مجله سياست دفاعي
سال بيست و ششم ،شماره  ،010زمستان  017 :0316ـ 071

روشهای امریکا در راهاندازی ،حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا
و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن
محمدحسین روحانی
حسین باقری

1

3

سیدعلی سادات طوسی

عبداهلل مبینی

2

محمدرضا هدایتی

4

5

دریافت مقاله1316/20/22 :

تأیید مقاله:

1316/12/25

چکیده:

انقالب اسالمي و ظهور اسالم سياسي ،زنگ خطری را برای امریکا و نظام سُلطة جهاني به صدا در آورد.
سقوط حکومت دست نشاندة امریکا ،شعارهای ضد امپریاليستي حکومت انقالبي ایران و خطر توسعةتفکر
انقالب اسالمي به دیگر کشورهای منطقة غرب آسيا و نضج اسالمخواهي در این منطقه ،باعث نگراني ایاالت
متحده امریکا شد .این مقاله با هدف اصلي شناخت و تبيين «روشهای امریکا در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و
هدایت) تروریسمِ غرب آسيا و راههای مقابله با آن» به رشتة تحریر در آمده و پاسخگوی این سؤال اصلي
تحقيق است که «امریکا در تشکيل تروریسمِ غرب آسيا چه روشهایي به کار برده است و راههای مقابله با آن
کدام است ».روش تحقيق آميخته (کمي و کيفي) /توصيفي ـ تحليلي و پيمایشي و جمعآوری دادهها به روش
کتابخانهای و ميداني (پُرسشنامه و مصاحبه ) انجام شده نتایج حاکي است که امریکا در تشکيل تروریسمِ غرب
آسيا در جهت تحقق اهداف خود به دنبال ایرانهراسي ،اسالم هراسي (شيعه هراسي) ،درگير کردن مسلمانان
کشورهای اسالمي با تشدید اختالفات قومي مذهبي است.
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مقدمه

بررسي راهبردی سياست خارجي امریکا در منطقة غرب آسيا پس از پيروزی انقالب
اسالمي ایران در سال 0171( 0357م) و خروج جمهوری اسالمي ایران از مجموعة ائتالفي
امریکا تا عصر حاضر ،زمينة شناخت و تبيين روشهای امریکا در تشکيل (راه اندازی ،حمایت
و هدایت) تروریسمِ غرب آسيا را فراهم ميآورد؛ چرا که انقالب اسالمي و ظهور اسالم
سياسي ،زنگ خطری را برای امریکا و نظام سُلطة جهاني به صدا در آورد .سقوط حکومت
دست نشاندة امریکا ،شعارهای ضد امپریاليستي حکومت انقالبي ایران و خطر توسعة انقالب
به دیگر کشورهای منطقة غرب آسيا و نضج اسالمخواهي در این منطقه ،باعث نگراني ایاالت
متحده امریکا شد .از سویي در همين وضعيت ،اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد و این
کشور را به اشغال خود در آورد .امریکا در واکنش به تحوالت منطقهای به هر شکل ممکن
باید از قدرتمند شدن بيش از اندازة یکي از بازیگران منطقهای جلوگيری کند .از این رو دولت
امریکا تمام تالش خود را در جلوگيری از خطر گسترش اندیشهها و صدور آرمانهای انقالبي
و خنثيسازی فعاليتهای جمهوری اسالمي بهکار گرفت .همزمان ،پاکستان بهعنوان ستون نظامي
جدید در منطقه در نظر گرفته ،و عربستان (ستون اقتصادی) به برقراری روابط صميمانهتر با
پاکستان تشویق شد .آل سعود با اعطای وامهای گزاف به پاکستان برای خرید اسلحه از
موقعيت پيش آمده برای ترویج وهابيت در این کشور استفاده کرد و گروه تروریستي تندروی
«سپاه صحابه» در پاکستان شکل گرفت که این تالشها اساس شکلگيری برخي گروههای
تروریستي و افراطگرای بهاصطالح جهادی در منطقة غرب آسيا شد .امروز فعاليتهای
تروریستي و درگيریهای مسلحانه در منطقة غرب آسيا با شدت بيشتری رواج دارد و این پدیده
بهگونهای نمود یافته است که هر فرد و یا هر حکومتي از دید خاص خود به آن مينگرد.
پس از حادثة  00سپتامبر ،رئيسجمهور وقت امریکا (بوش پسر) با تقسيمبندی جهان به دو
بخش ،حامي تروریسم و طرفدار امریکا ،تروریسم را با منطقة غرب آسيا مرتبط دانست و بر
آغاز جنگ صليبي تأکيد ،و به شکلي وانمود کرد که جهان اسالم در قالب تروریسم به جنگ با
امریکا آمده است (مقام معظم رهبری.)0331/7/4 ،
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و ارائه برنامههای مرتبط با جمهوری اسالمي ایران و منطقة غرب آسيا ،انتخاب واژه و مترادف
گرفتن اسالم با مقولة "تروریسم" و نسبت دادن فعاليتهای تروریستي به گروههای اسالمگرا و
بنيادگرایي اسالمي (شير غالمي ،)0116 :0311 ،این ظن را تقویت ميکند که ممکن است
امریکا برای تأمين منافع خود (آشکار و پنهان) ،روشهایي را مبتني بر دستاوردهای ناشي از
فعاليتهای "تروریسم" در کشورهای هدف در نظر گرفته باشد .مصداقهای تالشهای امریکا در
منطقه که شائبة همسویي امریکا با تروریسم غرب آسيا را در ذهن انسان متبادر ميکند به این
شرح است:
ـ تعامالت دو یا چندجانبه و گستردة امریکا با کشورهایي در منطقة غرب آسيا ،که حامي
اصلي تروریسم در منطقه هستند و با حمایتهای مالي و پُشتيبانيهای لجستيکي و تسليحاتي از
تروریسم سازمان یافته در منطقه ،آنان را به تسليحات پيشرفته مجهز ميکنند.
ـ پيامد مصيبت بارِ ناشي از اقدامات تروریسم در افغانستان ،عراق و سوریه باعث شده

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

برخوردهای دوگانة امریکا با "تروریسم" و استفادة مکرر از این واژة در اخبار و گزارشها

است تا امنيت کشورهای متحد امریکا و حامي تروریسم از جمله رژیم صهيونيستي و عربستان
سعودی حفظ شود که در جهت منافع غرب تالش ميکنند و تروریستها با چهره و ظاهری
جدید و مجهز به سالحهای پيشرفته نمایان شوند و ترور و ناامني به پدیدة مسلط در غرب
آسيا تبدیلشود.
ـ شکلگيری گروههای تروریستي القاعده ،طالبان ،داعش ،النصره و ...در غرب آسيا و
حمایتهای امریکا از گروههای مسلح القاعده و شبه نظاميان تروریست در کشورهای مختلف
اسالمي و بازگذاشتن دست آنها در مناطقي مانند سوریه ،عراق و( ...کاظمي قمي.)0316 ،
به طورکلي ،امریکا برای حفظ مرکزیت و تداوم حضور دائمي خود در منطقة غرب آسيا و
دیگر کشورهای جهان در صدد برآمد با قلمداد کردن اسالم به عنوان اصليترین چالش و
مهمترین مانع بر سر راه به افکار عمومي جهان بقبوالند که «انقالب اسالمي» تهدیدی برای
امریکا و کل جهان است و دليل این نگراني به این موضوع مربوط ميشود که جمهوری
اسالمي ایران در کانون انقالب اسالمي است و هرگز طبق قواعد دیکته شدة غرب حرکت
نميکند؛ چرا که باور به ارزشهای انقالب اسالمي ،همواره در جهتگيریها و تشویق در استمرار
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یا توقف سياستهای جمهوری اسالمي ،تأثيری انکار نشدني دارند و ميتواند وضعيت
کشورهای غرب آسيا را بر ضد اهداف امپریاليستي غرب تغيير دهد و همچنين ممکن است،
گسترش موج گرایش به اسالم در این منطقه به حدی نيرومند و نافذ باشد که اوضاع از کنترل
آنان خارج شود و نظام فکری ،اقتصادی و حتي امنيتي و سياسي آنان را تحت تأثير قرار دهد.
برابر این توضيحات ميتوان چنين نتيجه گرفت که امریکا از مقولة "تروریسم" برای تأمين
منافع ملّي خود از یک سو و مهار انقالب اسالمي از سوی دیگر ،بهرهبرداریهای الزم را به
عمل ميآورد .شناخت این پيچيدگيها ،برخوردهای چندگانه و تغيير ارزشهای بينالمللي بهنفع
نظام سُلطه و ارائة راههای مقابله و برونرفت از این سياستها ،مسئلة اصلي این تحقيق است.
پیشینۀ تحقیق

رسالة دکتری با عنوان «جهاني شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان عليه آن» با
موضوع وضعيت تروریسم در عصر جهاني شدن و چرایي همکاری کشورها عليه آن ،توسط
محمدعلي ناجيراد ( ،)0335استاد راهنما؛ حميد احمدی ،استادان مشاور؛ ابراهيم متقي و
داوود فيرحي ،دکترای تخصصي ،تهران :دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سياسي بررسي
شده و به رشتة تحریر در آمده است .نتایج این رساله بيانگر این است که اگر قدرت به صورت
ناعادالنه توزیع شده و یک طرف از قدرت سياسي ،اقتصادی یا اجتماعي بيشتری برخوردار
باشد ،طرف دیگر برای جبران ضعف خود به تروریسم متوسل ميشود .روش تروریسم بر
اظهار وجود و نپذیرفتن قواعد بازی متعارف گفتمان مسلط زورمدار و یا گفتمان قدرت مبتني
است؛ قواعدی که توسط صاحبان زور بهعنوان نوعي ابزار بازدارندگي توليد و باز توليد
ميشود و مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد.
در رسالة دکترای تخصصي با عنوان «سياست خارجي امریکا در خاورميانه و تغيير راهبرد
القاعده» آقای مهدی عباس زاده فتح آبادی ( ،)0336استاد راهنما :فرهاد عطائي ،استادان مشاور:
محمدرضا تخشيد و رضا رئيسي طوسي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به
موضوع بررسي چگونگي تأثيرگذاری سياست خارجي امریکا در غرب آسيا پس از جنگ
خليج فارس بر تغيير راهبرد القاعده و بررسي بنيادهای فکری القاعده پرداخته است .حاصل
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فارس موجب تغيير راهبرد القاعده به سمت مبارزه تروریستي عليه ایاالت متحده امریکا
(دشمن دور) شده است.
«تحليل ساختارهای ژئوپوليتيکي تروریسم در دهه اول هزاره سوم ميالدی» عنوان یک
طرح تحقيقاتي دیگری است که به موضوع بررسي تأثير کارکرد تروریسم برتحوالت
ژئوپليتيکي مناطق جهان ،توسط آقایان سجاد کریمي پاشاکي ،روحاله منعم و محمدصادق
یحييپور ،)0313( ،پژوهشهای روابط بينالملل ،س چهارم ،ش  ،00پرداختهاند .به دليل اینکه
دولتها و سازمانهای منطقهای و بينالمللي در تعریف تروریسم وحدت ندارند ،گروههای
تروریستي نيز ميتوانند دامنهای از مدافعان مشروع سرزمين و رزمندگان راه آزادی تا گروههای
تروریستي بينالملل نام گيرند؛ از این رو ،تأکيد بر آمار و ارقام حمالت تروریستي متغير است.
"رویکردی انتقادی به پدیده تروریسم؛ نظریه سنتي و انتقادی" ،عنوان مقالهای علمي است
که با اتخاذ رویکرد انتقادی به پدیده تروریسم در دو مرحله تعميق بخشيدن و گسترش دامنه

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

این رساله بيانگر این است که سياست خارجي امریکا در ]غرب آسيا[ پس از جنگ خليج

مطالعات تروریسم نشان ميدهد که چنين رویکرد انتقادی نه تنها رویکرد سنتي حاکم بـر
مطالعات تروریسم را نقد ميکند بلکه کمبودهای داخل رویکرد سنتي از جمله عدم خود
انعکاسي ،عدم بافت نگری ،غير تاریخي بودن ،تعصب دولت ـ محور ،سانسور رسانهای ،انجام
نگرفتن کارهای ميداني و غيره را بيان ،و چارچوب جامعتری برای مطالعه تروریسم فراهم
ميکند (برزگر 004 :0310 ،ـ .)003
سؤال تحقیق

روشهای امریکا در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسيا کدام است؟
روش تحقیق

این تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و توسعهای ،و بر اساس ماهيت ،توصيفي ـ تحليلي و
پيمایشي است .با توجه به ماهيت موضوع تحقيق ابتدا برای به دست آوردن ابعاد مسئله و تعيين
مسير تحقيق با  05نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزههای مرتبط با تحقيق ،مصاحبه شد و با سه
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نفر مصاحبة عميق انجام گرفت و با استفاده از اطالعات آنان و همچنين تجربيات ،اطالعات و
مشاهدات ميداني محقق در قالب پژوهش ترکيبي ،دربارة موضوع تحقيق ،پرسشنامه تنظيم شد و
سپس دادهها با استفاده از نرمافزار

spss19

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و در نهایت با

استفاده از همه دادههای تحقيق اعم از مباني نظری ،ادبيات تحقيق ،محيطشناسي و مصاحبهها،
روشهای امریکا در راه اندازی ،حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا تعيين ،و پيشنهادهای
راهبردی مقابله با آن ارائه ميشود.
مفاهیم و مبانی نظری
 1ـ مفاهیم نظری
 1ـ  1ـ ترور و تروریسم:

ترور و تروریسم براساس اینکه با ماهيت چه موضوعي بهکار گرفته

ميشود ،معنایي متفاوت دارد .یک شخص از دیدگاه عدهای تروریست و از دیدگاه جماعتي
دیگر ،آزاده و جنگجویي شایان ستایش همراه با بار ارزشي مثبت معرفي ميشود .برخي این
اقدام را فعاليتي سازمانیافته به منظور استقرار ارزشهایشان ميدانند و برخي فعاليتي مذبوحانه
برای دستيابي به مقاصد شوم تعبير ميکنند.
واژة تروریسم در فرهنگ سياسي ،مترادف ستيزهجو و از جملة نابسامانيهای سياسي به
شمار ميرود و با مفاهيمي همانند خشونت ،مانند کودتا و مبارزة مسلحانه همراه است .این
واژه در مطالعات مربوط به مفهوم تروریسم ،همواره با نوعي مسئله یا مشکل همراه است.
جفری سيمون ،پس از جمعآوری منابع مختلف ،اعالم کرد حداقل  000تعریف متفاوت از
تروریسم وجود دارد که در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميگيرد .از این تعداد 11 ،مورد آن
از سوی حکومتها و دیگر نهادها به کار گرفته ميشود .تروریسم را به هرگونه که خوب معنا
کنيم با فرهنگ سياسي مسالمتآميز انطباق ندارد

)29

 .(Simon,1994:تروریسم دارای بار

معنایي و مفهومي منفي است و باید آن را یکي از واژههای دارای ابهام در عرصة بينالمللي
دانست که به علت پيچيدگي مفهوم و مصداق با نوعي «بحران معنا» در تعریف و تحدید
روبهرو است .از ميان انواع مختلف تروریسم به مقتضای موضوع و به فراخور کاربرد
مصداقهای آن ،تعاریفي ارائه ميشود.
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تروریسم به این شکل خالصه مي شود:
«استفاده برنامهریزی شده از خشونت یا تهدید به خشونت برای رسيدن به اهدافي که ذاتاً
سياسي ،دیني یا ایدئولوژیک است که از طریق تهدید ،اعمال زور یا ایجاد ترس انجام
ميشود» .بازنمایي معنادار تروریسم در رسانههای امریکایي و نوع رویارویي امریکایيها با
تروریسم در سه سطح قابل تحليل است:
سطح اول استفاده از واژة تروریست برای گروههایي است که خالف منافع امریکا در منطقه
و جهان اقدام ميکنند .در این رویکرد ،رسانهها و مقامات آمریکایي ،عمليات تروریستي
القاعده را در دو کشور مختلف با دو نگاه متفاوت تفسير و تشریح ميکنند .استفاده از عنوان
مبارز ،پيکارجو و معترض به جای تروریست ،مورد استفاده این رسانهها قرار ميگيرد و
براساس منافع و سياستهای امریکا این تعبيرها به کار گرفته ميشود.
سطح دوم بر برجستهسازی آن دسته از اقداماتي قرار دارد که در نقشه سياستهای ایاالت

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

بر اساس «مجموعه قوانين ایاالت متحده امریکا» تعریف عملياتي ارتش ایاالت متحده از

متحده جای ميگيرد؛ به تعبيردیگر رسانهها و مقامات امریکایي تنها آن دسته از جنایات انساني
و تروریستي را ميبينند و برجستهسازی ميکنند که بتوانند پس از طرح آن ،گامي به سوی
تأمين اهداف خود بردارند؛ از جمله بزرگنمایي کشتار مردم توسط طالبان در افغانستان برای
حفظ حضور نيروهای خود در این کشور در این چارچوب تحليل ميشود.
سطح سوم معادل سازیهایي است که از سوی رسانهها و مقامات امریکایي برای تروریسم
ميشود .آنها با استفاده مکرر و هوشمندانه از این واژه در کنار کلماتي همچون مسلمانان
تندرو ،اسالمگرایان افراطي و واژههایي از این نوع ،کاری ميکنند که مخاطبان تلقي جهتداری
از تروریسم داشته باشند (لندمن.)61: 0311 ،
 2ـ  1ـ مفهوم تروریسمِ غرب آسیا :واقعيتهای اجتماعي در خأل شکل نميگيرد و همواره زمينه یا
زمينههایي به تنهایي یا در فرایندی از ترکيب با یکدیگر ،باعث حاکم شدن وضعيتهای خاص
بر جوامع ميشود .ظهور و گسترش انواع گروههای افراطي تحت عنوان اسالمگرایي رادیکال و
رونق یافتن ورود و خروج تروریسم از منطقة غرب آسيا ،نشاندهنده وجود زمينههای عميق
برای رشد افراطگرایي در این منطقه است .ظهور اسالمگرایي رادیکال و پدیدة غریب و
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دهشتناکي مانند گروههای تروریستي در منطقة غرب آسيا و بروز آن در چهرة تروریسم
جهادی موسوم به تروریسم غرب آسيا ،مشکلي جهاني در منطقة غرب آسيا ایجاد کرده است.
این وضعيت بشدت امکانات توسعه و همگرایي را در منطقه تحت تأثير منفي خود قرار داده و
نگاه جهاني به دولتها و ملتهای این منطقه را بشدت منفي کرده است .در واقع تناقضهای حيات
اجتماعي در این جوامع حفرههایي را شکل داده که برداشتهای خاص دیني (در نظام معنایي
مدرن) قالب بنيادگرایي به خود گرفته است؛ لذا ترکيب دو گسل بنيادگرایي و گسل
هستيشناسي پایان تاریخ ،لشکری از انسانهای افراطگرا را به وجود آورده است که خيلي زود
جمع خود را در هيبت گروههای افراطگرا و تروریستي یافتند .بازتاب برداشتهای متعصبانه و
رادیکال از سَلفيگرایي اسالمي در نمایش بنيادگرایي مدرن به گونهای عجيب ،مولد خشونت و
افراطگرایي شده و به شکلي نوستالژیک خود را در تروریسم جهادی و خالفت فرا زماني و
فرا مکاني بروز داده است (فوالدی.)0316 ،
از دید این تحقيق ،تروریسمِ غرب آسيا تروریسمي است که با چهره و ظاهری جدید و
مجهز به سالحهای پيشرفته ،همسو با منافع امریکا ،حاشية امني را برای رژیم غاصب
صهيونيستي فراهم کرده و حافظ امنيت کشورهایي در منطقه غرب آسيا شده است که از
تروریسم حمایت ميکنند .بازیگران در این نوع تروریسم ،انگيزه ،هدف و شيوههای تروریستي
متفاوت با عملياتهای تروریستي گذشته (اواسط قرن بيستم) دارند و فعاليتهایي از قبيل
اختالفافکني بين کشورهای اسالمي ،تفرقه ميان مسلمانان و مذاهب مختلف ،جدایي و ستيز
ميان اقوام مختلف ،سوء استفاده از اختالفات فکری و اعتقادی مذاهب گوناگون اسالمي را در
سرلوحة اهداف تروریستي خود قرار دادهاند .ایجاد تفرقه در کشورهای اسالمي و منطقة غرب
آسيا ،مقابله با انقالب اسالمي ،مقابله با کشورهای محور مقاومت اسالمي ،ایجاد انحراف در
بيداری اسالمي و سرانجام تهدید عليه امنيت جمهوری اسالمي ایران و جلوگيری از نفوذ ایران
در کشورهای متحد با آن در منطقه از اهداف تروریسم غرب آسيا به شمار ميرود.
 3ـ  1ـ تروریسمِ تکفیری :مفهوم تکفيری یعني کسي که به شخص یا اشخاصي نسبت کفر و
بيدیني ميدهد و چون وهابيت به شيعيان نسبت کفر ميدهند به آنان تکفيری گفته ميشود
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تابعان آنها را مکتبي که معروف به سَلَفيَت است ،حجتي شرعي برای زندگي در عصر حاضر
قلمداد ميکند .پيروان این عقيده از یکسو از موازین فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت خارج
شدهاند و از سوی دیگر با باز کردن راه اجتهاد بر اساس فهم صحابه ،باب پيدایش برخي
فتاوای افراطي نادرست و سليقهای را گشودهاند .سلفيها فقط قرآن و سنت را منابع احکام و
تصميمات خود ميدانند .سلفيگری دو رکن اساسي دارد :یکي بازگشت به شيوه زندگي و
مرام سلف صالح و در نهایت سنت حجاز و بویژه سنت اهل مدینه در  0411سال پيش و دوم
مبارزه با بدعت؛ یعني هر جيزی که سلفيهای جدید خالف سنت ميدانند .از حدود نيمقرن
گذشته ،بزرگترین جابهجایي جمعيتي استاد و دانشجو در جهان اسالم برای تعليم و تربيت در
عربستان سعودی بوده است .این جابهجایي ،کوششي هدفمند برای تغيير عقاید اسالمي در
سطح جهان اسالم است ،و در واقع موضوع تکفيریها بسيار وسيعتر از مخالفت سلفيهای
وهابي با شيعه است و مشکل را نباید صرفاً مشکل شيعه پنداشت .عموم علمای اهل سنت،

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

(شوشتری .)0376 ،در بارة تکفيریها باید گفت طرز فکر و عمل پارهای از صحابه ،تابعان و

پيرو سلفيه وهابي نيستند و حتي بسياری از آنان ،خود مورد حمله و طعنه وهابيان هستند و
آنان که به ادبيات سلفيه آشنایند ،سنت ردیهنویسي سلفيها را بر عقاید دیگران بخوبي
ميشناسند (پور اميني.)40 :0310 ،
مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران حج در تاریخ  13/6/06فرمودند ...« :امروز
شما مىبينيد تکفير یک عاملى براى دشمنان اسالم و دشمنان امّت اسالمى است؛ نه فقط شيعه،
[بلکه] اهل سنّت را هم تکفير ميکنند؛ اهل سنّت را هم ،مسجدشان را ،نمازشان را منفجر
ميکنند به نفع رژیم صهيونيستى ،براى اینکه مردم را و مسلمانها را به هم مشغول کنند تا غافل
بشوند از مسئله مهمّ فلسطين و از حضور دشمن در دل دنياى اسالم غفلت کنند؛ هدف ،اینها
است .یک عدّهاى هم از روى سادهلوحى ،بعضى هم البتّه از روى غرض با آنها همراهى
ميکنند؛ این را باید متوجّه بود .»...تازهترین تحوالت گروههای تکفيری ـ تروریستي به
رویدادهای موسوم به «خيزش عربي» باز ميگردد که نمونههای بارز آن در قالب «دولت
اسالمي عراق» یا « دولت خالفت اسالمي» معروف به «داعش» در عراق و «جبهه النصره» در
سوریه نمود یافته است .جهادگران سلفي (سلفيهای جدید) دیدگاههای سلفيگری علمي
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(سلفيگری سنتي) را رد ميکنند و خشونت را روشي مناسب و ضروری برای مقابله حمالت
غرب عليه اسالم ميدانند .بر ایناساس ،گروههای تکفيری ـ تروریستي نظير القاعده ،داعش و
جبهه النصره تنها یکي از گروههای مدعي سلفيت جهادی هستند.
 2ـ دیدگاههای نظری پژوهش

هيچ یک از نظریهها نميتواند تمام پدیدههای تروریستي را تبيين کند و هنوز نظریهای
فراگير توليد نشده است که بتواند تمام انواع تروریسم را یکجا تحليل و تبيين کند .نظریههای
روابط بينالملل به دليل ضعفهای ذاتي و ساختاری توان تبيين جامع پدیدهها را ندارد و
پدیدههایي که خارج از مفروضات نظریههای روابط بينالملل وارد صحنه روابط بينالملل
ميشود ،نا بسندگي آنها را بيش از پيش به نمایش ميگذارد .یک نمونه اخير از این پدیده های
نوظهور ،داعش است .این پدیده بهعنوان نمایشي نو از بنيادگرایي افراطي است که با وجود
نقش روزافزون در معادالت بينالمللي در قالب بسياری از چارچوبهای تعيين شدة نظریات
روابط بينالملل قرار نميگيرد (امينيان.)06 :0315 ،
نظریههای همسو با نقش و اهداف امریکا در تشکيل تروریسمِ غرب آسيا به این شرح
است:
 1ـ  2ـ نظریۀ سد نفوذ (جورج کنان) :وقایع عيني جهان پس از جنگ جهاني دوم وضعيتي را رقم زد
که موجبات شکلگيری دکترین مشهور ترومن به نام «سد نفوذ» فراهم شد .دکتریني بر اساس
نظریات «جورج کنان» تدوین گردید و نزدیک به نيم قرن ،ویژگي اصلي سياست خارجي
امریکا بهشمار ميآمد .این نظریه تأکيد ميکند در حالتي که نميتوان دشمن و رقيب را از بين
برد و در عين حال ،نميتوان در برابر گسترشطلبي و نفوذ ایدئولوژی آن ساکت بود ،باید
سياست سازش ،تحمل و محصورکردن دشمن را در مرزهای مشخص در پيش گرفت .بر این
اساس ،روش چنين سياستي در سدبندی بين جنگ و تنشزدایي و همزیستي قرار دارد .آنچه
در این چارچوب دنبال ميشود ،انزوای دشمن و کاهش توان و مقاومت و در صورت امکان
فروپاشي آن است .نظریة «سد نفوذ کمونيسم» بخش قابل توجهي از راهبرد امنيتي امریکا برای
کنترل و تسلط این کشور بر مناطق گوناگون جهان از جمله منطقة غرب آسيا و خليج فارس را
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پذیرش مرزهای نفوذ رقيب یا دشمن ،ابزارهای سياسي و نظامي یا اقتصادی و نرم و منطقة
مورد نظر در نوسان است (غرایاق زندی 36 :0337 ،ـ .)34
 2ـ  2ـ نظریۀ برخورد تمدنها (ساموئل هانتیگتون) :هانتيگتون در توليد تنشهای تمدني ميان اسالم و غرب
بر طرح مدرنيزاسيون غربي و ایجاد وضعيت خود ـ دیگری تأکيد ميکند .او تالش ميکند که
اتفاقات خونين تروریستي را در روابط بينالملل در حوزه تمدني بررسي ،و مقاومتهای تمدني
را در مقابل تمدن مدرن غرب عامل ایجاد ترورسيم بينالملل معرفي کند.
هانتينگتون معتقد است منافع غرب در منطقة غرب آسيا به اندازهای گسترده و راهبردی
است که تصور نميشود بدون سلطة کامل بر جهان اسالم و متوقف کردن روند بيداری اسالمي
بتواند به حيات سياسي و اقتصادی خود ادامه دهد .او اعتقاد دارد تأکيد اسالمگرایان بر حفظ
هویت تمدني خود در مقابل تغييرات دلبخواهانه تمدن غربي بر چهرة جهان معاصر و هویتهای
غير و رویارویي با تمدنهای دیگر ،تنشهای تمدني ميان اسالم و غرب را ایجاد ميکند؛ بدین
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تشکيل داده است .سياست سد نفوذ بسيار بغرنج ،طوالنيمدت و شناور است و مدام بين

گونه طرح مدرنيزاسيون غربي در جهت دگرگوني جهان و خواست قدرت نهفته در آن برای
تغيير شکل تمدني دیگر و مقاومت تمدنهای دیگر و هویتهای غير در مقابله با این طرح به
نوعي درگيری تمدني و در شکلهای کوچکتر به تروریسم خواهد انجاميد .هانتيگتون کليگویي
و فراخانگاری و بازه فهم موضوع را در مورد تنشها و فروکاستن آن به مفهوم شناختي تمدني ـ
فرهنگي ،بسيار گسترده تصور کرده ،و حاوی این مفهوم است که تمدن غربي آگاهانه همانند
ساختار زنده تالش ميکند تا با دستاوردهای فناورانه و معرفتي خود ،غيریتها و تمدنهای دیگر
را متحول سازد که پيامدهای آن تضادهای تمدني بين غرب و اسالم و در نهایت بروز
رفتارهای تروریستي است (.)Huntington,2003: 251-259
 3ـ  2ـ نظریۀ ادوارد نورتون لورنز (آشوب سازنده) :این نظریه اساساً یک دکترین نظامي ریاضي پایه در
وزارت دفاع امریکا به شمار ميرود که با سامانه هرج و مرج فيزیکي روبهروست و آن ایجاد
بينظمي به دليل عوامل غير تصادفي در قالب نوسانات غير قابل کنترل و در حال صعود است
که سرانجام به سردرگمي شدید بومي ـ اجتماعي ميانجامد .عملياتي شدن این نظریه به طور
مستقيم دارای ظاهرسازی نظامي و سختافزاری ناشي از رفتارهای کامالً حساب شده و
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ساختارمند است و بهرغم ایجاد آشوب ،بينظمي ایجاد شده را قابل پيشبيني ،کنترل ،و هدایت
ميکند .آنچه ایاالت متحده را به کارزار عليه داعش وارد کرد ،حفره در سامانه «هرج و مرج
خالق» بود که تا پيش از آن در حال تأمين منافع امریکا و رژیم صهيونيستي بود .نظریه «هرج و
مرج سازنده» در عمل ،مجموعهای از رفتارهای قابل پيشبيني و غير قابل پيشبيني را در بر
ميگيرد که احتمال نفوذ به آن را و خارج ساختن سازمان نظم آن را از مدار به ميزان زیادی
امکانپذیر ميسازد.
«آشوب سازنده» یا «هرج و مرج خالق» راهبردی است که طي آن ،امریکا در کشورهایي
که کارکردهای متضاد با اهداف و منافع آن دارند ،ورود پيدا ميکنند و از طریق خلق آشوب
سازنده ،که با ابزارهای گوناگون رسانهای و بهکارگيری بازیگران مختلف داخلي و خارجي
همراه است ،منافع و اهداف خود را بهدست ميآورند (.)Gleick, 2011
راهبرد ایاالت متحده امریکا در برابر گروههای تروریستي منطقة غرب آسيا بر اساس
چهارچوب نظری آشوب سازنده مورد ارزیابي قرار ميگيرد .این راهبرد از دورة بوش (پسر) و
از سوی کاندوليزا رایس ،وزیر خارجه سابق امریکا به منظور اجرای طرح «خاورميانه بزرگ»
مطرح شد .در واقع نظریه «آشوب سازنده» ،رهنامه اهداف ،سياستها و راهبردهای امریکا در
منطقة غرب آسياست .در واقع ،این نظریه تأیيدی بر وجود رهنامه نظامي برای منطقة غرب
آسيا به ابتکار انگليس ،امریکا و رژیم صهيونيستي بود .این طرح ،که سالها در مرحله طراحي و
برنامهریزی قرار داشت ،عبارت است از :ایجاد هاللي از بيثباتي ،هرج و مرج و ناآرامي که از
لبنان ،فلسطين و سوریه آغاز ميشود و تا عراق ،ایران و مرزهای افغانستان ادامه خواهد داشت؛
منطقهای که «هالل شيعي» یا «محور مقاومت» نامگذاری شده است.
نظریه «آشوب سازنده» همچنان از عمق سياستها و روشهای امریکا در ایجاد هرج و مرج و
آشوب در منطقة غرب آسيا پردهبرداری ميکند .مقامات کاخ سفيد به دنبال سياست ایجاد
توازن ميان جریانات ناهمگون عراقي بودند .ایجاد توازن در بُعد سياسي به برپایي دموکراسي
توافقي با حضور همه طوائف و قوميتهای عراقي ناظر بود که ظاهری قابل قبول داشت؛ اما در
بُعد امنيتي ،نظریه آشوب سازنده ،مفهوم خطرناکي داشت؛ به عبارتي این نظریه قائل به درگير
کردن نيروهای متضاد داخلي با دخالت نيروهای خارجي (همچون القاعده) بود .ایجاد آشوب
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آن) ،منافع امریکا را نه تنها در عراق بلکه در منطقه تأمين ميکرد.
به طور طبيعي گروههای وابسته به القاعده و نيز بعثيهای رژیم گذشته ،بهترین گزینه
اجرای این نظریه بودند؛ زیرا انگيزه کافي برای مقابله با نظم نوین عراق را داشتند و بویژه
شيعيان را دشمن اصلي و دیرین خود ميشمردند .این نظریه ،حتي پس از خروج امریکایيها
از عراق ادامه یافت و برخي کشورهای منطقه بویژه عربستان سعودی در اجرای این طرح نقش
نيابتي یافتند .طولي نکشيد که این سياست خطرناک ،دامن سوریه را نيز فرا گرفت و به همين
دليل خيلي زود پای گروههای اسالمگرای افراطي نظير داعش ،جبهه النصره ،احرارالشام،
جيشاالسالم و ...به این کشور گشوده شد و بحران سوریه را پيچيدهتر ساخت .بدون تردید،
حمایت امریکا و متحدان منطقهای آن باعث شده است تا گروههای اسالمگرای رادیکال ،ابعاد
سياسي ـ امنيتي به خود بگيرند و نقش خود را در چرخه بحران ایفا کنند؛ این در حالي است
که اگر منافع امریکا به خطر بيفتد به مقابله با القاعده بر ميخيزد؛ نمونهای که در کشورهایي

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

از طریق حمایت پنهاني از نيروهای مختلف و در عين حال کنترل این آشوب (سازنده بودن

چون یمن و پاکستان به چشم ميخورد .این در حالتي است که آشوب سازنده از حالت
سازنده بودن خارج شود و منافع امریکا را تخریب کند! (نجات 5 :0315 ،ـ  .)0با توجه به این
مطالب ميتوان گفت:
رویارویي امریکا با گروههای تروریستي منطقة غرب آسيا در چهارچوب نظریه «آشوب
سازنده» قرار دارد و در صورتيکه آشوب سازنده از حالت سازنده بودن خارج ،و به تخریب
منافع امریکا منجر شود ،امریکایيها با عوامل آن برخورد ميکنند .همانگونه که سازمان القاعده
تا زمانيکه در قالب مجاهدین عليه ارتش سرخ شوروی در افغانستان ميجنگيدند ،مورد
حمایت غرب بودند؛ اما زمانيکه شمشير به روی غرب کشيدند به نماد تروریسم جهاني تبدیل
شدند .تروریسم در منطقة غرب آسيا در دیدگاه امریکا به دو بخش خوب و بد تقسيم شده
است :در سوریه مفيد و در عراق غير مفيد است؛ به تعبير دیگر ،اگر این گروهها تهدیدی عليه
نفوذ جمهوری اسالمي ایران و تهدیدی برای امنيت ایران و کشورهای متحد آن در منطقه
باشند ،وجود آن الزم و ضروری تلقي ميشود؛ اما تا زمانيکه پيشروی و زیادهخواهي این
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گروه ،دامن امریکا و متحدان غربي و عربي را در منطقه بگيرد ،باید برای مهار آن چارهاندیشي
کرد .اوجگيری منازعات منطقهای ،راه به جایي نخواهد برد.
 1ـ جامعه آماری و جمعیت نمونه

 71نفر از استادان دانشگاههای مختلف کشور و نخبگان علمي و برخي از سفيران
جمهوری اسالمي ایران در کشورهای مختلف جهان از جمله در منطقة غربِ آسيا و برخي از
افراد با تجربه و صاحبنظر در مطالعات منطقهای که ساليان متمادی در خارج از کشور و منطقة
غرب آسيا مأموریت داشتهاند ،جامعة آماری این تحقيق را تشکيل ميدهند که با تکميل
پُرسشنامه یا مصاحبه ،اطالعات آنها گرفته شد و این اعضای جامعه آماری به شکل تمام شمار،
آزمودنيهای این پژوهش را تشکيل ميدهند.
 2ـ ابزار جمعآوری اطالعات و دادهها

با توجه به نوع و روش تحقيق برای جمعآوری اطالعات ،ابزارهای مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است .در این تحقيق ،که روشي آميخته یا ترکيبي است برای گردآوری اطالعات و
دادههای تحقيق از ابزار ذیل بهره گرفته شده است:
 1ـ  2ـ منابع کتابخانهای:

ابزار جمعآوری دادهها در این تحقيق منابع کتابخانهای شامل ،کتابها،

اسناد و مدارک مستند ،متون معتبر تاریخي و علمي ،رسالههای دکتری ،پایاننامههای کارشناسي
ارشد ،مقاالت ،طرحهای مطالعاتي و تحقيقاتي بود که در این مرحله ،ابتدا طرح مطالعاتي تهيه
باشد و با مراجعه به مراکز کتابخانهای ،اطالعرساني ،سایتهای معتبر اینترنتي ،محتوای منابع و
متون در کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و گزارشها ،مقاالت و طرحهای پژوهشي داخلي و خارجي
مرتبط با موضوع تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت و مطالب مورد نياز و اطالعات ضروری
استخراج و یادداشت برداری شد و پس از دستهبندی و بررسي ،مورد بهره برداری
 2ـ  2ـ منابع میدانی (پُرسشنامه و مصاحبه):

قرارگرفت.

به استناد مباني نظری و الگوها و با استفاده از الگوی

مفهومي تحقيق ،پُرسشنامة محقق ساخته به صورت پيمایشي در جامعة هدف (نخبگان
دانشگاهي ،نظامي ،امنيتي ،صاحبنظران علوم سياسي و مطالعات بينالملل) به منظور مميزی
الگو ،به اجرا گذاشته شد .ابتدا با  05نفر از خبرگان ،که با سه حوزة علمي ،تجربي و راهبردی
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شناسایي نخبگان حوزه ،مصاحبه عميق انجام گرفت و بر مبنای این مصاحبه ،طراحي الزم برای
اقدامات بعدی صورت پذیرفت .سپس با استفاده از نتایج مصاحبههای عميق ،پُرسشنامه تهيه و
تکميل شد.
پس از استخراج نمودارهای چارچوب نظری ،الگوی مفهومي «روشهای امریکا برای تشکيل
(راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسمِ غرب آسيا و راههای مقابله با آن» به استناد مباحث
نظری و اصالح و تأیيد آنها از طریق نخبگان جامعه آماری ،سؤاالت پُرسشنامه به این شکل
طراحي شد:
الف) بخش اول سؤاالت مصاحبه نيمه ساختار یافته بهصورت دو گزینهای (بلي ،خير) برای
تأیيد هر یک از سؤالها

مطرح شد.

ب) بخش دوم سؤاالت مصاحبه نيمه ساختار یافته که از طيف ليکرت برای سنجش آن استفاده
شد ،دارای گزینههای پنجگانه (خيلي کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خيلي زیاد) است که به ترتيب

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

آشنایي داشتند به منظور شناخت اولية عوامل تأثيرگذار بر مسائل مهم در حوزة تحقيق و همچنين

اندازههای عددی یک ،سه ،پنج ،هفت و نه در نظر گرفته شد.
ج) پيشنهادهای راهبردی به صورت مصاحبه آزاد انجام شد.
 3ـ روایی (اعتبار)

در این تحقيق با استفاده از روش روایيسازی صوری ،پُرسشنامة محقق ساخته بر اساس
ادبيات و الگوی مفهومي تحقيق ،تهيه شد .پُرسشنامه پس از طراحي و تنظيم اوليه به تعدادی از
صاحبنظران حوزه علوم سياسي و مطالعات منطقهای برای بررسي و اصالحات الزم ،تحویل
داده شد .با اعالم نظر صاحبنظران ،اصالحاتي در سؤاالت و سازماندهي آنها انجام ،و به این
ترتيب پرسشنامه از روایي صوری بر خوردار شد .پرسشنامهها در اختيار  31نفر از نمونه
آماری قرار گرفت و اعتبار آن با آلفای کُرونباخ  %15به دست آمد و به  71نفر از نخبگان
تحویل داده شد که پس از گرفتن نظر تکميلي برای روایيسنجي و اعتبار ابزار تحقيق با استفاده
از فرمول (ضریب اعتبار محتوایي الوشه) روایي محتوایي منطقي برای همة مؤلفهها و شاخصها
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محاسبه شد .از آنجا که جواب به سؤاالت بزرگتر و یا مساوی ضریب اعتبار محتوایي الوشه
( )1/7است از نظر روایي قابل قبول بوده است.
 4ـ پایایی (اعتماد)

در این تحقيق از روش معروف آلفای کرونباخ استفاده شد .برای اعتبار بخشي ،پرسشنامه
در اختيار  31نفر از نمونه آماری قرار گرفت ،اعتبار آن به روش آلفای کُرونباخ به دست آمد.
از آنجا که ضریب آلفای کُرونباخ برای مؤلفهها و شاخصها از  1/7بيشتر است ،لذا ميتوان
نتيجه گرفت که این پُرسشنامه دارای پایایي و اعتبار کافي ،و برای اجرای نهایي مناسب است.
جدول  :1نتایج پایایی پُرسشنامه
ابعاد

روشهای امریکا در
تشکیل (راهاندازی،
حمایت و هدایت)
تروریسمِ غرب آسیا

مؤلفهها

تعداد شاخص

آلفای کُرنباخ

ایرانهراسی

 5سؤال

0/158

اسالمهراسی (شیعههراسی و)...

 5سؤال

0/108

درگیر کردن مسلمانان کشورهای اسالمی با همدیگر

 5سؤال

0/810

در گیر کردن پیروان مذاهب اسالمی با یکدیگر

 2سؤال

0/807

راهاندازی ،حمایت و هدایت تروریسم

 7سؤال

0/180

کل روشهای امریکا برای تشکیل (راهاندازی ،حمایت و
هدایت) تروریسم غرب آسیا

 55سؤال

0/252

 5ـ راستی آزمایی

به طور خالصه برای رسيدن به هدف نهایي تحقيق ،جمعآوری اطالعات در این تحقيق
طي سه مرحله انجام گرفت:
مرحله اول مطالعات اکتشافي و تحليلي دربارة تروریسم و روشهای امریکا در راهاندازی،
حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا انجام ،و با جمعآوری مدارک و اسناد مرتبط با موضوع،
جستجوی اینترنتي ،تحقيق اسنادی و شيوه مطالعه اکتشافي از شرح و درک رویدادهایي
بهرهبرداری شد که در گذشته به راهاندازی تروریسمِ غرب آسيا و راهبرد مقابله با آن منجر
شده است.
مرحله دوم از طریق تحقيقات ميداني ،افراد خبره و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش
جمعآوری شد .در این مرحله از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي استفاده گردید.
011

آميخته و با استفاده از نرمافزارهای  Lizrer ،Spss19 ،Excelو روش استنباط آماری ناپارامتریک،
آمار استنباط کلي آزمون دو جملهای ،فریدمن ،آزمون همبستگي ،پيرسون و آلفای کرونباخ
بهرهبرداری شد.
سؤال تحقیق :روشهای امریکا در تشکیل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسیا کدام است؟

به اجمال ميتوان پيروزی انقالب اسالمي و گفتمان آن را حاصل دو بُعد فکری امام
خميني(ره) ،یکي احيای دیانت و سنّت و دیگری اصالح جامعه دانست .گفتمان انقالب
اسالمي ،که در مسير انقالب پدید آمد ،توانست بر گفتمانهای رقيب پيروز شود .قواعد
اندیشگي امام(ره) در عبور از مفاهيم شبه فکری ،فلسفي و اندیشگي غرب ،شالودهشکني
گفتمانهای دیني ،عقلي و روشنفکری حاکم ،غلبه بر بيتاریخيگری و ترسيم دوباره هویت
اسالمي ،گشایش باب کارامد و کاربردی کردن اجتهاد ضمن پایبندی بنيادین به سنّتهای فقه
شيعي و طرح پيوند استوار دین با سياست و حتي بنا نهادن سياست بر دین استوار است .از

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

مرحله سوم به تجزیه و تحليل یافتههای تحقيق اختصاص دارد و از روش توصيفي و

این رو امریکا تمام تالش خود را برای مقابله با انقالب اسالمي به کار بست تا از گسترش
انقالب اسالمي به دیگر نقاط جهان جلوگيری به عمل آورد .امریکا برای حفظ منافع سياسي،
اقتصادی و رهبری جهاني در صدد برآمد دشمن جدیدی به نام «انقالب اسالمي ایران» را
تهدیدی برای ایاالت متحده امریکا و کشورهای جهان معرفي کند .دليل نگراني امریکا به این
موضوع مربوط ميشود که جمهوری اسالمي ایران طبق قواعد دیکته شده غرب حرکت
نميکند و گسترش موج گرایش به اسالم در منطقة غرب آسيا به حدی نيرومند و نافذ است
که ممکن است اوضاع از کنترل آنان خارج شود و نظام فکری ،اقتصادی و حتي امنيتي و
سياسي آنان را تحت تأثير قرار دهد .برای این منظور امریکا با هدف مقابله با انقالب اسالمي
در صدد برآمد با الگو قرار دادن نظریه سد نفوذ کمونيسم جورج کنان ،گرداگرد جمهوری
اسالمي ایران سدی نفوذ ناپذیر ایجاد کند و نظریة «سد نفوذ انقالب اسالمي» را جایگزین
نظریة «سد نفوذ کمونيسم» سازد و در برنامههای کوتاه مدت ،ميان مدت و طوالني مدت خود،
اهدافي از قبيل مقابله با کشورهای محور مقاومت اسالمي ،تضعيف مسلمانان و جهان اسالم،
تأمين امنيت رژیم اشغالگر قدس قرار دهد .در این مقاله تالش شد ،روشهای امریکا برای
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دستيابي به چنين اهدافي ،شناسایي و مؤلفهها و روشهایي که نقش امریکا را در تشکيل
(راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسيا مشخص ميکند به صورت زیر بيان شود:
الگوی مفهومی

چارچوب نظری حول محور پُرسش و روش تحقيق طراحي شده و نقشه راه پاسخ به
پُرسشهای این مقاله است .الگوی مفهومي از درون مباني نظری ،اهداف و بررسي روشها و
شرایط حاکم در عرصة بينالمللي و تغيير و تحوالت ایجاد شده در نظریههایي استخراج شد
که بتواند نقش و اهداف امریکا را در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب
آسيا تبيين کند .در این ميان ،نظریههای سد نفوذ جورج کنان ،برخورد تمدنهای «هانتينگتون» و
آشوب سازنده نورتون لورنز از جمله نظریههایي است که متناسب با روشهای امریکا در
تشکيل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسيا تشخيص داده شد و بر این اساس،
الگوی مفهومي مقاله از مباني نظری ،اهداف امریکا و این نظریهها استخراج و تدوین شد.

011

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

نمودار  :1الگوی مفهومی روشهای آمریکا در تشکیل تروریسم غرب و راههای مقابله با آن
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش

دادههای این تحقيق به صورت ترکيبي است .بخشي از دادهها به صورت کمّي جمعآوری
شده و با استفاده از نرمافزار  Spss19مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است .دادههای کيفي نيز با
استفاده از مصاحبه ،پُرسشنامه و مشاهدات ميداني مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است .دربارة
ارتباط بخش اول مباحث نظری این تحقيق با بخش دوم یعني تجزیه و تحليل و ارائه راههای
مقابله با روشهای امریکا ميتوان گفت در مباحث نظری با بهره گيری از آنچه دیگران انجام
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دادهاند و آنچه محقق در این تحقيق توانست به دست آورد در محک مصاحبه و آزمون پُرسشنامه،
ارزیابي و در نتيجه راههای مقابله پيشنهاد شده است .در ادامه با استفاده از روشهای استنباط
آماری و کاربرد نرم افزار اس.پي.اس.اس 01و ليزرر فرضيات مورد آزمون قرار گرفت .در این
پژوهش به منظور تجزیه و تحليل دادهها و پاسخگویي به سؤاالت تحقيق از روشهای آماری
جدول توزیع فراواني ،ضریب الوشه و آلفای کُرونباخ و برای بررسي عادی بودن نمونة مورد
مطالعه از آزمون کالموگروف اسميرنف ،و برای رتبهبندی مؤلفهها و شاخصهای الگو از آزمون
فریدمن بهره گرفته شد.
جدول  :2نمونة مؤلفههای روش امریکا در تشکیل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسیا
ردیف

مؤلفههای روش امریکا در تشکیل (راهاندازی،
حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسیا

میانگین انحراف معیار تی استیودنت معناداری

8

ایرانهراسی

7/07

0/87

88/08

0/000

2

اسالمهراسی (شیعههراسی)

5/22

0/82

80/50

0/000

5

درگیر کردن مسلمانان کشورهای اسالمی با همدیگر

7/52

0/77

27/22

0/000

7

در گیر کردن پیروان مذاهب اسالمی با یکدیگر

5/18

0/12

1/57

0/000

5

راهاندازی ،حمایت و هدایت تروریسم

7/28

0/70

88/51

0/000

یافتههای جدول حاکي است که مؤلفههای روش امریکا در راهاندازی ،حمایت و هدایت
تروریسمِ غرب آسيا ،مؤلفههای درگير کردن مسلمانان کشورهای اسالمي با همدیگر و بحران
سازی مستمر بيشترین مقدار ميانگين ( )4/31و مؤلفة درگير کردن پيروان مذاهب اسالمي با
یکدیگر دارای کمترین مقدار ميانگين ( )3/37است و در نتيجه با توجه به اینکه سطح
معناداری آزمون تي استيودنت تک متغيره در مورد تصميمگيری دربارة رد یا تأیيد فرضيه صفر
است ،ميتوان گفت از نظر پاسخگویان ،تمام مؤلفههای بُعد روشهای امریکا در راهاندازی،
حمایت و هدایت تروریسمِ غرب آسيا مورد تأیيد قرار ميگيرد.

018

تروریسم غرب آسیا
ردیف

میانگین

مؤلفههایهای روش آمریکا

8

در گیر کردن پیروان مذاهب اسالمی با یکدیگر

5/25

2

راهاندازی ،حمایت و هدایت تروریسم

7/20

5

درگیر کردن مسلمانان کشورهای اسالمی با همدیگر

7/58

7

ایرانهراسی

5/20

5

اسالمهراسی (شیعههراسی)

5/52

مقدار آزمون مربع کای8/085 :

درجه آزادی7 :

سطح معناداری0/000 :

با توجه به جدول آزمون فریدمن مقدار آزمون مربع کای ( )7/175و هم چنين سطح
معناداری  ،1/111تفاوت رتبه شاخصهای بُعد روشهای امریکا در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و
هدایت) تروریسم غرب آسيا معنادار است به گونهای که در روشهای امریکا در تشکيل (راه
اندازی ،حمایت و هدایت) تروریسمِ غرب آسيا مؤلفة درگير کردن پيروان مذاهب اسالمي با

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

جدول  :3نمونة آزمون فریدمن برای مؤلفةهای روش امریکا در تشکیل (راهاندازی ،حمایت و هدایت)

یکدیگر (با رتبه ميانگين  )5/05در رتبه اول و مؤلفة راهاندازی ،حمایت و هدایت تروریسم
رتبه دوم ،مؤلفة درگير کردن مسلمانان کشورهای اسالمي با همدیگر رتبه سوم ،مؤلفة
ایرانهراسي رتبه چهارم و مؤلفة اسالمهراسي (شيعههراسي) در رتبه پنجم (آخر) قرار دارد.
جدول  :4نمونة شاخصهای مؤلفة ایرانهراسی
ردیف

مؤلفه ایران هراسی

میانگین انحراف معیار تی استیودنت معناداری

8

همسوسازی سازمانهای بینالمللی علیه جمهوری
اسالمی ایران

5/75

8/07

5/20

0/000

2

متهم کردن جمهوری اسالمی ایران در سازمانهای
بینالمللی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر در ایران

5/27

8/05

8/58

0/000

5

متهم کردن جمهوری اسالمی ایران به حمایت از
تروریسم

7/88

0/152

88/72

0/000

7

بزرگنمایی از قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران
در سطح منطقه و جهان

5/28

8/08

8/52

0/000

5

اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران مبنی بر توسعة
نفوذ بر کشورهای هدف از جمله محور مقاومت
اسالمی

7/78

0/857

85/28

0/000
011

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و ششم ،شماره  ، 010زمستان 0931

یافتههای جدول حاکي است که شاخصهای مؤلفة ایرانهراسي ،شاخص اتهامزني به
جمهوری اسالمي ایران مبني بر توسعة نفوذ بر کشورهای هدف از جمله محور مقاومت
اسالمي بيشترین مقدار ميانگين ( )4/40و شاخص همسوسازی سازمانهای بينالمللي عليه
جمهوری اسالمي ایران دارای کمترین مقدار ميانگين ( )3/65است و در نتيجه با توجه به اینکه
سطح معناداری آزمون تي استيودنت تک متغيره در مورد تصميمگيری دربارة رد یا تأیيد فرضيه
صفر است ،ميتوان گفت که از نظر پاسخگویان ،فرض تمام شاخصهای مؤلفة ایرانهراسي
مورد تأیيد قرار ميگيرد.
یافتههای تحقیق

 0ـ نتایج روشهای امریکا در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسيا
به استناد مدارک و اسناد در جدول ذیل آورده شده است:
جدول  :5روشهای امریکا در تشکیل تروریسم غرب آسیا به استناد مدارک و اسناد
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ردیف

مؤلفهها

شاخصها

8

ایران هراسی

 8ـ  8ـ همسوسازی سازمانهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران
 2ـ  8ـ متهم کردن جمهوری اسالمی ایران در سازمانهای بینالمللی مبنی بر
عدم رعایت حقوق بشر در ایران
 5ـ  8ـ متهم کردن جمهوری اسالمی ایران به حمایت از تروریسم
 7ـ  8ـ بزرگنمایی قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و
جهان
 5ـ  8ـ اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران مبنی بر توسعة نفوذ بر کشورهای
هدف از جمله محور مقاومت اسالمی

2

اسالمهراسی
(شیعههراسی)

 8ـ  2ـ ترویج اسالم امریکایی در غرب آسیا
 2ـ  2ـ ائتالفسازی برای مقابله با بیداری اسالمی
 5ـ  2ـ ترویج تفکرات شیعة انگلیسی در منطقة غرب آسیا
 7ـ  2ـ متهم کردن برخی از کشورهای اسالمی از جمله جمهوری اسالمی ایران
به تشکیل هالل شیعی
 5ـ  2ـ متنوع سازی گروههای تروریستی تکفیری برای براندازی

ردیف

5

7

مؤلفهها

شاخصها

 8ـ  8ـ  5ـ جنگ عربستان با یمن
 8ـ درگیر کردن
 2ـ  8ـ  5ـ درگیری سیاسی عریستان ،مصر  ،کویت ،امارات با قطر
مسلمانان
 5ـ  8ـ  5ـ ایجاد اختالف بین برخی از کشورهای مرتجع عرب با جمهوری
کشورهای اسالمی
اسالمی ایران
با همدیگر
 7ـ  8ـ  5ـ ایجاد جنگهای داخلی در کشورهای اسالمی مانند سوریه و عراق
 5ـ  8ـ  5ـ تبدیل مسئلة فلسطین به مسئلة ثانویه جهان اسالم
 7ـ  8ـ  5ـ ایجاد گروههای بدیل و جایگزینی آنها با اسالم ناب
 2ـ درگیر کردن
 8ـ  2ـ  5ـ ایجاد جنگ مذهبی
پیروان مذاهب
 2ـ  2ـ  5ـ ایجاد اختالف بین شیعه و سّنی
اسالمی با یکدیگر
 5ـ  2ـ  5ـ ایجاد عرفانهای کاذب و نوظهور
 8ـ ایجاد گروه تروریستی طالبان
راهاندازی ،حمایت  2ـ ایجاد گروه تروریستی القاعده
و هدایت تروریسم  5ـ ایجاد گروه تروریستی داعش
 7ـ ایجاد گروه تروریستی جبهه النصره (داعش سوریه)

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

ادامه جدول  :5روشهای امریکا در تشکیل تروریسم غرب آسیا به استناد مدارک و اسناد

 0ـ نتایج تحقيق به ترتيب اولویت روشهای امریکا در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و
هدایت) تروریسم غرب آسيا به استناد تحقيقات ميداني و پاسخ به پُرسشنامهها در جدولهای
ذیل آورده شده است:
جدول  :6روشهای امریکا در تشکیل تروریسم غرب آسیا به استناد تحقیقات میدانی
ردیف

8

8

سؤال اصلی

بیشترین میانگین مؤلفهها به ترتیب اولویت

ـ درگیر کردن پیروان مذاهب اسالمی با یکدیگر
روشهای امریکا در
ـ راهاندازی ،حمایت و هدایت تروریسم
تشکیل (راهاندازی،
ـ درگیر کردن مسلمانان کشورهای اسالمی با همدیگر
حمایت و هدایت)
ـ ایران هراسی
تروریسمِ غرب آسیا
ـ اسالم هراسی (شیعههراسی)
ـ اتهامزنی به جمهوری اسالمی ایران و توسعة نفوذ بر کشورهای هدف محور
مقاومت اسالمی
ـ متهم کردن جمهوری اسالمی ایران به حمایت از تروریسم
ـ بزرگنمایی از قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و جهان
ایرانهراسی
ـ متهم کردن جمهوری اسالمی ایران در سازمانهای بینالمللی مبنی بر عدم
رعایت حقوق بشر در ایران
ـ همسوسازی سازمانهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران
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ادامه جدول  :6روشهای امریکا در تشکیل تروریسم غرب آسیا به استناد تحقیقات میدانی
ردیف

2

5

7

سؤال اصلی

بیشترین میانگین مؤلفهها به ترتیب اولویت

ـ متنوعسازی گروههای تروریستی تکفیری برای براندازی
ـ ائتالفسازی برای مقابله با بیداری اسالمی
ـ ترویج اسالم امریکایی در غرب آسیا
اسالمهراسی
(شیعههراسی و )...ـ متهم کردن برخی از کشورهای اسالمی از جمله جمهوری اسالمی ایران به
تشکیل هالل شیعی
ـ ترویج تفکرات شیعة انگلیسی در منطقة غرب آسیا
 8ـ درگیر کردن ـ ایجاد جنگهای داخلی در کشورهای اسالمی مانند سوریه و عراق
مسلمانان کشورهای ـ تبدیل مسئلة فلسطین به مسئلة ثانویه جهان اسالم
اسالمی با همدیگر ـ ایجاد اختالف بین برخی از کشورهای مرتجع عرب با جمهوری اسالمی ایران
ـ ایجاد گروه های بدیل و جایگزینی آنها با اسالم ناب
ـ جنگ عربستان با یمن
 2ـ درگیر کردن ـ ایجاد جنگ مذهبی
پیروان مذاهب
ـ ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی
اسالمی با یکدیگر ـ ایجاد عرفانهای کاذب و نو ظهور
ـ ایجاد گروه تروریستی داعش
راهاندازی ،حمایت و ـ ایجاد گروه تروریستی القاعده
هدایت تروریسم ـ ایجاد گروه تروریستی طالبان
ـ ایجاد گروه تروریستی النصره

راههای مقابله با روشهای امریکا در تشکیل (راه اندازی  ،حمایت و هدایت) تروریسم غرب آسیا

تروریسم رفتاری هدف محور است و تروریستها افرادی با رفتارهای حساب شده در
جهت اهدافي خاص هستند .این افراد در پي پذیرفتن یک ایدئولوژی موجه و هماهنگ با
وضعيت خود به یک گروه ميپيوندند .در پي یک روند هویتیابي و پذیرش اهداف و
آرمانهای گروه ،وسایل تحقق اهداف از سوی گروه در اختيار آنها گذاشته ميشود .این هدف و
وسيله توجيه شده از سوی ایدئولوژی مورد نظر ،ارتکاب هر نوع رفتار نا متعارف و خشن را
برای فرد آسان ميکند .روش تروریسم نيز مبتني است بر اظهار وجود و نپذیرفتن قواعد بازی
متعارف .از این رو ،مقابله با روشهای امریکا در تشکيل (حمایت و هدایت) تروریسم غرب
آسيا ،باید بر اصولي مبتني باشد که بتواند بر روشهای ایرانهراسي ،اسالمهراسي (شيعههراسي
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اسالمي با یکدیگر ،راه اندازی ،حمایت و هدایت تروریسم ،چيره گردد.
ارائة راههای مقابله با روشهای امریکا در تشکيل (راه اندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم
غرب آسيا الزاماً مبتني بر نگرش و تمرکز اصلي بر منابع و توان داخلي و تأکيد بر توانایيها و
نقاط قوت انقالب اسالمي ،سعي در رسيدن به اهداف با استفاده از نقاط ضعف دشمن خواهد
بود؛ به عبارت دیگر با شناسایي تهدیدها دربارة انقالب اسالمي ،فرصتها ،منابع و مهارتهای
جمهوری اسالمي و کشورهای محور مقاومت اسالمي با تهدیدهای پيشرو تطبيق داده ،و بدین
صورت راههای مقابله با روشهای امریکا در تشکيل (راهاندازی  ،حمایت و هدایت) تروریسم
غرب آسيا مشخص ميشود .بر این اساس ،بررسي محورهای زیر ميتواند راههای مقابله با
امریکا را در تشکيل تروریسم غرب آسيا محقق سازد:
 0ـ معرفي هویت واقعي ایران اسالمي و آشکارسازی ماهيت واقعي استکبارجهاني
 0ـ تبيين ماهيت اسالم ناب محمدی (ص)

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

و ،)...درگير کردن مسلمانان کشورهای اسالمي با همدیگر ،درگير کردن پيروان مذاهب

 3ـ تمسک به مشترکات دین مبين اسالم
 4ـ تبيين هویت واقعي مذاهب اسالمي
 5ـ تبيين ماهيت واقعي نيروهای تکفيری
نتیجهگیری

راههای مقابله با نقش و اهداف امریکا در تشکيل (راهاندازی ،حمایت و هدایت) تروریسم
غرب آسيا با پيشنهادهای راهبردی ذیل محقق ميشود که بر بررسي محورهای پنجگانه مبتني
است:
 0ـ تالش مضاعف برای معرفي هویت واقعي ایران اسالمي و آشکارسازی ماهيت واقعي
استکبار جهاني به منظور جلوگيری از ایرانهراسي از طریق آگاهسازی مردم کشور و افشای
ماهيت استکباری امریکا و صهيونيست با تأکيد بر دشمنشناسي و عدم اعتماد به امریکا و رژیم
صهيونبستي نزد مردم کشور و مقابله با غُلّو و فرافکنيهای امریکا و رژیم صهيونيستي دربارة
توان نظامي و دفاعي ایران نزد افکار عمومي جهاني و روشنگری و شفافسازی توان دفاعي
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جمهوری اسالمي ایران در دفاع از مرز و بوم خود .برای چنين اموری الزم است از حداکثر
ظرفيتهای سياست جمهوری اسالمي ایران برای شفافسازی هویت واقعي ایران اسالمي نزد
سازمانهای بينالمللي استفاده ،و حضور مستشاری جمهوری اسالمي ایران در کشورهای محور
مقاومت مبني بر درخواست آن کشورها تبيين شود .همچنين روحيه مقاومت و ایستادگي
احزاب و گروههای داخلي کشور به منظور مقابله با ترفندهای دشمنان تقویت گردد و روحية
خود باوری ،نشاط و اُميد بين مردم ایران به منظور مقابله با ایرانهراسي ارتقا یابد.
 0ـ تالش مضاعف برای تبيين ماهيت اسالم ناب محمدی(ص) به منظور جلوگيری از
اسالمهراسي (شيعههراسي و )...از طریق بازیابي و احيای تفکر و هویت اسالمي در ميان
مسلمانان با تأکيد بر اتحاد مسلمانان زیر چتر دعوت الياهلل و توجه دادن به ملتهای مسلمان
نسبت به ذخيره گرانبهای فرهنگ و تمدن اسالمي و آرمانهای امام خميني(ره) و اندیشههای
مقام معظم رهبری(مُدظِله العالي) و برخورد هوشمندانه با هر گونه تحجر ،قشریگری ،افراط و
تفریط بویژه مقابله فکری با جریانها ،دیدگاهها و گفتمان محور غربي ـ عبری ـ عربي و نيز
مقابله جدی و هوشمندانه برای افشای ماهيت واقعي شيعه انگليسي و خطر الگوی پيشنهادی
غرب (اسالم امریکایي) به جای الگوی اسالم انقالبي ،اسوه بودن ملت ایران و انقالب اسالمي
برای ملتها ميتواند الگوی مناسبي باشد .بر این اساس ميتوان اصول و مباني واقعي شيعه اثني
عشری را به منظور خنثيسازی تفکر شيعه انگليسي ،معرفي کرد؛ لذا برخورد جدی با بهحاشيه
راندن جریانهای اصيل انقالبي باید صورت گيرد و چهره واقعي و حاميان اصلي گروههای
تروریستي از جمله تروریستهای تکفيری شناسانده شود.
 3ـ تالش مضاعف برای تمسک به مشترکات دین مبين اسالم به منظور جلوگيری از
درگير کردن مسلمانان کشورهای اسالمي با همدیگر از طریق تنشزدایي و اعتمادسازی و رفع
نگرانيها بين کشورهای اسالمي منطقه و تأکيد بر مشترکات و کنار گذاشتن اختالفات ميان
کشورهای اسالمي با ایجاد بستر و زمينههای تغيير گرایش از تخاصم به رقابت و همکاری ميان
کشورهای اسالمي .الزامات چنين تالشي به بصيرتافزایي نسبت به جداسازی جریان اصيل
اسالمي از جریان تکفيری و خنثيسازی اقدامات جریانهای تکفيری در به راه انداختن
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بومي کردن ترتيبات امنيتي منطقه بستگي دارد.
 4ـ تالش مضاعف برای تبيين هویت واقعي مذاهب اسالمي به منظور جلوگيری از درگير
کردن پيروان مذاهب اسالمي با یکدیگر از طریق تأکيد بر محور قرارگرفتن قرآن ،سنت و سيرة
پيامبر(ص) و ائمة اطهار (عليهالسالم) و جلوگيری از اختالفات مذهبي و قومي با روشنگری
نسبت به توطئة اختالف شيعه و سني و جلوگيری از ترویج اختالف و جنگ بين ملتها و
دولتهای اسالمي و پرهيز از هرگونه اقدامات تفرقهانگيز بين مسلمانان .در این صورت باید
ارزشها و شعائر مشترک دیني و اسالمي مانند حج ،روز جهاني قدس ،اعياد اسالمي فطر ،قربان
و ...برجستهسازی ،و از هرگونه اهانت و توهين نسبت به فرقهها و مذاهب یکدیگر پرهيز شود
و با هرگونه قرائتهایهای تفرقهانگيز (مانند عرفانهای کاذب و نوظهور) به طور علني و آشکار
مخالفت گردد.
 5ـ تالش مضاعف برای تبيين ماهيت واقعي نيروهای تکفيری به منظور جلوگيری از

روشهای امریکا در راهاندازی حمایت و هدایت تروریسم غرب آسيا و...

اختالفات مذهبي و اعالم برائت صریح از اقدامات و عملکرد تکفيریها و تالش در راستای

راهاندازی ،حمایت و هدایت تروریسم از طریق تبيين ماهيت و هویت واقعي گروههای طالبان،
القاعده ،داعش و گروههای تکفيری
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