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چكيده

روندی كه تحوالت خاورميانه در سال گذشته طی كرده است، چشم اندازی توام با بيم و اميد را برای تحوالت اين 

منطقه قابل پيش بينی كرده است. شكست های داعش در عراق و سوريه چشم اندازهای روشنی برای بازگشت ثبات 

به منطقه پديدار كرده است. با وجود اميدواری هايی كه به پايان كار داعش و ديگر گروه های تروريستی به وجود 

آمده است؛ اما واقعيت هايی وجود دارد كه نشانگر دشواری های فراوان برای رسيدن به منطقه گرايی در چارچوب 

روابط بين الملل است.

نتايج مثبت منطقه گرايی در عرصه روابط بين الملل موجب شده است كه بحث منطقه گرايی در خاورميانه به 

مبحثی حايز اهميت در سال های اخير تبديل شود كه اين امر نيازمند بررسی بيشتر است. در اين پژوهش به تاثير 

عامل تروريسم بر منطقه گرايی خاورميانه تمركز شده است، تا با بررسی تاثيرات آن به راهكارهايی برای كاهش 

تاثيرات منفی تروريسم خصوصا داعش بر منطقه گرايی در خاورميانه دست  يابيم.

بر روند  تاثيری  اين صورت مطرح  شده است كه ظهور تروريسم خصوصا داعش چه  به  اين پژوهش  سوال 

منطقه گرايی در خاورميانه گذاشته است؟ ظهور داعش در منطقه خاورميانه با وجود تقويت انديشه و اقدام مبارزه 

شكل گيری  باعث  آنها  متعارض  منافع  و  بومی  بازيگران  رقابت های  دليل  به  منطقه  كشورهای  در  تروريسم  با 

ائتالف های دوگانه و واگرا به جای منطقه گرايی شده است. 

واژگان كليدي: منطقه گرايی، تروريسم، خاورميانه، داعش، همگرايی، ائتالف ضد داعش.
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مقدمه
بعد از جنگ جهاني دوم، به واسطه گسترش تعداد كشورها در عرصه بين المللی و شكل گيری 
اتحاديه های منطقه ای، موضوع همگرايي منطقه ای از اهميت و جايگاه ويژه ای در ميان نظريه پردازان 
روابط بين الملل برخوردار شد. امروزه همگرايی منطقه ای با توجه به عامل جغرافيا موردتوجه اكثريت 
كشورهای جهان قرارگرفته است. منطقه گرايی در شرايط فعلی روندی رو به رشد را در عرصه روابط 
بين الملل تجربه می كند و كشورها نيازمند پيوستن به سازمان ها و نهادهای منطقه ای هستند. اين 
به  تا  منطقه گرايی  در مسير  است. خاورميانه  گرفته  نيز  شكل  منطقه خاورميانه  در  نياز  احساس 
امروز با موانعی در حوزه های مختلف روبه رو بوده است و تجربه ها پيرامون همگرايی منطقه ای در 

خاورميانه بيشتر ناكام بوده است )كواليی، سازمند، 1390: 80_59(.
بيشتر تجربه های منطقه گرايی و عوامل تاثيرگذار بر آن كه موردپژوهش قرارگرفته است؛ پيرامون 
مسايل اقتصادی بوده است و در اين پژوهش ما به دنبال بحث امنيت و منطقه گرايی هستيم. امنيت 
عاملی است كه كشورهای عضو سازمان های منطقه ای خواستار آن هستند و اين موضوع در خاورميانه 
مورد مطالعه قرار گرفته است زيرا مردم خاورميانه همواره با كمترين امنيت و پديده شوم تروريسم 
از اين  زندگی  كرده اند. منطقه خاورميانه همواره آبستن تحوالت گسترده و ژرفی بوده است. يكی 

تحوالت ظهور، رشد و گسترش حركت های خشونت زا و گروه های تروريستی مانند داعش است.
شيوه های مختلفی برای مبارزه با انديشه و عملكرد گروه های تروريستی و خصوصا گروه داعش تا 
به امروز بيان  شده است و اين شيوه ها يا به صورت موقتی تروريسم را آتش زير خاكستر كرده است 
يا منجر به گسترش روزافزون بی اعتمادی متقابل در سطح روابط دولت ها و ملت های خاورميانه 

شده است.
سوال اصلی پژوهش حاضر چنين است كه، ظهور تروريسم )داعش( در خاورميانه، چه تاثيری 
بر روند منطقه گرايی دارد؟ ظهور داعش در منطقه خاورميانه با وجود تقويت انديشه و اقدام مبارزه 
با تروريسم در كشورهای منطقه به دليل رقابت های منطقه ای بازيگران بومی و منافع متعارض آنها 

باعث شكل گيری ائتالف های دوگانه و واگرا به جای منطقه گرايی شد.
در خصوص ائتالف های شكل گرفته موضوع مهم تعدد فعاليت ها در مسير مبارزه با داعش است 
كه نيازمند نوعی اتحاد منطقه ای در برابر اين گروه تروريستی است. ائتالف های منطقه خاورميانه 
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ازجمله ائتالف هايی در جهان است كه بيشترين تغيير و دگرگونی را شاهد است و در يك  چشم بر 
هم زدنی زيرورو می شوند. از سويی نيز تعدادی از كشورها در خاورميانه با نوعی بالتكليفی مواجهه 

هستند كه تعدد فعاليت ها را گسترش می دهند.
در بحث نظری به دو الگوی منطقه گرايی قديم و منطقه گرايی نوين اشاره خواهيم كرد كه با توجه به 
بحث تروريسم و پيچيدگی هايی كه دارد، تاكيد بر رويكرد منطقه گرايی نوين شده است. در راستای پاسخ 
به پرسش اصلی مباحث در دو بخش مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. در بخش اول به منطقه گرايی در 
خاورميانه و مباحث نظری و در بخش دوم به تروريسم در خاورميانه می پردازيم. درنهايت هم با پيوند 

دو متغير تروريسم و منطقه گرايی به نتيجه گيری و پاسخ به سوال مطرح  شده خواهيم رسيد.

چارچوب نظری و مفهومی
به عنوان  بكار رفته است، متغير تروريسم )داعش(  اين پژوهش  در مباحث و مفاهيمی كه در 
متغير مستقل و منطقه گرايی در خاورميانه به عنوان متغير وابسته موردبررسی قرارگرفته است كه 

در يك الگوی كلی به شكل زير به آنها می پردازيم.

شكل شماره يک: متغيرهای موردبررسی

با فرازوفرودهايی همراه بوده است و تغييرات موجود  در عرصه روابط بين الملل، منطقه گرايی 
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در شرايط منطقه گرايی موجب شده است كه كارشناسان، منطقه گرايی را به دو بحث منطقه گرايی 
قديم و منطقه گرايی نوين تقسيم كنند.

منطقه گرايی قديم به رويكردهاي كالسيك و سنتی منطقه گرايی اشاره دارد كه در دهه 1950 
و 1960 در قالب نظريه هايی مثل فدراليسم، كاركردگرايی و نو كاركردگرايی و فراملی گرايی، به 
همگرايی منطقه ای و به خصوص ايجاد صلح از طريق همگرايی منطقه ای و آن  هم از طريق نهادي 

به نام اتحاديه اروپا تمايل نشان می دادند )روحی دهبنه، 1393: 155-125(.
اين نوع منطقه گرايی، منطقه گرايی بوده كه به واسطه ضرورت ها و الزامات جغرافيايی و به خصوص 
ساختار نظام دوقطبی و جنگ سرد ظهور يافته بود و ريشه در موضوعات خاصی داشت؛ موضوعاتی 

كه عمدتا به نگرانی دولت ها در خصوص حاكميت آنها مربوط می شد.
منطقه گرايی نوين در اواخر نيمه دهه 1970 و اواسط دهه 1980، به واسطه وقوع تحوالتی مثل 
تمركززدايی از نظام بين الملل، فرسايش سيستم دولت- ملت وستفاليايی، رشد وابستگی متقابل و 

جهانی شدن و افزايش سازمان های منطقه ای شروع شد )روحی دهبنه، 1393: 155-125(.
در اين زمان بود كه موفقيت های كشورهايی كه به مباحث منطقه گرايی ورود كرده بودند، موجب 
اينكه مبادا در حاشيه قرار بگيرند، سياست های همگرايی را در  از ترس  از كشورها  تا برخی  شد 
حوزه های مختلف اقتصاد، سياست و... را در پيش گرفته و به منطقه گرايی توجه ويژه ای نمايند. به 
اعتقاد بسياري، اين موج منطقه گرايی پديده گسترده ای است كه در بخش های زيادي از جهان اتفاق 

افتاده و نسبت به منطقه گرايی قديم برون گرايانه تر است.
همچنين منطقه گرايی نوين در چهار بعد كارگزاري، انگيزه، جهت و گسترده از منطق گرايی 
برخالف منطقه گرايی قديم  و نقش كارگزاران،  نظر كارگزاري  از  و متمايز است.  قديم متفاوت 
كه بر نقش دولت ها در ساختارها و سازه های منطقه ای تمركز می كند، منطقه گرايی نوين ناشی 
منطقه  برون  و  درون  در  اجتماعی  و  فردي  دولتی،  بازيگران  از  وسيعی  طيف  نقش آفرينی  از 

است.
از نظر انگيزه و هدف نيز منطقه گرايی نوين تك بعدی و داراي يك متغير نيست؛ بلكه منطقه گرايی نوين 
يك نوع همگرايی چندبعدی و چندوجهی است كه شامل ابعاد اقتصادي، سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

می شود و هدفی بسيار فراتر از ايجاد رژيم های تجارت آزاد و ائتالف های نظامی- امنيتی منطقه ای دارد.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره اول، بهار 1398 

123خاورمیانه

منطقه گرايی نوين برخالف منطقه گرايی قديم كه از باال به وسيله دولت ها و يا ابرقدرت ها تحميل 
می شد، مدلی از پايين به باال است و به صورت خودجوش به وسيله كنش انسانی و رويه ها و كردارهاي 

انسانی در شرايط بازتعريف منافع و فرايندها ساخته می شوند.
ظهور مناظره سوم و تحوالت در نظريه های روابط بين الملل موجب تاكيد بر عوامل غيرمادی 
در نظريه های منطقه گرايی شد. نظريه های نوين به جای معيارهای عينی كه بر جغرافيا و وابستگی 
مادی تمركز داشتند، بر ايده، گفتمان و فرهنگ و به طور جامع بر ساختارهای غيرمادی در مطالعات 

منطقه ای تاكيد كردند )دهقانی فيروزآبادی، 1388: 110(.

يك. منطقه گرايی در خاورميانه
و  است  برخوردار  بااليی  اهميت  از  نظريه ها  و  تئوری ها  بحث  بين المللی  روابط  مسايل  پيرامون 
مهمترين نكته داشتن تئوری های منسجم است. نظريه هايی كه قدرت تبين و پيش بينی بيشتری 
داشته باشند، به نظريه های غالب تبديل می شوند. تئوری مهمی كه در روابط بين الملل برجسته شد، 
دولت های  كه  می رود  بكار  هنگامی  منطقه گرايی  بين الملل،  روابط  ادبيات  در  است.  منطقه گرايی 
واقع در يك منطقه جغرافيايی كه دارای عاليق مشترك هستند، از طريق سازمان های منطقه ای با 

يكديگر همكاري نظامی، سياسی و اقتصادي داشته باشند )علی بابايی،1372: 132(.
همكاری  و  همگرايی  همچون  مفاهيمی  كنار  در  منطقه گرايی،  و  منطقه  به  مربوط  ادبيات 
منطقه ای  مطالعات  به خصوص  و  بين الملل  روابط  عمده  مباحث  به  اخير  سال های  در  منطقه ای 
تبديل شده اند. پيرامون منطقه گرايی شاهد رويكردهای متفاوتی بوده ايم كه سعی در تئوريزه كردن 

مباحث داشته اند.
نظام  در  كه  تحوالتی  با  ميالدي،   1980 دهه  اواخر  منطقه گرايی  بحث  در  ما  مدنظر  رويكرد 
بين الملل به وقوع پيوست، شكل گرفت. هم زمان با وقوع مناظره سوم در روابط بين الملل، نظريه ها 
و رويكردهاي گفتمانی و تفسيري در روابط بين الملل ظهور كردند كه به جای معيارهاي عينی در 
انگاره های  و  ايده ها  تاكيد می كردند،  مادي  متقابل  وابستگی  و  بر جغرافيا  مطالعات منطقه ای كه 
در  را  انگارهاي  و  غيرمادی  ساختارهاي  به طوركلی  و  فرهنگ  زبان،  قدرت  و  گفتمان  شناختی، 

مطالعات منطقه ای موردتوجه قرار دادند )روحی دهبنه، 1393: 155-125(.
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خاورميانه در چارچوب منطقه گرايی به صورت كامل ورود نكرده است؛ اما همگرايی هايی را تجربه 
كرده است كه در ابتدای امر بيشتر همگرايی در ائتالف های كوچك ميان دو يا سه كشور خالصه 
به همگرايی  تمايل  بيشتر  رفته رفته  از جنگ سرد كشورهای خاورميانه  بعد  می شد. در سال های 
داشته اند. اتحادها، ائتالف ها و سازمان های بين المللی در سال های قبل از جنگ سرد مطرح بوده 
پرداخت.  خواهيم  خاورميانه  در  همگرايی  برای  انجام گرفته  اقدامات  از  دسته  دو  به  اكنون  است. 
دسته بندی اول ايجاد اتحادها و ائتالف های سياسی است. دسته بندی دوم متشكل از اتحاديه های 

اقتصادی است )واليتی، سعيد محمدی، 1390: 80_59(.
در دسته بندی اول، شاهد شش اتحاد و ائتالف در منطقه خاورميانه هستيم كه عبارتند از:

1. پيمان سعدآباد1؛
2. اتحاديه عرب2؛

3. سازمان پيمان مركزی3؛
4. جمهوری متحده عربي4؛

5. فدراسيون عربی5؛
6. سازمان همكاری اسالمی6.

در دسته بندی دوم هم از چهار همگرايی اقتصادی ياد می شود كه عبارت اند از:
1. شورای همكاری خليج فارس7؛

2. شورای همكاری عرب8؛
3. گروه دی هشت9؛

4. سازمان همكاری اقتصادی )اكو(10.

1. Treaty of Saadabad.
2. Arab Union.
3. Central Treaty Organization.
4. United Arab Republic.
5. Arab Federation.
6. Organization of Islamic Cooperation.
7. Persian Gulf Cooperation Council.
8. Arab Cooperation Council.
9. D-8 Organization for Economic Cooperation.
10. Economic Cooperation Organization.
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1-1. همگرايی و واگرايی دولت های خاورميانه
مبحث مهم در عرصه روابط بين الملل در ميان دولت ها بحث همگرايی و واگرايی است. همگرايی كه 
می تواند منجر به منطقه گرايی شود و واگرايی كه موجب تقويت فضای پرآشوب فعلی خواهد شد. 
برای ورود به بحث تاثير تروريسم بر روابط دولت ها در خاورميانه به عوامل واگرايی دولت ها در اين 
منطقه خواهيم پرداخت. عوامل متعددی در پيدايش زمينه های واگرايی خاورميانه، دخيل هستند. 

مهمترين آنها به عبارتند از:
1. جغرافيای سياسی و دموكراسی؛
2. بحران رو به رشد محيط زيست؛

3. هيدروپوليتيك خاورميانه؛
4. ژئوپليتيك مرزها و اختالفات سرزمينی در خاورميانه.

در خصوص واگرايی كشورهای منطقه بايد گفت كه بخش های اجتماعی و سياسی خاورميانه در 
حال تجربه كردن تحوالت اساسی می باشند. كشورهای بزرگی در حال صنعتی شدن هستند و دوره 
گذار را تجربه می كنند. از طرف ديگر مهمترين زمينه های همگرايی دولت ها در خاورميانه عبارتند 

از:
1. منابع عظيم انرژی؛

2. هيدروپوليتيك به جای ژئوپليتيك آب؛
3. تاكيد بر گفتگوی بنيادين تمدن ها و سركوب تفكرات افراطی )عسگری، 1387: 192_177(.

در  نيز  را  تروريسم  نام  به  عاملی  شده،  ذكر  عوامل  تمام  دادن  قرار  مدنظر  با  بايد  ادامه  در 
به دليل  باعث همگرايی می شود  تروريسم در منطقه در عين حال كه  بررسی  كنيم.  خاورميانه 
نيز  منطقه  از ساختار  برآمده  ائتالف های چندگانه  و  اين همگرايی  در  باعث شكاف  منافع  تضاد 
نه تنها  آن  آتش  كه  كرد  تجربه  را  تروريسم  از  نوعی  اخير  سال های  در  خاورميانه  است.  شده 
كشورهای درگير مثل عراق و سوريه را به كام مرگ كشانده است بلكه تمام كشورهای منطقه 

را درگير كرد.
شايد در نگاه اول دولت ها يك هدف آن  هم مبارزه با تروريسم را خواستار بودند؛ اما در عمل 
برای رسيدن به اين هدف مشترك، هر كشور بر اساس منافع خود قدم در مسيری می گذاشت كه 
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رسيدن به هدف را دشوار می كرد.
اين روند، بحث واگرايی را به همراه دارد كه ماحصل حضور تروريسم در خاورميانه است. ظهور 
جريان های تروريستی و تهديد امنيتی كه شكل گرفت، همكاری حداقلی كشورها را نيز با خطر 
مواجه كرد زيرا از آنجايی  كه تروريست ها به لحاظ تامين فكری، مالی و نظامی مورد حمايت تعدادی 
اين گروه ها همكاری مثبتی صورت  به نظر می رسد در جهت حذف  از كشورهای منطقه هستند، 

نخواهد گرفت.
نفوذ  بازيگران ذی نفع در بحران، بر سر كسب  امنيتی،  از خاتمه بحران نظامی و  معموال پس 
و جايگاه بيشتر دچار اختالف و واگرايی می شوند. جريان تروريستی موجب واگرايی و جنگ در 
ميان كشورهای خاورميانه شده است و اگر بذر كينه و نفرت در ميان آنها پاشيده شود و با افزايش 

درگيری ها، ميوه ای جز تجزيه و واگرايی به دست نمی آيد.
1-2. تروريسم در خاورميانه

در تدوين تعريف تروريسم دو گرايش عمده در نظرات رسمی  و غيررسمی كشورهای عضو نظام 
ملل متحد مشاهده می شود.  يك گرايش می كوشد هر نوع تحرك خشونت آميز عليه نظام سياسی 
و قدرت های حاكم در سرزمين های مختلف در جهان امروز را بدون توجه به علل، انگيزه ها، مبانی 
اعتقادی و ريشه های آن محكوم سازد و همه را مصداق فعاليت تروريستی می داند.  گرايش دوم 
می كوشد، مبارزات جنبش های استقالل طلبانه،  مبارزه با اشغالگری و تبعيض نژادی را از تحركات 

تروريستی متمايز سازد. 
مولفه  دو  از  تركيبی  تروريسم  نرم  موازنه  نظريه  كننده  مطرح  پايپ1  رابرت  ادعای  اساس  بر 
برای  از ديرباز خطری  و  تروريسم پديده جديد در عصر معاصر نيست  خشونت و عقالنيت است. 
تمدن ها، دولت ها و حيات جوامع بشری در قالب اشكال متنوع در اماكن و زمان های مختلف بوده 
است. درگذشته موضوع تروريسم به صورت يك موضوع ملی و بومی ارزيابی می شد و تمايل كمتری 
برای طرح آن در سطح بين المللی و سازمان های بزرگ جهانی وجود داشت؛ اما شرايط جديد در 
عصر امروز موضوع تروريسم را به يك پديده ای بين المللی و فرامرزی تبديل كرده است )بزرگمهری، 

.)19_23 :1387
1. Robert Pipe.
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تروريسم تنها به امنيت، هويت و ثبات ضربه نزده است و در سياست، فرهنگ و مسايل اجتماعی 
فرهنگ سياسي  در  منطقه  ناامنی  است.  بوده  بحران زا  اين حوزه ها  تمامی  در  و  است  ورود كرده 
مردمان خاورميانه نهفته است. فرهنگ سياسي محدود و تبعي در كنار وجود حاكمان ديكتاتور به 
تقويت و بسط استبداد و ديكتاتوري در منطقه انجاميده است. اين دو عنصر در يك دور باطل به 

تقويت همديگر كمك نموده اند.
در تمامي كشورهاي خاورميانه، رويه های ظاهري و نمادين دموكراسي همچون انتخابات، پارلمان 
و... برقرار است؛ اما در تمامي اين انتخابات، قدرت حاكم با اكثريت قاطع آراء برنده انتخابات است. 
فرمول دموكراسي در اين كشورها نه از قاعد طاليي حق انتخاب بلكه از داشتن اختيار آري به قدرت 

تبعيت می كند.
مسلما در چنين فضايي، دامنه دفع، وسيع تر از جذب و مشاركت است. تروريسم و افراط گرايی 
از دل چنين بحران ها و خالهايی رشد می يابد. آنها با جذب گروه های رانده  شده از جامعه و با نقش 
دادن به آنها، نوعي احساس هويت در اين گروه ها خلق نموده و از اين طريق پروژه نسل كشی خود 

را عملياتي می سازند.
امروزه در فضای خاورميانه مرزها دچار تغييرات بسيار مهم گشته و با گسست مرزی و سرزمين 
در اغلب اين كشورها مواجه هستيم. آنچه در تحوالت اخير منطقه ديده می شود، مرز زدايی نماد اين 
تغييرات در حاكميت و ساختار قدرت در كشورهای منطقه است؛ بنابراين مرز زدايی اولين زمينه 

برای شكل گيری گروه های تروريستی است.
در سال 1968 ميالدی تروريسم در خاورميانه شكل گرفت و دنيا شاهد بروز سه گروه از سازمان های 
)الحاق گرايی،  ملی  نژادپرستانه  راستی(  و  )چپی  ايدئولوژيك  گروه های  شامل  كه  بود  تروريستی 

تجزيه طلبی، خودمختاری( و گروه های سياسی _ مذهبی بود )جاليان مهری,2017: 56(.
گسترش فعاليت های تروريستی تضاد سياسی- فرهنگی بين جوامع را تشديد كرده است و روابط 
بين ملت ها را تحت تاثير قرار داده است. در جوامع اسالمی منطقه خاورميانه فعاليت های تروريستی 
و مذهبی می يابد. در منطقه خاورميانه  نژادی  قومی-  تضادهای  برای تشديد  مناسبی  زمينه های 

تروريسم ضربه سنگينی بر اقتصادهای بيمار و وابسته منطقه داشته است. 
با  باشيم،  داشته  خاورميانه  تروريستی  گروه های  بر  خوش آيند  نه چندان  مروری  درصورتی كه 
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سه گروه تروريستی شبكه حقانی1، القاعده2، جبهه النصره3 و جيش العدل4 مواجه خواهيم شد كه 
ضمن معرفی كوتاهی از اين گروه های تروريستی و تاثيرات تروريسم بر منطقه گرايی خاورميانه به 
سازمان يافته ترين گروه تروريستی سال های اخير كه بانام دولت اسالمی شام و عراق5 )داعش( جهان 

را آبستن وحشت و ناامنی كرد، خواهيم پرداخت.
1-2-1. شبكه حقانی

شبكه حقانی گروهی شبه نظامی در مناطق مرزی افغانستان و پاكستان است كه در سال 1980 از 
طرف جالل الدين حقانی، از رهبران مجاهدين افغان در دوران جنگ با شوروی و پسرش سراج الدين 
افغانستان  ناتو، آمريكا و دولت  نيروهای  را عليه  اين گروه عمليات هايی  حقانی، تاسيس شده است. 
سازمان دهی می كند. رهبری اين گروه ارتباط بسيار نزديكی با طالبان دارد. هرچند اين گروه در مناطق 
مختلف مرزی افغانستان به ويژه پكتيا، پكتيكا، خوست و پاكستان فعاليت دارد. رهبر اين شبكه، يكی 
از نزديك ترين مشاوران اسامه بن الدن در دهه 80 ميالدی بود. هم اكنون پسر حقانی يعنی سراج الدين 

مسئوليت رهبری و مديريت فعاليت های شبكه را بر عهده دارد )دهقی، 1395: 113(.
القاعده  .2-2-1

از شبكه های موجود  زنجيره  اين گروه  كه  بوديم  القاعده  تاسيس گروه  در سال 1988 شاهد 
تروريستی را ايجاد كرد. القاعده را به وسيله بكارگيری رهبران فعال اسالمی برای خود ساخت كه 
و  آموزشی  با وجود متوقف كردن ساختار  به دست گرفت.  را  به تدريج رهبری آن  اسامه بن الدن 
عملياتی القاعده در افغانستان هنوز خطر و تهديدی برای دشمنانش به شمار می رود. بانفوذ فيزيكی 
و ايدئولوژيك در مناطقی كه مسلمانان در آنجا مستقر هستند، شبكه غيرمتمركز القاعده با گروه های 

همفكران خودشان هستند، كار می كند.
انجام داده  القاعده حمالت متعددی را عليه اهداف نظامی و غيرنظامی در كشورهای مختلف 
است. حمالت 11 سپتامبر مهمترين آنها بود كه منجر به كشته شدن نزديك به سه هزار نفر و 
زخمی شدن شش هزار نفر شد كه آمريكا در پاسخ به آن، جنگ با تروريسم را با حمله به افغانستان 
1. Haqqani Network.
2. Al-Qaeda.
3. Al-Nusra Front.
4. Jashuladl.
5. Islamic State of Iraq and the Levant.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره اول، بهار 1398 

129خاورمیانه

آغاز كرد )توكلی، 1393: 109(.
1-2-3. جيش العدل

يك گروه شبه نظامی تروريستی تندروی سلفی مذهب و بلوچ است كه نظام جمهوری اسالمی 
ايران با  آنها به مبارزه مسلحانه پرداخته است. اين گروه بعد از نابودی جنداهلل با سازمان دهی برخی 
از اعضای آن، شروع به فعاليت و اعالم موجودی كرد. رهبری اين گروه را صالح الدين فاروقی بر 
عهده دارد. اين گروه تروريستی تاكنون مسئوليت چند قتل و ترور در نواحی شرقی استان سيستان 
و بلوچستان را برعهده گرفته است. گروهك جيش العدل، با آموزه های سلفی و باورهای وهابی خود 
ازجمله حاميان سلفی های معارض در جنگ سوريه هستند و يكی از داليل اقدامات تروريستی خود 
عليه جمهوری اسالمی را حمايت از تكفيری های سوری و تروريست های معارض دولت سوريه اعالم 

كرده است )حاجی ناصری،1394: 68_51(.
1-2-4. جبهه النصره

اسالم گرای سلفی و  گروهی  شاميان  ياری  رسمی جبهه  نام  با  نصرت  النصره يا جبهه  جبهه 
در  سوريه،  داخلی  گسترش جنگ  با  نصرت  است. جبهه  سوريه  شبكه القاعده در  رسمی  شاخه 
گروه ابو  اين  دولتی شد.  رهبر  عليه نيروهای  جنگ  وارد  مذهب سوريه  اكثريت سنی  از  حمايت 
در ادلب،  به ويژه  سوريه،  14 استان  از  استان   11 در  گروه  اين  اعضای  دارد.  الجوالنی نام  محمد 
حلب و ديرالزور، فعال هستند. در اواخر ژوئيه 2016 ميالدی جبهه النصره نام خود را به جبهه فتح 
شام تغيير داد و از القاعده جدا شد. النصره در 2015 ائتالفی به نام جيش الفتح را تشكيل داد كه 
در حدود 7 گروه اسالم گرا با يكديگر ادغام شدند. اعضا و جنگجويان اين جبهه با قوميت و نژادهای 
مختلف بوده است كه به غيراز نيروهای عرب می توان به جنگجويان ازبك، ترك، چچن و اروپايی 

نيز اشاره كرد.
1-2-5. داعش

خاورميانه در حال حاضر با جديدترين و شوم ترين گروه تروريستی مواجه است. داعش يا دولت 
خود خوانده اسالمی عراق و شام، يك گروه ستيزه جوی جهادگرای سلفی است كه دنباله روی آموزه 
بنيادگرای وهابی از اسالم سنی است. اين گروه كه از ژوئيه 2014 ادعای خالفت جهانی كرده است 
و خود را دولت اسالمی می نامد، بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوريه را با جمعيت های 
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2.8 و 8 ميليون نفر و بخش های كوچكی را در ليبی، نيجريه و افغانستان در تصرف خود دارد. اين 
گروه به رهبری ابوبكر البغدادی از مجاهدين سلفی از شبكه القاعده منشعب شده و با دولت های 
عراق و سوريه و ديگر گروه های شورشی مخالف دولت سوريه وارد جنگ شده است. داعش يكی از 
راديكال ترين گروه های اسالم گرا در خاورميانه است. آنها عالوه بر عراق و سوريه، بخش هايی از ليبی 
و نيجريه را نيز در كنترل خود دارند و گروه های هم پيمان آنها در نقاط ديگر دنيا مثل افغانستان و 

آسيای جنوب شرقی نيز فعال هستند )ترابی، 1394: 230_218(.
ريشه داعش به جماعت توحيد و جهاد می رسد كه در سال 1999 به رهبری ابو مصعب الزرقاوی 
تاسيس شد و در سال 2004 به شبكه القاعده پيوست و پس  از آن به القاعده عراق معروف شد. اين 
گروه كه وارد جنگ با دولت عراق و نيروهای آمريكايی مستقر در عراق شده بود، در سال 2006 با 
چندين گروه اسالم گرای ديگر ائتالف كرد و مجلس شورای مجاهدين را تشكيل داد كه يك قدرت 
مهم در استان انبار، وسيع ترين استان عراق محسوب می شد. در 14 اكتبر همين سال، مجلس شورا 
به همراه چند گروه شورشی ديگر، دولت اسالمی عراق را تشكيل داد. ابو ايوب المصری و ابوعمر 
بغدادی دو رهبر اصلی دولت اسالمی عراق بودند كه در 18 آوريل 2010 در عمليات ارتش آمريكا 

كشته شدند و ابوبكر البغدادی جايگزين آنها شد.
با توجه به بررسی های انجام  شده در خصوص گروه های تروريستی خاورميانه، جنگ، درگيري 
و خشونت همان طور كه تاريخ مدرنيته غربي نشان داده است؛ در گروه وجود رهبراني عقل محور 
و اصالح پذير می تواند به عقالنيت، تساهل و ديالوگ منجر گردد. ماهيت تروريسم جديد به گونه ای 
است كه دستيابی به نتايج مطلوب در مبارزه با آن نيازمند كمك و همكاری متقابل ملت ها و دولت 

منطقه خاورميانه است.
در حال حاضر چالش های اصلی ناشی از تضاد برداشت ها در برخورد با پديده تروريسم از يكسو 
و عدم فهم صحيح از خواسته ها و انتظارات متقابل ميان جوامع منطقه خاورميانه و غرب در استفاده 
از ابزارهای مبارزه با تروريسم از سوی ديگر هست. تضاد اصلی ناشی از وجود بی اعتمادی متقابل 
بين ملت های منطقه خاورميانه و غرب نسبت به اهداف يكديگر است كه ريشه تاريخی و سياسی 

و اجتماعی دارد.
سياست ضرورت در اولويت قرار دادن مبارزه با گسترش گروه های تروريستی در منطقه و محكوم 
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كردن حمايت و استفاده دولت ها از گروه های تروريستی به منظور پيشبرد منافع خود توانسته است 
تا حدودی آتش اين بحران را با ايجاد اولويت مبارزه با تروريسم در سوريه و عراق ميان دولت های 
ذی نفع، كم كند. در راستای مبارزه با تروريسم كشورهای منطقه به سوی ائتالف با يكديگر حركت 
كردند كه با شكل گيری اين ائتالف ها در شرايطی كه اختالف هايی نيز مطرح شده است، شاهد نوعی 

منطقه گرايی بوده ايم.

دو. تاثير تروريسم بر منطقه گرايی
در عصر ما پديده تروريسم از تهديد ملی به يك تهديد بين المللی مبدل گشته است و سياست 
جهان را تحت تاثير خود قرار داده  است. اين پديده به عنوان پديده جايگزين در تحوالت سياسی، 
اقتصادی و... عمل می كند و زندگی سياسی را به چالش می كشد. تروريسم به اشكال  اجتماعی، 
سياسی  نظام های  از  جوامع،  بر  حاكم  سياسی  نظام های  با  متناسب  و  قديم  زمان های  از  مختلف 
سنتی گرفته تا دوران مدرن وجود داشته است. امروزه معادالت بين المللی مانند منطقه گرايی نيز 

دست خوش تغييراتی شده اند كه تروريسم بر خاورميانه تحميل كرده است.
تروريسم چهارعنصر تشكيل دهنده دولت ها را هدف قرار داده  است:

تصادفا  كه  هستند  بی گناهی  شهروندان  اغلب  آن  نوين  در شكل  تروريسم  قربانيان  مردم:   •
انتخاب  شده اند يا آنكه اتفاقی در موقعيت های تروريستی حضور داشته اند.

• سرزمين : تروريسم های تكفيری طی حمله گسترده و همه جانبه بخش های وسيعی از خاك 
كشورهای مسلمان از قبيل عراق و سوريه را به اشغال خود درمی آوردند.

• حكومت : ازآنجايی كه ماهيت گروه های تروريستی سياسی است، دايما با نظام های سياسی درگير 
هستند و از اين طريق تالش می كنند، اعتماد مردم نسبت به  نظام حكومتی را مخدوش و كم رنگ كنند.
• حاكميت : آشوب و بی ثباتی در كشورهای گرفتار گروه های تكفيری تروريستی، زمينه افزايش 

نظامی گری و حاكميت بيگانگان در اين كشورها را فراهم می آورد.
از سوی ديگر، برخی معتقدند، تنها تروريسم نيست كه بر دولت ها تاثيرگذار است؛ بلكه يكی از 
عوامل موثر رشد تروريسم، دخالت دولت ها است. گاه تروريسم از جانب دولت هايی برای پيشبرد 
اهداف سياسی يا برای احقاق حقوقی خود كه بدون پشتوانه باقی مانده، صورت می گيرد. در اين 
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زمينه گاهی دولت ها به صورت مستقيم در امر تروريسم دخالت می كنند كه به آن تروريسم دولتی 
می گوييم. تروريسم دولتی از مهمترين شاخه های تروريسم است كه به گمان بسياری از صاحب نظران 
سياسی منشا و منبع بسياری از انواع ديگر تروريسم در جهان امروز است. اين نوع تروريسم نه از 

سوی گروه ها يا سازمان های تروريستی كه از سوی دولت ها صورت می گيرد.

سه. تاثير داعش بر ائتالف ها و اتحادهای منطقه ای
داعش به متمايزترين گروه تروريستی تبديل  شده است كه در بحث منطقه گرايی خاورميانه بايد 
به صورت مجزا اين گروه را در ابعاد مختلف بررسی كرد. داعش از اين رو مورد مطالعاتی اين پژوهش 
است كه در همگرايی و واگرايی منطقه خاورميانه تاثيرات قابل توجهی داشته است. با معرفی كوتاه 
با داعش شكل گرفته است، به تاثير داعش بر  ائتالف هايی كه برای مبارزه  اين گروه تروريستی و 

منطقه گرايی خاورميانه می پردازيم.
در منطقه خاورميانه ای كه داعش متولد شد و رشد كرد، نگاه واقع بينانه به بحث افراطی گرايی 
ختم نمی شود و با پديده ای مواجه هستيم كه سرآمد خشونت آميزترين گروه های تروريستی است. 
در اين خصوص بايد اشاره كرد كه در دهه اخير تروريسم به پديده ای تبديل شده است كه در سطح 
امنيتی  مسايل  بر  محدود  تروريسم  تاثيرگذاری  می گيرد.  جای  سياسی  مشترك  و  عمومی  امور 
دولت های  بر  داعش  خصوصا  تروريستی  گروه های  گسترده  اثرگذاری  نيست.  دولت ها  سياسی  و 

خاورميانه، كشورهای اين منطقه را مجبور به همكاری با يكديگر كرد.
در همين راستا سطح تحليل در مطالعات اين موضوع اغلب سطح تحليل كالن هست. تروريسم 
با  يا بی ارتباط  را مصون  قابل بررسی است. كشورهای توسعه يافته نمی توانند خود  در هر كشوری 
تروريسم بدانند. تروريسم جديد خصوصا داعش، شايد از خاورميانه متولد شده باشد؛ اما به ديگر 
كشورها حتی ابرقدرت های جهانی نيز نفوذ كرده است. تروريسم به طور حتم دشمن مشترك تمام 
دولت های مستقل جهان هست. در اين شرايط است كه ديگر اقدام يك جانبه يا حتی دو جانبه برای 
مقابله با اين تهديد كافی نيست؛ بلكه برای محدود ساختن تروريسم های، رويكردی كالن تر الزم 

است )فاطمه دانشور، 1395، 123(.
رويكردی كه در ابتدا با هدف همكاری و همگرايی باشد و در چارچوب سازمانی و شكل گيری 
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همگرايی  مجموعه ها،  اين  شكل گيری  مقدمه  می شود.  ميسر  منطقه ای  سازمان های  و  اتحاديه ها 
دولت ها و حركت به سوی هدفی مشترك است.

داعش در خاورميانه شرايطی را ايجاد كرده است كه دولتمردان مجبور شدند با محدود كردن خود 
به سوی همگرايی و همكاری با ديگر دولت ها حركت كنند. ديگر تفاوتی ندارد كه كشورها حاكمانی 
مستبد داشته باشند يا اختالف سياسی و بی ثباتی را در مرزهای خود داشته باشند. در شرايطی 
فعلی دولت ها بايد به همگرايی حداقلی دست پيدا كنند. اين همگرايی اگر پيش زمينه هايی مشابه 
داشته باشد، موفقيت های بيشتری را به همراه خواهد داشت. تشابهات مذهبی، زبانی، فرهنگی و 
درنهايت اهداف استراتژيك مشترك همگرايی ناشی از حضور داعش در خاورميانه را تقويت می كند.

باوجود تمام اين واگرايی ها و همگرايی ها ميان كشورها در منطقه خاورميانه در سال های اخير 
شاهد شكل گيری اتحاد و ائتالف های متعدد بوده ايم كه چه در ظاهر و چه در عمل به دنبال مبارزه 
با داعش هستند. اقدامات صورت گرفته برای همگرايی در منطقه خاورميانه، بيشتر كاريكاتوری از 
حقايق همگرايی است. كشورهای خاورميانه، بيم ها و اميدهای مشترك مهمی دارند. ضمن اينكه 
بستر  كردن  فراهم  برای  ابزارها  مهمترين  از  منطقه ای  سازمان  است.  فراهم  هم  همگرايی  بستر 
همگرايی است كه انتظار می رود از وضعيت ركود كنونی خارج  شده و به وزنه مهمی در معادالت 
سياسی منطقه ای تبديل گردد. تقويت اين سازمان ها و حضور فعال آن می تواند همگرايی در ميان 

كشورهای خاورميانه را محقق نمايد.
در شرايطی كه بسياری از كشورهای جهان، اتخاذ سياست همگرايی را ضامن تحصيل منافع 

ملی شان می دانند؛ درك نكردن اين دقت ها از سوی كشورهای منطقه، به ضرر خاورميانه است.
درنهايت با وجود تمام عامل ها برای همگرايی و واگرايی ميان كشورهای منطقه خاورميانه گروه 
گروه  وحشيانه ترين  نام  به  داعش  از  می توانيم  به جرات  كه  كرد  ظهور  منطقه  اين  در  تروريستی 
تروريستی نام ببريم. در برابر اين گروه تروريستی دولت های منطقه و دولت های فرا منطقه ای به 
اتحاد و ائتالف های ضد داعش روی آوردند. اين ائتالف ها را می توانيم به دو دسته بندی ائتالف های 

سياسی و ائتالف های نظامی تقسيم كنيم. در ادامه به آنها می پردازيم.
1-3. ائتالف های نظامی

در دسته بندی اول با سه ائتالف نظامی در منطقه خاورميانه مواجه هستيم كه شامل ائتالف 
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نظامی اسالمی، ائتالف بين المللی ضد داعش و ائتالف ايران، روسيه و سوريه است.
3-1-1. ائتالف نظامی اسالمی1

ائتالف نظامی اسالمی يك ائتالف نظامی در جهان اسالم است كه به رهبری عربستان سعودی و 
به منظور مبارزه با داعش و ديگر گروه های تروريستی ايجاد شده است. اگرچه نگرانی ها و دغدغه های 
راهبردی در خصوص گسترش تروريسم در سطح منطقه، سعودی و ديگر دولت های مشاركت  كننده 
در اين ائتالف را به سمت تاسيس يك مركز كنترل و فرماندهی هدايت كرده؛ اما نبايد از رويكرد 

زمامداران سياسی و امنيتی عربستان برای بسط سيادت عربستان در منطقه غافل بود.
اين ائتالف با چندين مسئله مهم و حياتی دست به گريبان است كه از ميان آنها می توان به عدم 
واكنش  تعريف  عدم  دشمن،  و  هم پيمان  دقيق  تعريف  عدم  قابل  سنجش،  هدف  كردن  مشخص 
احتمالی و غير احتمالی، اشاره كرد. در بين خود اعضای مشاركت  كننده نيز پرسش های اساسی 
خودنمايی می كند، وجود كشورهای فقيری چون گابون، بنين، نيجر، سودان، سومالی، گينه و بيشتر 
كشورهای آفريقايی تا چه حد می تواند در مبارزه با تروريسم موثر باشد، خود قابل تامل است. از 
سوی ديگر سهم و ميزان نقش بازيگرانی چون تركيه، مالزی و پاكستان كه دارای روابط خوب با 

ايران هستند، نيز مشخص نيست )يزدان پناه، 1396: 112(.
3-1-2. ائتالف بين المللی ضد داعش2

با شكل گيری ائتالف جهانی عليه گروه تروريستی داعش حمالت هوايی عليه مواضع اين گروه در 
خاك عراق و سوريه آغاز شده است. رهبری اين ائتالف بر عهده اياالت متحده آمريكا است و راهبردی 
كه رسما توسط كاخ سفيد اعالم  شده، حاكی از تالش برای تشكيل يك ائتالف بين المللی برای تضعيف 
نظامی و مالی و انهدام داعش است. جان كری وزير خارجه وقت اياالت متحده آمريكا در سفر به چند 
كشور عربی و تركيه، ضمن گفتگو با مقامات اين كشورها نظر آنان را نسبت به تشكيل ائتالف ضد 
داعش جلب كرد. پس  از اين سفر چندين نشست منطقه ای و بين المللی برگزار شد و باالخره با صدور 

قطعنامه عليه داعش توسط شورای امنيت، راه اقدامات عملی بر ضد داعش هموار شد.
به  اتكا  با  دارد  قصد  داعش  ضد  ائتالف  رهبر  به عنوان  آمريكا  كه  هستند  معتقد  انديشمندان 

1. Islamic Military Alliance.
2. International Anti-ISIL Coalition.
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منطقه مشروعيت كسب  در  آتی خود  اقدامات  برای  امنيت،  بين المللی همچون شورای  نهادهای 
كند. در خصوص دستاوردهای ائتالف بين المللی عليه داعش به صورت كلی می توان گفت كه اگرچه 
ائتالف توانست توان عملياتی اين جريان را تقليل دهد؛ اما نتوانست پيشروی آن را متوقف كند. 
درواقع، در تمام مناطق آزاد شده از داعش در عراق، نيروهای نظامی و شبه نظامی عراقی و كردی 
نقش اصلی را ايفا كرده اند. كمپين هوايی اين ائتالف تنها نقش پشتيبانی را ايفا كرد كه تاثيری 
حداقلی داشت. ائتالف بين المللی ضد داعش به دليل چنددستگی بازيگران و تعدد و تناقض اهداف 

آنها، تاكنون حماسه ای خلق نكرده است )طباطبايی، 1395: 201_179(.
3-1-3. ائتالف ايران، روسيه و سوريه

هم پيمانی ايران و سوريه در طی 40 سال گذشته و در شرايط مختلفی كه در خاورميانه به وجود 
ورود كردند  پيمان  اين  به  بحران سوريه، روس ها  با شروع  است.  بوده  ثابت  است، همچنان  آمده 
قبل  دهه  به هفت  روسيه،  با  روابط سوريه  سابقه  آمد.  به وجود  ائتالف سه جانبه  آن  درنتيجه  كه 
برمی گردد كه اين روابط با وجود تغييرات شكل گرفته و سقوط اتحاد جماهير شوروی دست خوش 
تغيير شد. در شرايط فعلی از نظر دمشق، روس ها در امور سوريه دخالت نمی كنند؛ اما تصميم گيری 
نهايی در خصوص شرايط سوريه با حاكميت و ملت سوريه است و از نظر روسيه اين  يك اصل ثابت 

است. از اين رو، هم پيمانی دو كشور، استراتژيك است.
ايران و روسيه در راستای مبارزه با تروريسم در سوريه اقدامات نظامی هم سو با ائتالف شكل گرفته 
داشتند كه بارزترين اين اقدامات پرواز جنگنده های روسيه از ميدان هوايی همدان در ايران بود. 
جنگنده های روسی با موافقت نظامی ايران از ميدان هوايی همدان پرواز كردند و مواضع مخالفان 
دولت بشار اسد را در سوريه بمباران كردند. اين نخستين بار است كه پس از جنگ جهانی دوم از 

ميدان هوايی يك كشور، كشور ديگر برای اهداف جنگی استفاده می كند.
در موضوع بحران سوريه، نه همكاري با ايران و حفظ اسد، بلكه منافع روسيه مانند حفظ بندر طرطوس 
است، كه براي آن بسيار حايز اهميت است. از نظر انديشمندان روابط و همكاري ايران و روسيه به خصوص 
در بحران سوريه يك همكاري موردي و مقطعي و يك اتحاد مصلحتي است و نمی توان آن را يك اتحاد 

راهبردي ناميد و در ضمن گمان می رود كه هيچ گاه به يك اتحاد راهبردي تبديل نشود.
البته ذكر اين استدالل ها دليل بر اين نيست كه منكر روابط و همكاري عميق و مناسب ايران 
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و روسيه در مسايل بين الملل و منطقه ای، به ويژه در بحران سوريه شويم؛ بلكه هدف اين است كه 
نشان دهيم اين همكاری ها نمی تواند به يك سطح استراتژيك و راهبردي برسد و بيشتر يك اتحاد 

مصلحتي و مقطعي است )فرشادگهر، 1396: 139- 165(.
3-2. ائتالف های سياسی

در  را  ائتالف ها  اين  امروز  به  تا  كه  هستيم  مواجه  سياسی  ائتالف های  با  دوم  دسته بندی  در 
مذاكرات ژنو1 و مذاكرات آستانه2 شاهد بوده ايم.

3-2-1. مذاكرات ژنو
مذاكرات صلح بين دولت سوريه و آنچه گروه های معارض خوانده می شود، تحت نظارت سازمان 
ملل و به منظور پايان دادن به درگيری ها است. تحوالت ميدانی مهم در سوريه و غلبه بر گروه های 
تروريستی در راس آن داعش كه طی چند ماه اخير به دست نيروهای دولتی اين كشور با پشتيبانی 
سوريه  نيروهای  به  موسوم  آمريكا  حمايت  تحت  نيروهای  كمك  با  همچنين  و  ايران  و  روسيه 
دموكراتيك متحمل تلفات سنگينی شد، می تواند گروه های معارض را به امتيازدهی به منظور رسيدن 
به دستاوردهای سياسی وادار كند )موسوی، 1396: 174_149(. در ادامه نگاهی به نشست های 

برگزار شده در خصوص بحران سوريه در ژنو خواهيم داشت.

ژنو 1
نخستين كنفرانس ژنو درباره سوريه در ژوئن 2012 برگزار شد. اين نشست با حضور وزرای امور 
خارجه پنج كشور آمريكا،  روسيه ،  چين ،  انگليس و فرانسه به همراه سه كشور قطر ، عراق و كويت به 
نمايندگی اتحاديه عرب با حضور تركيه برگزار شد. در اين نشست توافقاتی ازجمله  »پذيرش تشكيل 
دولت انتقالی در سوريه « و دخيل دانستن تمام طرف های درگير حاصل شد، توافقاتی كه عمال هيچ 
تاثير مفيدی در پی نداشت و در تشريح داليل عدم موفقيت نشست ژنو 1 كارشناسان معتقد هستند 
كه توافق تنها ميان 2 كشور آمريكا و روسيه حاصل شد و هيچ تضمين و اجباری در كار نبود تا اين 

توافق به داخل خاك سوريه نيز كشيده شود )رضايی، 1396: 174_149(.

1. Geneva Negotiations.
2. Astana Negotiations.
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ژنو 2
برای  را  مذاكرات جداگانه ای  هفته،  دو  دولت سوريه حدود  و  معارضان  ژانويه 2013،  در 22 
روند  و  اولويت بندی  بر سر  آغاز كرده اند كه  ژنو 2 در سوئيس  قالب  در  بحران سوريه  حل وفصل 
مذاكرات دچار اختالف نظر بودند. دولت سوريه اولويتش برنامه مبارزه با تروريسم بود؛ درحالی كه 
معارضان به تشكيل هيات انتقالی قدرت اصرار داشتند. مهمترين دليل شكست اين نشست را عدم 

واقع بينی مخالفان و كشورهای حامی آن می توان ذكر كرد )جعفری، 1392(.

ژنو 3
در تاريخ 26 ژانويه سال 2014 نيز نشست سوم مذاكرات ژنو برگزار شد، تفاوتی كه اين دور 
از مذاكرات با نشست های سابق دارد، در اين است كه برخی طرف های بين المللی نظير اروپايی ها 
به صورت روشن و ضمنی در محافل و نشست های محرمانه و علنی از حل وفصل بحران با روی كار 
بودن بشار اسد حمايت می كنند. يكی از تفاوت های بسيار مهم نشست ژنو 3 با دو نشست قبلی، 
حضور ايران در اين نشست بود. با افزايش اختالف های گروه های مخالف نظام سوريه درباره ساختار 

هيئت مذاكره كننده، اين نشست هم بدون نتيجه پايان يافت.

ژنو 4
بافاصله زمانی زياد در تاريخ 23 فوريه 2017 چهارمين نشست نيز آغاز شد و روز نخست مذاكرات ژنو 
4، سازمان ملل، نبود اعتماد ميان طرفين را مهمترين مشكل بر سر راه اين نشست اعالم كرد. خروجی 
اين دوره از مذاكرات چيزی جز توافق بر َسر مباحث كلی و تكراری نبود. عدم موفقيت اين دوره از نشست 
نيز درگرو مواضع هياتی قرار داشت كه بخشی از تروريسم در بدنه آن نفوذ كرده است. واقعيت اين است 
كه بخشی از تروريسم امروز در بدنه معارضان سوری نقش آفرينی می كند و اين، درست همان چيزی است 
كه روند گفتگوهای صلح را طی ماه های گذشته با خلل جدی مواجه ساخته است )موسوی، 1396: 149(.

ژنو 5
دور پنجم مذاكرات سوريه در ژنو بين 23 تا 31 مارس برگزار شد. در اين دور از مذاكرات درباره 
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محتوای چهار محور تدوين قانون اساسی، برگزاری انتخابات، سازوكارهای تشكيل دولت و مبارزه با 
تروريسم در سوريه گفتگو شد و تنها در خصوص حضور در ششمين دور مذاكرات صلح سوريه در 

ژنو توافق شد.

ژنو 6
اين نشست در 16 می 2017 آغاز شد و تفاوت اين مذاكرات با نشست های قبلی در حضور تمامی 
گروه های سوری در اين مذاكرات است. نخستين مشكل در مذاكرات ژنو 6 اين بود كه تمركز اصلی 
بر يك موضوع خاص وجود نداشته است. نماينده سازمان ملل در امور سوريه، خواستار گفتگو درباره 
قانون اساسی آينده سوريه بود و دولت سوريه نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد؛ اما گروه های معارض 
سوری بيش از هر چيز خواستار متوقف شدن حمالت نظام سوريه بودند. دستاورد كم تاثير مذاكرات 
ژنو 6 نيز فراهم شدن آغاز نشست های كارشناسی ميان سازمان ملل و طرفين سوری در زمينه بحث 

در خصوص قانون اساسی و موضوعات قانونی بود )زمانی، 1394: 73(.

ژنو 7
هفتمين نشست نيز كار خود را در 10 جوالی 2017 آغاز كرد كه برنامه اين دور از گفتگوهای 
صلح ژنو نيز مانند دو دور پيشين بررسی چهار موضوع قانون اساسی، دولت انتقالی، انتخابات و مبارزه 
با تروريسم بود. با وجود آنكه برخی تحليل گران احتمال و امكان به نتيجه رسيدن دور هفتم مذاكرات 
ژنو را از ديدار پوتين و ترامپ محتمل تر از گذشته ارزيابی می كردند؛ اما عدم اعالم نتايج مشخصی از 

مذاكرات هفتم ژنو نشان داد، مذاكرات پوتين و ترامپ نيز چندان نتيجه بخش نبوده است.

ژنو 8
هشتمين دور مذاكرات ژنو برای حل بحران سوريه، 28 نوامبر 2017 آغاز شد. دستور كار دور 
هشتم مذاكرات صلح ژنو مجددا شامل مواردی چون دولت انتقالی، تنظيم قانون اساسی و برگزاری 
انتخابات بود. اين نشست در زمان فعلی آخرين دور از سلسله نشست های ژنو برای بحران سوريه بود 

كه بدون دستيابی به نتيجه ملموسی پايان يافت )محمدی، 1396: 33(.
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3-2-2. مذاكرات آستانه
به منظور حل وفصل منازعات  ايران و روسيه و همراهی تركيه،  ابتكار عمل  با  مذاكرات آستانه 
سوريه و پايان بخشيدن به بحران در اين كشور آغاز شد. مذاكرات صلح سوريه در آستانه، به موازات 
روند  می شد.  برگزار  بود  متحد  ملل  سازمان  ميانجی گری  تحت  كه  ژنو  در  سوريه  مذاكرات صلح 

مذاكرات، نتايج و دستاوردهای اين نشست ها را در ادامه بررسی می كنيم.

آستانه 1
اولين نشست در تاريخ 23 ژانويه 2017 برگزار شد كه مهمترين دستاورد آستانه 1 جداسازی 

تروريست ها مشخصا دو تشكل »جبهه النصره« و »داعش« از مخالفان سياسی در سوريه بود.

آستانه 2
مذاكرات »آستانه 2« 16 فوريه 2017 آغاز شد. در اين دور از مذاكرات به علت وجود اختالف نظرهای 
زياد ميان شركت كنندگان بر سر تعريف موارد نقض آتش بس و مجازات نقض كنندگان، بر سر صدور 

يك بيانيه مشترك توافقی حاصل نشد.

آستانه 3
دور سوم مذاكرات صلح سوريه در آستانه 14 مارس 2017 برگزار شد. هيات های حاضر در دور 
سوم مذاكرات آستانه در بيانيه ای مشترك بر چند اصل مهم تاكيد كردند كه مهمترين آنها توقف 
درگيری ها در سوريه، تحكيم آتش بس و حفظ آن، تبادل اطالعات و تقويت روند مكانيسم سه جانبه 

بود )شريف زاده، 1396(.

آستانه 4
اين نشست نيز در تاريخ 3 می 2017 برگزار شد كه مهمترين دستاورد آن توافق برای ايجاد 
مناطق كاهش تنش بود. توافق بر سرمحورهای امن شد كه در امتداد آن تنش ها برای جلوگيری از 

درگيری مستقيم مسلحانه بين دو طرف در سوريه كاهش پيدا كند )حيدری، 1396(.
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آستانه 5
در تاريخ 5 جوالی 2017 شاهد پنجمين نشست آستانه بوديم كه برای تشكيل كميته ويژه 

تعيين شاخص های مناطق كاهش تنش در سوريه به توافق رسيدند.

آستانه 6
در ادامه نشست ها در تاريخ 17 سپتامبر 2017 ششمين نشست برگزار شد. در اين نشت بر سر 
مواردی توافق شد كه مهمترين آنها استقرار ناظرانی از كشورهای ضامن آتش بس در مرزهای استان 

ادلب و آزادسازی بازداشتی های نزد طرفين بود )گل محمدی، 1396(.

آستانه 7
در ادامه نشست های آستانه 29 اكتبر 2017 هفتمين نشست نيز برگزار شد كه بر اساس بيانيه 
پايانی مقرر شد، كشورهای ضامن بر توقف جنگ و حفظ وحدت و تماميت اراضی سوريه و ادامه 

مبارزه با تروريسم و تثبيت توافق مناطق كاهش تنش اقدام كنند.

آستانه 8
21 دسامبر 2017 هشتمين اجالس آستانه نيز برگزار شد كه كشورها در خصوص مقررات 
و  مفقودين  شناسايی  و  اجساد  تحويل  و  بازداشت شدگان  آزادسازی  كاری  گروِه  به  مربوط 
شد  برگزار  مثبت  نسبتا  نتايج  با  نشستی  يافتند.  دست  توافق  به  مين زدايی  اقدامات  همچنين 

)حيدری، 1396(.

آستانه 9
روند نشست های آستانه دنباله دار شد و نهمين نشست آن 14 و 15 ماه می 2018 برگزار شد. 
آنچه بيش از هر چيز ديگری در جريان مذاكرات آستانه 9 به چشم می آمد، ممانعت شركت كنندگان 
در اين مذاكرات يعنی سران ارشد ايران، روسيه و تركيه از فروپاشی بود. دستاوردی كه از آن تحت 

عنوان ايجاد »مناطق كاهش تنش« ياد می شود )حسين آباديان، 1369(.
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آستانه 10
درنهايت 30 جوالی 2018 دهمين نشست نيز برگزار شد و درباره آخرين نتايج عمليات مبارزه 
با تروريسم در سوريه و اوضاع انسانی در اين كشور از جمله اوضاع آوارگان و بازداشت شدگان گفتگو 
شد. از جمله دستاوردهای اين نشست ايستادگی در برابر جدايی طلبانی كه در پی نقض حاكميت 
سوريه هستد بود و همچنين توافق شد كه تمامی طرف ها برداشتشان از اصطالح مبارزه با تروريسم 

در سوريه بر سركوب سازمان های داعش، جبهه النصره و القاعده متمركز شود.
تا به امروز مذاكرات آستانه، 10 دوره نشست را تجربه كرده است كه بررسی سياست های تركيه 
نيازمند تاكيد بيشتر است. نحوه ی سياست ورزی تركيه در رابطه با بحران سوريه را می توان تابعی 
از سه متغير شرايط داخلی اين كشور، وضعيت ميدانی سوريه و مواضع نهادها و بازيگران بين المللِی 
نقش آفرين در بحران سوريه پنداشت. تركيه در مسير مبارزه با تروريسم تالش داشته به صورت كامال 

رندانه ای از ائتالف های شكل گرفته در راستای منافع خود بهره مند شود.
مذاكرات آستانه، راه را برای توقف مخاصمات و درگيری ها هموار خواهد كرد. به نظر می رسد 
مذاكرات آستانه يك گام محور مقاومت را به اين خواسته خود نزديك كرده است؛ البته بايد متذكر 

شد كه حضور بازيگران منطقه ای و فرا منطقه ای و منافع آنان كار را دشوار خواهد كرد.

شكل شماره دو: تروريسم و منطقه گرايی در خاورميانه
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نتيجه گيری
بر  تاكيد  با  خاورميانه  در  منطقه گرايی  بر  تروريسم  تاثير  موضوع  با  گردآوری  شده،  پژوهش 
بر  داعش  خصوصا  خاورميانه  در  تروريسم  ظهور  تاثير  كه  است  شكل گرفته  سوال  اين  با  داعش 
روند منطقه گرايی در اين منطقه چيست؟ برای پاسخ به اين سوال فرضيه ای مطرح شده است كه 
بيان می كند؛ ظهور داعش در منطقه خاورميانه با وجود تقويت انديشه و اقدام مبارزه با تروريسم 
در كشورهای منطقه اما به دليل رقابت های منطقه ای بازيگران بومی و منافع متعارض آنها باعث 

شكل گيری ائتالف های دوگانه و واگرا به جای منطقه گرايی شد.
با در نظر گرفتن سوال اصلی و فرضيه در بخش نظری پژوهش انجام شده، بر رويكرد منطقه گرايی 
نوين تاكيد شد كه توان بررسی منطقه گرايی در منطقه خاورميانه را دارد. در كنار منطقه گرايی 

تاكيد بر تاثير تروريسم خصوصا داعش داشتيم.
با پيوند دو متغير تروريسم و منطقه گرايی در خاورميانه می توان بيان كرد كه گروه تروريستی 
داعش در سال های اخير كشورها را به سوی همگرايی پيش برده است. گرچه اين روند در همه موارد 
به اختيار نبوده است و كشورهايی به اجبار به اين موضوع ورود كرده اند، شاهد شكل گيری اتحادهای 
مختلفی بوده ايم. تا اين لحظه به اين نتيجه رسيده ايم كه تروريسم محصور در يك يا دو كشور مثل 
عراق و سوريه نيست كه با اراده نظامی و لشكركشی ديگر دولت ها چه از نوع منطقه ای و چه از نوع 

فرا منطقه ای بتواند آن را ريشه كن كرد.
اگرچه تروريسم خصوصا داعش پديده ای خشونت آميز است؛ اما شيوع و گسترش آن تنها محدود 
به راه های خشونت آميز نيست. برای مبارزه با داعش در خاورميانه با وجود پيچيدگی هايی كه دارد، 
اقدام يك جانبه يا حتی دو جانبه برای مقابله با اين تهديد كافی نيست؛ بلكه برای محدود ساختن 

تروريسم ها، رويكردی كالن تر الزم است.
درنهايت  كه  باشند  منطقه  در  داعش  برای  پايانی  به دنبال  بايد  خاورميانه  منطقه  كشورهای 
منجر به همگرايی و شكل گيری سازمان های منطقه ای پرنفوذ در ميان آنها شود. گرچه شكل گيری 
همگرايی در سطوح مختلفش در خاورميانه بسيار بعيد به نظر می رسد؛ اما با توجه به تجربيات تاريخی 
ائتالف های  تجربيات  از سويی  می شود.  استثنا محسوب  يك  بين المللی  رويدادهای  در  خاورميانه 
شكل گرفته نشان داده است كه ماهيت داعش به گونه ای است كه دولت ها نمی توانند ائتالف خاص 
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خود را در مبارزه با داعش ادامه دهند برای مبارزه با گروه تروريستی داعش گسترش منطقه گرايی 
و ائتالف همگانی نه محدود در خاورميانه اولويت اصلی است. رويكردی كه همه بازيگران منطقه ای 

را در برگيرد.
تا به امروز مهمترين نكته ای كه پويايی های منطقه ای را تحت تاثير قرار داده است، چگونگی جنگ 
با بحث تعدد فعاليت ها  ائتالف های شكل گرفته  ائتالف های فعلی دولت ها عليه داعش است. در  و 
از رسيدن به  با داعش مواجهه هستيم. همين موضوع خاورميانه را  و همسو نبودن مسير مبارزه 
منطقه  بازيگران  رفتار  در  ناگهانی  دگرگونی  و  تغيير  نيز  ديگر  مانع  بازمی دارد.  نيز  منطقه گرايی 

خاورميانه است، ائتالف ها در يك چشم بر هم زدنی زيرورو می شوند.
 تجربه های به  دست  آمده بيان گر اين موضوع است كه ائتالف های شكل گرفته برای مبارزه با 
داعش روند همكاری ها را به سمت شكل گيری چندين ائتالف پيش می برد. اين امر نشان از تضاد 
ائتالف های سياسی به وضوح شاهد  اين موضوع را در  منافع و واگرايی بيشتر در خاورميانه است. 

هستيم كه با وجود مذاكرات ژنو مذاكرات آستانه نيز شكل گرفت.
ائتالف های موجود ازنظر تئوری و ازنظر عملی در چارچوب منطقه گرايی تعريف  نشده اند. اين 
رويكرد آسيبی را به همراه دارد كه ادامه آن نمی تواند پايانی برای تروريسم در خاورميانه باشد و 

همچنين آغازی برای شكل گيری منطقه گرايی نيز نخواهد بود.
از  موجی  و  كرده  تبديل  امنيتی  بستری  به  را  خاورميانه  داعش  كه  اشاره كنيم  بايد  درنهايت 
بی اعتمادی را در اين منطقه شكل  داده است. بی اعتمادی، بالتكليفی، اتحادهای اجباری و موقتی، 
تصميم گيری های هيجانی و ناگهانی و ورود بازيگران جهانی و فرا منطقه ای ماحصل حضور گروه 
تاخير  به  پرتالطم  منطقه  اين  در  را  منطقه گرايی  روند  كه  است  خاورميانه  در  داعش  تروريستی 

انداخته است.
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