش بر سالحد

توسط ایاالت متحده و عربستان سعودی به آنها داده شده بود، 

که با تکرار انتقال غیرقانونی اسلحه توسط این دو کشور 

  . همراه بود

ای را تاسیس کرد که تا ترکیه داعش، شبکه تدارکاتی پیچیده

ساز خود ای دستهای کنار جادهگسترش یافت و قادرش ساخت بمب

  . طور گسترده، تولید کندرا به

این سازمان تروریستی به شکلی گسترده از منابع متنوعی 

برای دفاع از مناطق تحت سیطره خود در برابر نیروهای 

ه کرد؛ که این امر به آن کمک کرد تا عراقی استفاد

دستاوردهای اقلیمی قابل توجهی کسب کند، علیرغم اینکه 

مقادیر زیادی از مهمات نیروهای عراقی را پس از سقوط 

  موصل، مصادره کرد.

  ( 2017-12-29) بخش پژوهش ها ، مرکز مطالعاتی البیان ،  

پیمانان آمریکا از جمله قطر،  همایاالت متحده آمریکا و 

 2011ز سال اترکیه، عربستان، امارات، اردن، بحرین و ... 

، از فرصت استفاده  ها در سوریهمیالدی و با تشدید ناآرامی

جنگ را و  سوق دادندسوریه و جنگ را به سمت ویرانی ه کرد

میلیارد دالر خسارت  600سوریه .  به فاز مسلحانه کشاندند

در های تروریستی ای تسلیحاتی و مالی به گروههدای . دید

های داعش که از ابتدا سالحهمین راستا توجیه می شود . 

انبوهی در اختیار نداشت پس چگونه امروز به تسلیحات 

والدیمیر پوتین با انتقاد از اقدامات .  پیشرفته دست یافت

های ایاالت متحده : به لطف کمکگفت  آمریکا در غرب آسیا 

  .امروز داعش از ارتش عراق مجهزتر است
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، عربستان و ایاالت متحده   : کمک تسلیحاتی آمریکا به داعش

ند داشت بشار اسدسرنگونی شدیدی  برای که اشتیاق ترکیه 

داعش در مهمی داشتند . ها نقش در تجهیز تسلیحاتی تروریست

های ضد نفر ، میالن و سالح کورنتهای ضد زره موشکابتدا از 

                ، استفاده به آنان ارسال می شد ز طریق مرزهای ترکیه که ا

های کارشناسان یک سوم تا یک پنجم فشنگبه گفته می کرد . 

.  ، ساخت آمریکا و غرب است داعش هایشلیک شده از اسلحه

به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت : داعش  ورلد تریبون ا

از کشورهایی مانند بلغارستان کروآسی ، رومانی و اوکراین 

سالح های ضد تانک ، موشک ، خمپاره ، جلیقه ضد گلوله و 

   .کرده بودیافت تجهیزات ارتباطاتی در

روش جدید آمریکا برای رساندن  های تسلیحاتی :پرتاب محموله

ر مناطقی دهای تسلیحاتی تاب محمولهپرتسلیحات به داعش 

فاش  در یکی از اسناد .تحت کنترل این گروه تروریستی است

سازمان جاسوسی سیا از که  یویورک تایمزآمدهشده توسط ن

رای گروههای وابسته ی تسلیحاتی را بمحموله ها  2012سال 

 160قالب که در ست. ابه القاعده در سوریه ارسال کرده 

نیروی هوایی اردن ، به وسیله پرواز هواپیماهای نظامی 

عربستان سعودی و قطر صورت گرفته که در فرودگاهی نزدیک 

و اردن به زمین نشسته  آنکارا و دیگر فرودگاهها در ترکیه 

اند. سردار سرتیپ یدهللا جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه 

حاصره داعش توسط ارتش و آمریکا در شرایط مگفت:   در سپاه

در منطقه جلوال وسعدیه در استان دیالی نیروهای مردمی عراق 

ها را از محاصره های هوایی آنسعی کرد با پرتاب محموله

پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ  .خارج کنند که موفق نشد

در گزارشی به قلم کورت نیمو تحت عنوان آمریکا برای 

 نوشت :  یحاتی هوایی می فرستدمحموله کمکهای تسل  داعش

ست که نیروهای داوطلب مردمی در مناطق یثرب ا این در حالی

این گزارش ها را نیز تایید   و بلد در استان صالح الدین

بنابر گفته سازمان تحقیقات تسلیحاتی مستقر در  .کرده اند

داعش از مقادیر چشمگیری از تسلیحات از جمله تفنگ لندن ، 
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اموال دولت  استفاده می کند که روی آنها جمله  16های ام 

، ترکیه و اسرائیل هدف مشترک قطر .  درج شده است  آمریکا

همکاری دستگاه اطالعات برای سرنگونی بشار اسد منجر به 

 د .شهای تسلیحاتی پنهانی کمکبرای ترکیه، موساد و قطر 

 -درعا -قنیطره را از طریق جبهه جنوبی محور این کمک ها 

و گذرگاه مرشد  ادلب و از محور شمالی استان ریف دمشق

نتیجه گیری برای  تحویل شده است .ها به تروریست پینار

ایاالت متحده با انتقال از این بحث  می توان گفت : کلی 

های مرزی سوریه و عراق با های تسلیحاتی از گذرگاهکمک

در های تسلیحاتی همسایگان این دو کشور و پرتاب محموله

داعش را ،   و االنبار الدینصالح، نینوا،   دیاله هایاستان

ترکیه و رژیم روند کند. در این میکمک از نظر تسلیحاتی 

شورهای مرتجع حاشیه خلیج فارس با صهیونیستی و برخی ک

های تسلیحاتی در جبهه نبرد جنوبی و شمالی در ارسال کمک

 . شتابندسوریه به کمک تسلیحاتی داعش می

رقابت ها و معادالت امنیتی بین صحنه جهان امروز  نتیجه :

در این جدال  قدرت های منطقه ای و بین المللی است .

 تحت سلطه  یکشورها یاتیو منابع ح یانسان یها هیسرما

نا امنی های چند سال  بیشترین ضرر را متحمل شده اند .

آسیای غربی منطقه در  2011سپتامبر  11اخیر پس از حادثه 

این بار آمریکا .  مانده است یدر حافظه مردم منطقه به جا

با استفاده از جهل و جمود فکری بعضی گروههای سیاسی و 

های افزون طلبانه خود را در مذهبی اسالم گرا  ، سیاست 

آمریکا به بهانه تعقیب  منطقه آسیای غربی تکرار می کند .

بن الدن که از حمایت آشکار نهان وی دریغ نکرده بود ، پس 

سپتامبر وارد افغانستان شد . و با  11از واقعه خودساخته 

حمایت از گروههای افراطی برای بهم زدن امنیت منطقه و 

همچنین پس در منطقه برنامه ریزی کرد . و ماندگاری  حضور

با حمایت گاری در این کشور از اشغال عراق و برای ماندن

شاخه القاعده در عراق )  از گروههای افراطی و تروریستی 

قصد برهم ریختن امنیت عراق و اعمال منویات خود و غارت ( 

با ظهور داعش در را داشته و دارد . عراق منابع نفتی این 
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وسط ابوبکر بغدادی این ناامنی گسترش یافته تا عراق ت

بهار عربی و شکست نهضت های به پا شده در اینکه با شروع 

ه محل تاخت و تاز گروههای افراطی و سوریه ب، منطقه 

داعش و هایی مانند  حمایت از گروهتروزیستی تبدیل شد . 

گسترش داده و سوریه در جبهه النصره ناامنی و اغتشاش را 

بود . سرنگونی بشار اسد به دنبال از طرق مختلف ا آمریک

رفع خطر نفوذ قطع ارتباط محور مقاومت و به منظور سوریه 

مورد هدف و کاهش تهدیدات علیه اسرائیل در منطقه ایران 

آنها با حمایت قرار گرفت . و رژیم صهیونیستی و آمریکا 

های همه جانبه از گروه تروریستی داعش توانستند ناامنی 

بی سابقه ای را در منطقه و کشورهای عراق و سوریه ایجاد 

نموده و با اشغال قسمت وسیعی از این دو کشور تهدید را  

به نزدیکی بغداد و دمشق برسانند . حمایت های همه جانبه 

ق العاده ای به این گروه عربی قدرت فو –عبری  -محور غربی 

ارزانی داشت که توانست موجی از خشونت در جهان اسالم و در 

در این میان عربستان به عنوان انظار جهانیان قرار دهد . 

تروریستی همچنین کشور قطر  –پدرخوانده گروههای تکفیری 

نقش مهمی در تامین مالی و منابع انسانی این گروهک ها را 

ا و رژیم صهیونیستی به عنوان حامیان داشته اند . آمریک

اردن و ترکیه با آموزش نیروهای ، تسلیحاتی و تدارکاتی 

ال نیروهای انسانی و تجهیزات تدارکاتی قو انتتروریستی 

این پازل را تکمیل نمودند به داخل کشورهای سوریه و عراق 

کشورهای دیگر عربی مانند امارات متحده عربی ، بحرین . 

.... نیز با حمایت های مالی و اعزام نیروی ، کویت و ..

با آشکار شدن انسانی به این نقشه بزرگ کمک نمودند . 

ماهیت تروریستی این گروهها هسته های مقاومت مردمی با 

رهبری سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران به فرماندهی شهید 

حاج قاسم سلیمانی تشکیل شد . نیروهای مقاومت مردمی شامل 

مستشاری و فرماندهی جمهوری اسالمی ایران ، نیروهای 

زینبیون پاکستان ، فاطمیون افغانستان ، حشدالشعبی عراق 

و نیروهای مردمی سوریه توانستند در برابر موج خشونت و 

اشغال این گروه ایستادگی نموده و به مرور آنها را وادار 

بزرگ  اکنون که با مجاهدت اینبه عقب نشینی نمایند . 
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مردان شر داعش و گروههای افراطی از سر مردم منطقه کنده 

عربی که با  –عبری  –شده است ، می توان گفت محور غربی 

تمام توان به میدان آمده بودند ، در حال حاضر شکست خورده 

اند و با عادی سازی روابط سیاسی اشان با اسراییل می 

شکی نیست که خواهند سرپوشی به شکست بزرگشان بگذارند . 

محور مقاومت در سایه حمایت های مردمی منطقه امروز قوی 

تر از هر زمانی آماده نقش برآب نمودن نقشه های دشمنان 

امروز با حمایت های جمهوری اسالمی انسانیت و اسالم است . 

 –ایران و تالش های شهید سرفراز اسالم محور مقاومت در یمن 

بازدارندگی رسیده است و  عراق و سوریه به –لبنان  –غزه 

کشورهای حامی تروریسم توان مقابله سخت افزاری با این 

محور را ندارند و راهبرد محور مقاومت باید بر مبنای وحدت 

تمامی گروهها حول محور دشمن واحد یعنی اسراییل و آل سعود 

قرار گرفته و از هرگونه اختالف افکنی دوری کنند . تا 

و اسراییل از سر مسلمین جهان قطع گردد انشاءهللا شر آمریکا 

 .    

 منــــــابـــع  

 مقاالت : 

تکفیری در جهان اسالم   –مرتضی بابائی ، زمینه ها و بسترهای شکل گیری جریان سلفی 

   7/3/1398 تهران ،یبهشت دیدانشگاه شه

  1393بررسی مبانی تکفیر زهرا نظام الدینی 

،  هلقاعداعش دا سالميا یياگردبنیا 13/۴/139۵فاتح مرادی  -  صالحي ادجو سید

 یكي( ژیدئولوو ا ريساختا يتمایزها

 سید احمد نکویی -نقش و جایگاه رسانه در راهبردهاي گروه هاي سلفی جهادي مقاله 

 مقاله ظهور داعش زیر چتر آمریکا ) سایت کیهان (  

مجتبی عبد  –یل مقاله نقش گروههای تکفیری سوریه و عراق در نامین امنیت اسرای

 خدایی 

افشای اسناد همکاری قطر با  –مقاله نقش عربستان در گسترش گروههای تکفیری 

 گروههای تروریستی 

 دکتر مجتبی مقصودی  –مقاله ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان 
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  مجیدي نژاد -ج اایران بیین تهدیدات تکفیریون پاکستان بر امنیت ملی مقاله ت

 سید احمد نکویی -نقش و جایگاه رسانه در راهبردهاي گروه هاي سلفی جهادي مقاله 

 

 خبرگزاری ها 

 های تکفیری در جهان اسالمروند شکل گیری گروهخبرگزاری مهر نیوز 

های القاعده و نگاهی به تاریخچه و فعالیتتحلیل سیاسی )  –خبرگزاری صدا و سیما 

 (  داعش در منطقه

 ن چگونه القاعده را تشکیل دادالدبنمشرق نیوز 

 اسرار جنگ علیه داعشخبرگزاری ایرنا 

گروه تروریستی فعال در  21 ریزمخط نخست جنگ با ترو -خبرنامه ) افغانستان ( 

 افغانستان و پاکستان

 دالیل قاطعی حمایت اسراییل را از داعش تایید می كند -خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 

 دالیل حماین ترکیه از داعش  –باشگاه خبرنگاران جوان 

 چرایی حمایت لجستیکی اردن از داعش  -مشرق نیوز 

 اردن هاشمی از پناه دادن به بعث و داعش  –خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 

 ادامه حمایت های امارات ازداعش و القاعده –خبرگزاری صدا و سیما 

ادامه حمایت مالی و تسلیحاتی ابوظبی از داعش در  –امارات  –خبرگزاری تسنیم 

 عراق  

 تسلیحات پییشرفته هدیه آمریکا و ناتو به داعش  –خبرگزاری میزان 

 سایت های خبری 

 سایت اطالع رسانی معارف اسالمی ( غالم سرور اخالقی) 

دکتر تقی پوردبیرکل جمعیت حامیان آزادی قدس با خبرگزاری قدس )قدسنا( مصاحبه  

 3/5/1395  شریف و پژوهشگر حوزه فلسطین و صهیونیسم

، شورای راهبردی  روند همکاری و حمایت ترکیه از جنگجویان نیابتی در سوریه )

 ( 13/9/1398روابط خارجی 

 مشهورترین گروه های تروریستی در همسایگی ایرانپایگاه خبر برترین ها 

 دکتر مجتبی مقصودی  –مقاله ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان 

https://www.mehrnews.com/news/2314025/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/2314025/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/2314025/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
https://www.mashreghnews.ir/news/275819/%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84143648/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://www.irna.ir/news/82981215/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/435564/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 درباره داعش  دالیل عجیب سکوت حکومت های عرب –سایت فردا 

 فصل نامه روزنامه نشریه 

مجله دانشکده حقوق و علوم  استیالقاعده فصلنامه س یاسیاسالم سبهرام مستقیمی ،  

  1389سه شماره  40دوره  یاسیس

  1389 2مهدی عباس زاده فتح آبادی ،  القاعده فصلنامه سیاست شماره  

مرداد  و رفتار جبهه النصره و داعش اندیشهروزنامه ایران  مقایسه  -یادداشت  

1395   

، واکاوی ریشه های شکل گیری داعش در سوریه و عراق علیرضا سمیعی اصفهانی  ع  

 فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم   1395

 ایغرب آس یتیامن طیظهور و گسترش داعش در مح یها نهیزماحمد زارعان ،  

 23شماره  تیفصلنامه آفاق امن 18/3/1393

 در تروریسم و آمریكا یا خاورمیانه فاطمه جالئیان ، سیاست 2محمد رضا تخشید   1 

 1 شمارة ۴7 دورة  علوم و حقوق دانشكده سیاست مجلة خاورمیانه ، فصلنامه منطقة

  139۶ بهار

در  یعربستان سعود یخارج استیس نییبی تسجاده کالرد مراد2یدانیشه یتیهدا یمهد 

 یالملل نیب یاسیس قاتیفصلنامه تحق،  هیدر عراق و سور  یریتکف سمیقبال ترور

  21/11/1393 واحد شهرضا یدانشگاه آزاد اسالم

  3۵۶۴شماره  ،138۵بهمن  1۶شنبه دومحمد نوری روزنامه ایران ؛  

    98/  11/  30  روزنامه جمهوری اسالمی

(  9/4/93  ترجمه: شفقنا منبع: االهرام منابع مالی داعش از کجاست؟)   

  29-12-2017بخش پژوهش ها ، مرکز مطالعاتی البیان ،  

 فصلنامه،  یهرسو انبحر لقبادر  قطر یپلماسيدرضا التیامی نیا ،  –حمید درج  

   1397  2 رهشما،  مسالا نجها سیاسي تمطالعا
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