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مقدمه
داعش ،بهعنوان پدیدهای نوظهور ،در مدت زمان اندکی توانست کشورهای منطقه و جهان را تحت تأثیر عملکرد خود قرار
دهد و در قامت یک بازیگر بسیار مخرّب بهسرعت بخش زیادی از خاک دو کشور عراق و سوریه را تصرف کند و حکومت
مبتنی بر خالفت اسالمی تشکیل دهد .همین امر باعث شد افراد زیادی از سراسر جهان به داعش بپیوندند و داعشی
قدرتمند و بانفوذ در جهان اسالم مطرح شود؛ بهگونهایکه این گروه همزمان با دو کشور به صورت مستقیم و چند کشور به
صورت غیرمستقیم میجنگید .قدرتگرفتن داعش در سوریه و عراق همزمان نتیجة چالشهای مختلف درونی و گسترش
رقابتها و حمایتهای منطقهای و فرامنطقهای از داعش است .اقدامات این گروه سلفی -تکفیری ،ضمن تهدید امنیتی و
تمامیت ارضی عراق و سوریه ،تهدیدی مستقیم برای امنیت کشورهای خاورمیانه ،بهویژه کشورهای محور مقاومت ،در
منطقه بهشمار میرود .از آنجا که ایران یکی از کشورهای خاورمیانه و رهبر محور مقاومت در منطقه بهشمار میآید،
بیتردید وجود داعش در سوریه و عراق ،عالوه بر تأثیرات و پیامدهایی بر ساختار داخلی و امنیت این کشورها ،تهدیدی
عینی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران محسوب میشود .بنابراین ،ایران در همپیمانی با دولتهای عراق و سوریه و
نیز با کمک مؤثر حزباهلل لبنان و روسیه در صدد ضربهزدن به داعش و نابودکردن آن برآمد و از این طریق مانعِ تغییر
روندهای جاری سیاسی -امنیتی در منطقه توسط قدرتهای رقیب همانند عربستان و ترکیه به ضرر منافع خود شد .یکی
از اهداف و استراتژیهای داعش در غرب آسیا از زمان شکلگیری آن تهدید عمق راهبردی ایران و تالش برای تضعیف
محور مقاومت بوده است ،زیرا بعد از سرنگونی صدام در عراق و با جنگ موفق حزباهلل در لبنان در سال  ،2006بر عمق
و وزن راهبردی ایران افزوده شد و حتی ناآرامیهای سوریه نیز معلول معادالت و مناسبات منطقهای و بینالمللی است و
هزینهای برای ائتالف سوریه با ایران و حمایت از جریان مقاومت است .در این راستا ،با توجه به ابعاد باالی اثرگذاری
بحران داعش ،سیاست خارجی ایران نیز در ابعاد ملی ،منطقهای ،و بینالملل دچار تأثیر شد .بنابراین ،متأثر از ظهور داعش
در منطقه ،ایران در تالش است تا نقش خود را بهعنوان یکی از بازیگران محور مقاومت در منطقة خاورمیانه و در نظام
بینالملل کنونی معرفی کند .بنابراین ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که جمهوری اسالمی ایران برای
حذف داعش از معادالت عراق و سوریه به چه اقداماتی دست زده است؟ در هر حال ،بحران و ظهور داعش در عراق و
سوری هـ که از پُراهمیتترین چالشها در عرصة سیاست خارجی کشورهای منطقه استـ تأثیرات مختلفی نیز در سیاست
خارجی جمهوری اسالمی بر جای گذاشته است .در این شرایط احتمال گسترش ناامنی حاکم بر عراق و سوریه به سمت
ایران بهدلیل قرارگرفتن این دو کشور در حلقة امنیتی فوری و غیرفوری ایران وجود دارد .این مهم با توجه به نگرشهای
منفی گروههای تکفیری در عراق و سوریهـ که شیعه را مهدورالدم و نظام جمهوری اسالمی را مُشرک تلقی میکنندـ
نیازمند بررسی عمیق و موشکافانه است که باید بهجد مورد توجه قرار گیرد.

ادبیات و پیشینة پژوهش
پیرامون موضوع پیدایش گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق و نقش ایران در نابودی این گروه تروریستی،
پژوهشها و تحقیقات بیشمار و ارزشمندی در مجالت و فصلنامههای تخصصی انجام گرفته که بهمقتضای مباحث به
برخی از آنها در این پژوهش استناد شده است؛ در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود:
آدمی و نیکنام ( ،)1395در مقالهای با نام «تأثیر تهدیدهای گروههای سلفی -تکفیری بر امنیت هستیشناختی
جمهوری اسالمی ایران» ،به تجزیه و تحلیل تهدید داعش برای ایران به لحاظ هستیشناختی پرداختهاند .نویسندگان
معتقدند همزمان با پیدایش گروههای سلفی -تکفیری در کشورهای عراق و سوریه ،که بخش مهمی از محور مقاومت
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محسوب میشوند و از اهمیت ویژهای برای جمهوری اسالمی ایران برخوردارند ،در تهران نیز نگرانی از گسترش آنها
افزایش یافت و در این راستا درصدد مقابله با آنها برآمد.
رضایی و موسوی جشنی ( ،)1396در پژوهشی با نام «ظهور داعش و تأثیر آن بر معادالت منطقهای :مطالعة موردی
چالشها و فرصتهای بهوجودآمده برای ایران» ،به بررسی این موضوع پرداختهاند که شناخت چالشها و فرصتهای
ناشی از ظهور داعش در عراق و سوریه از بُعد استراتژیک برای سیاستگذاران و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران حائز
اهمیت فراوانی است و بیتوجهی بهموقعِ آنها به این موضوع معادالت سیاسی و امنیتی منطقه را ،برخالف منافع ملی
ایران و حامیان منطقهای و بینالمللی آن ،تغییر خواهد داد.
خسروی و زارعی ( ،)1398در مقالة «جایگاه داعش در امنیتیشدن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و اعضای
شورای همکاری خلیج فارس در خاورمیانه» ،بر آناند که با آغاز موج جدیدی از بیداری اسالمی در منطقة غرب آسیا و
پس از ظهور داعش سه کشور عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،و بحرین بیشترین واردکنندة سالحهای نظامی از
کشورهای غربی بودهاند که این مسئله حاکی از امنیتیشدن فضای منطقه و گسترش فعالیتهای تروریستی در منطقه
بوده است .نویسندگان نیز یادآور میشوند که سیاست خارجی ایران ،بهعنوان قدرت شیعی در منطقه ،گرایشهای امنیتی
جدیدی در خود ایجاد کرده است که بررسی و تحلیل تأثیرگذاری متغیر داعش بر این تحوالت حائز اهمیت فراوانی

است.

سنایی و کاویانپور ( ،)1395در مقالهای با نام «ظهور داعش و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»،
موضوع تأثیر داعش بر اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،مندرج در قانون اساسی ،را تجزیه و
تحلیل کرده و در این راستا عمدتأ بر تأثیرات هویتی داعش بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی با استفاده از نظریة
سازهانگاری پرداختهاند ،اما به تهدیدات نظامی ،سیاسی ،و اقتصادی داعش علیه ایران اشارهای نکردهاند.
میریوسفی اول ( )1395در «تناقضات راهبردی ضدداعش ایاالت متحدة امریکا و موضوع همکاری با ایران» با
استفاده از چارچوب نظری سیاست بوروکراتیک گراهام آلیسون به بررسی و ارزیابی ساختار سیاستگذاری دولت امریکا در
دورة اوباما در قبال داعش و تناقضات موجود در آن اشاره کرده است .نویسنده در پی اثبات این فرضیه است که دولت
امریکا با بیمیلی و عمدتاً بهمنظور پاسخدادن به فشارهای داخلی و با واسطة البیهای کشورهای متحد خود ،با همکاری
بازیگران منطقهای و بینالمللیِ مخالف داعش ،ائتالفی نمایشی برای شکست و نابودی این گروه تروریستی اعالم کرد؛
ولی در عمل ارادة سیاسی چندانی برای تحمل هزینههای انسانی و مادی نداشته است .نوآوری پژوهش حاضر در این
است که اگرچه مطالعات و پژوهشهای بسیار زیادی دربارة گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق انجام گرفته است
که در این تحقیقات موضوع مورد پژوهش بیشتر از بعُد ایدئولوژیک تبیین شده است ،در پژوهش حاضر سعی شده است
این موضوع تبیین شود که بر اساس رهیافت رئالیسم تدافعی ،منافع ملی بهخصوص منافع امنیتی جمهوری اسالمی اتخاذ
رویکرد دفاعِ فعال در قبال ظهور و قدرتیابی داعش در طی بحران سوریه و عراق را ضرورت میبخشد که چنین
سیاستی برای ایران سیاستی عقالنی بهشمار میآید.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و روش آن از نوع کیفی است .در این تحقیق به توصیف ،مطالعه ،و تحلیل آنچه
هست نیز پرداخته میشود .بنابراین ،این تحقیق از لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی است .اطالعات
مورد نیاز برای این تحقیق نیز از طریق منابع کتابخانهای ،اسناد ،و مراجعه به سایتها و منابع اینترنتی و  ...و فصلنامهها و
مجالت تخصصی جمعآوری و مورداستفاده قرار گرفته است.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،1بهار1401

70

مبانی و چارچوب نظری 
رئالیسم تدافعی
نظریة واقعگرایی تدافعی 1برخالف واقعگرایی کالسیک بر این باور است که نظام بینالملل آنارشیک فقط در شرایط خاص
انگیزههای توسعهطلبی را برای دولتها فراهم میآورد .معمای امنیتی ناشی از این نظام موجب شده است دولتها نسبت به
نیات آیندة یکدیگر و قدرت نسبی آنها با احتیاط رفتار کنند (تالیافرو .)4 :2001 ،واقعگرایی تدافعی به رابطة میان آنارشی
و ملزومات نظام بینالملل از یک سو و رفتار دولتها از سوی دیگر توجه دارد ،اما این رابطه را پیچیدهتر میبینند .تنها در
شرایطی که از جانب کشورهای دیگر احساس تهدید کنند از خود واکنش نشان میدهند و واکنش آنان معموالً در سطح
موازنه و بازداشتن کشور تهدیدکننده است .آنان هیچ برنامهای برای توسعهطلبی ندارند و بر آناند که توسعهطلبی همیشه
منجر به امنیت نمیشود (قاسمی علیآبادی و همکاران .)60 :1397 ،یکی از مفروضات بنیادین نظریة واقعگرایی تدافعی
نقش تعدیلکنندههای ساختاری از قبیل موازنة تهاجمی -دفاعی ،همجواری جغرافیایی ،و دسترسی به مواد خام و مهمتر از
همه سیاست داخلی در محدودسازی اثربخشی واکنش دولتها به محیط بینالمللی است (تالیافرو .)132 :2001 ،در
رئالیسم تدافعی دولتها میتوانند از طریق ایجاد موازنة قدرت از عهدة عمدة تهدیدهای خارجی برآیند .فقط در شرایط
ترسناک یا از طریق دولتهای شرور غیرعقالنی است که در محیط بینالمللی خشونت ایجاد شود .بر این اساس ،از منظر
رئالیسم تدافعی ،سیاست خارجی دولتها از واکنشهای مسالمتآمیز به عوامل سیستمی تشکیل میشود (رُز:1998 ،
 .)153بنابراین ،امنیت در نگاه تدافعیها برابر است با برخورداری از قدرت کافی برای ایجاد موازنه .تا زمانی که موازنه
برقرار است امنیت نیز وجود دارد .اگر کشوری قصد برهمزدن امنیت و موازنه را داشته باشد ،کشورها باید برای کسب
امنیت به افزایش قدرت و دستیابی به موازنة جدید اقدام کنند (کرشنر .)4 :2010 ،در این چارچوب باید گفت ظهور
داعش در عراق و سوریه ،که در پرتو نابسامانیهای ساختاری و تنوع قومی -مذهبی شکل گرفت ،تبعات مختلفی در
خاورمیانه و سپس در اغلب نقاط دنیا به همراه داشت .کشورهای گوناگونی با پدیدة داعش درگیر شدند و بهناچار در مقابل
آن به تدابیر مختلفی دست زدند .در این میان ،جمهوری اسالمی ایران بهطور مستقیم با داعش در تقابل قرار گرفت ،زیرا
داعش ،عالوهبر تضعیف دولتهای شیعی سوریه و عراق ،تهدیدی امنیتی و ایدئولوژیکی نیز برای ایران بهشمار میرود .از
این رو ،جمهوری اسالمی ایران با هدف مقابله و نبرد با داعش و در راستای حفظ و تضمین امنیت و تمامیت ارضی خود
به ارائة راهکارهای دیپلماتیک و نظامی مبادرت ورزید و با ایجاد ائتالف مقاومت و با کمک روسیه در تالش برای نابودی
این گروه تروریستی برآمد و از این طریق از سرریزشدن ناامنیها و بیثباتی در مرزهای غربی خود ممانعت ورزید.
بنابراین ،حضور جدی جمهوری اسالمی در سوریه و عراق نهتنها با هدف باالبردن ضریب امنیت ملی ایران در برابر
تهدیدات خارجی انجام میگیرد ،بلکه جایگاه قدرت منطقهای جمهوری اسالمی را به نحو فزایندهای ارتقا میبخشد.

قلمروی مورد مطالعه
سوریه
جمهوری عربی سوریه با مساحتی حدود  185180کیلومتر مربع هفتادوهفتمین کشور جهان از نظر وسعت محسوب
میشود .سوریه در منطقة آسیای غربی واقع شده و از دیرباز مرکز بازرگانی میان شرق و غرب شناخته میشود .موقعیت
ژئوپلیتیک سوریه این کشور را در نقطة اتصال خاورمیانة نفتخیز با اروپای صنعتی قرار داده است (شجاعیان و همکاران،
 .)308 :1396همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه ،و عراق نیز بهوضوح اهمیت ژئوپلیتیک و نقش راهبردی این
1. Defensive Realism

تالشراهبردیجمهوریاسالمیایرانبرایحذف  ...

71

کشور را در مناسبات منطقهای و بینالمللی نمایان میکند .به دلیل همین اهمیت و نقش استراتژیک ،بسیاری از
کارشناسان روابط بینالملل ،سوریه را «بزرگترین کشور کوچک جهان» مینامند (مسعودنیا و همکاران-128 :1397 ،
 .)129سوریه کشوری بسیار مهم از لحاظ جغرافیایی و استراتژیک است .از نظر موقعیت جغرافیایی ،سرپُل سه قارة افریقا،
اروپا ،و آسیا محسوب میشود 180 .کیلومتر مرز آبی با مدیترانه باعث شده تا دسترسی به اروپا و شمال افریقا برای این
کشور بهآسانی فراهم شود .از حیث جغرافیای سیاسی نیز  70کیلومتر مرز مشترک با رژیم صهیونیستی و  350کیلومتر
مرز مشترک با لبنان باعث شده تا این کشور موقعیت ممتازی در این منطقه داشته باشد (اسماعیلپور روشن:1396 ،
 .)232سوریه بازیگر ژئوپلیتیکمحور است که از طریق خط لولة نفت در بندر بانیاس بخشی از نیازهای نفتی کشورهای
حاشیة مدیترانه را تأمین میکند و از این راه در معادالت منطقه نقش دارد .مسیر سوریه وابستگی عراق و ایران را برای
صادرات نفت و گاز به خلیجفارس ،کانال سوئز ،و حتی ترکیه تقلیل میدهد .طرطوس و بابیانس میتوانند بنادر مهمی
برای صادرات نفت و گاز عراق و ایران به اروپا باشند (التیامینیا.)68 :1392 ،
از لحاظ ژئوپلیتیک ،سوریه عمق راهبردی ایران در غرب تا سواحل دریای مدیترانه محسوب میشود .بنابراین،
مرزهای لبنان و سوریه خط مقدم منطقة نفوذ ایران تلقی میشود .از این منظر ،ایران با کشورهای سوریه و لبنان و
مجموعههای حزباهلل ،جهاد اسالمی ،و حماس یک جبهة ضدصهیونیستی تشکیل داده که در این اتحاد سوریه نقش پُل
ارتباطی را ایفا میکند (صادقی و لطفی .)135 :1394 ،سوریه کشوری با جمعیتی بالغ بر حدود  22میلیون نفر است که
سالیانه  3درصد رشد دارد .در حدود  74درصد جمعیت سوریه سنیمذهباند .طیف دیگری از مسلمانان این کشور را
علویها ،شیعیان دوازدهامامی ،و اسماعیلیان با مجموع  13درصد تشکیل میدهند 10 .درصد جمعیت سوریه نیز
مسیحیاند و  3درصد بقیة جمعیت شامل دروزیان و یزیدیان میشود .مسلمانان شیعه بیشتر در شهرهای دمشق ،حلب ،و
روستاهای اطراف حمص ساکناند 89/3 .مردم سوریه عرباند و بزرگترین اقلیتهای قومی در این کشور را کُردها با
رقمی حدود  6درصد جمعیت تشکیل میدهند (نجات و جعفری ولدانی.)33 :1392 :
بر اساس تقسیمبندی بلیدس ،رژیم سیاسی سوریه در دوران حافظ و بشار اسد ،مانند رژیم بنعلی در تونس ،در زمرة
رژیمهای تکحزبی همراه با رقابت محدود میگنجد .رژیمهای تکحزبی همراه با رقابت انتخاباتی محدود بهمراتب
بستهتر از نظامهای مبتنی بر هژمونی حزب حاکم همراه با رقابت انتخاباتی عمل میکنند (بلیدس .)223 :2010 ،در
سوریه عمالً قدرت اصلی کشور در دست حزب بعث بوده که رهبری جبهة ملی ترقیخواه را در این کشور در دست دارد.
بر اساس قانون اساسی سوریه ،نظام حزبی (تعداد احزاب) در چارچوب جبهة ملی ترقیخواه بهرسمیت شناخته شده است.
البته ،احزاب فوق بهجز حزب بعث پایگاه اجتماعی چندانی نداشته و روال سیاسی سوریه به این شکل بوده که احزاب
کاندیداهای خود را برای نمایندگی مجلس یا وزارت به رئیسجمهور ،که رئیس جبهة ترقیخواه ملی نیز هست ،معرفی
میکردند و این رئیسجمهور بود که تصمیم نهایی را اتخاذ میکرد (نیاکوئی.)137-136 :1391 ،
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نقشة.1موقعیتجغرافیاییکشورسوریه 



لپورروشن 232:1396،
اسماعی 

عراق
کشور عراق از جمله کشورهای تأسیسی خاورمیانه و منطقة خلیج فارس است که در سال  1920میالدی و پس از
فروپاشی امپراتوری عثمانی در نتیجة سیاستهای استعماری انگلستان بهوجود آمد (رستمی و سفیدی.)87 :1395 ،
جمعیت عراق ،بر اساس آخرین سرشماری در سال  2011میالدی 33.3 ،میلیون نفر بوده است (عبدی و شیرزاد:1395 ،
 .)66بیشتر جمعیت عراق از سه گروه عمدة قومی و مذهبی شیعیان ،اعراب سُنی ،و کُردها تشکیل شده است که هیچ
یک از این سه گروه نقش مؤثری در تأسیس این کشور نداشتند .جغرافیای عراق از نگاه مذهبی به دو منطقه تقسیم
میشود :الف) نیمة جنوبی عراق ،یعنی از بغداد به طرف جنوب که در آن اعراب شیعه متمرکزند؛ ب) نیمة شمالی عراق
که اعراب سُنی در بخشهای غربی آن و کُردهای سُنی در بخشهای شرقی آن قرار دارند (رستمی و سفیدی:1395 ،
 .)87بافت اجتماعی عراق موزائیکی از قومیتها ،مذاهب ،و فرهنگهاست که اقتضائات خود را بر رفتار سیاسی ،سیاست
خارجی ،و اقتصاد عراق تحمیل کرده است .تنوع قومی سبب بروز ناامنیهای بسیار در عراق شده و زمینة دخالت نیروهای
همسایه در امور داخلی عراق را فراهم کرده است (هاشمی و همکاران.)195 :1396 ،

پراکندگیگروههایقومی-مذهبیدرعراق 

نقشة.2
یاصل 93:1398،
یاولوحسین 
صادق 
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بهرهگیری از فضای جغرافیایی یکپارچه و داشتن سرزمین به موازات همبستگی قومی در فضای سیاسی ناهمگون
عراق ،حضور در رأس حاکمیت و مسند ریاست جمهوری ،توانایی بازی دوسویه در معادالت سیاسی داخلی و خارجی ،و
حضور در بغداد بهعنوان کانون سیاسی عراق برای اقلیم کردستان نقش پُررنگی رقم زده است (هاشمی و همکاران،
 .)73 :1395از سوی دیگر ،عراق پیونددهندة ملتهای عرب و غیر عرب بوده و در نتیجة تحقق این پیوند ،که همانند
صدر اسالم ممکن است پیوند عمیقی باشد و منافع غرب را در منطقه تهدید نماید ،برای غرب اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه
و از جمله عراق افزونتر میشود .بنابراین ،موقعیت جغرافیایی -ژئوپلیتیکی ،منابع و ذخایر نفت و گاز ،افتراقات قومی،
جمعیتی ،و مذهبی از عوامل مهم و تأثیرگذار در ژئوپلیتیک عراق است و پس از تهاجم نظامی امریکا به عراق در مارس
 2003این کشور شاهد تغییر و تحوالت عمیقی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،و ژئوپلیتیکی شد؛ بهطوریکه پس از
اشغال نیز عوامل ژئوپلیتیکی در این کشور بهگونهای جدید منطقة خاورمیانه و همسایگان عراق را از نقش جدید خود
متأثر ساخت (عبدی و شیرزاد.)66-65 :1395 ،
قدرتیابی داعش در سوریه و عراق :بسترها و زمینهها
تروریسم هرچند از ابتدای هزارة سوم ،بهطور ویژه ،در دستور کار امنیتی کشورها قرار گرفته است ،شکل اخیر تکفیری آن
در خاورمیانه ،در پی خیزشهای  2011میالدی در جهان عرب ،از الیههای پنهانی سر برآورده که درواقع در قالب یک
تهدید جدی امنیتی و در ظاهری بهمراتب خشنتر ظاهر شده است .وجود شکافهای عمیق قومی -مذهبی در خاورمیانه
و ژرفترشدن این شکافها بهواسطة جنگ قدرتها و خأل امنیتی ایجادشده منطقة خاورمیانه را به پناهگاه امنگروههای
افراطی همچون داعش تبدیل کرده است (مبینیکشه و آجیلی .)120 :1393 ،از این رو ،طی بحران سوریه که از سال
 2011و همچنین بحران عراق که از سال  2014شروع شد ،شاید بیشترین نامی که از رسانههای جهانی دیده و شنیده
شد داعش و اخبار مربوط به آن بود؛ گروهی ایدئولوژیک که بر پایة خشونت و مبانی اصلی وهابیت جرقة آن در سال
 2003زده شد .هرچند که میتوان ادعا کرد بنیان فکری آنها به آرای ابنتیمیه ،که عقایدش هم در وهابیت نمود پیدا
کرد ،بازمیگردد ،مشابهت بسیاری با فتاوی ابنتیمیه و اقدامات آلسعود دارد .ریشة آن را نیز میتوان به القاعدة عراق
نسبت داد که توسط شهروند افراطی اردنی به نام ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد (هنری الیارد .)11 :2014 ،البته ،این
امر بعد از بیعت الزرقاوی با اسامه بن الدن صورت گرفت که طی آن الزرقاوی گروهی را با نام «جماعت توحید و جهاد»
تشکیل داد و سازماندهی کرد .البته ،بعد از بیعت ،این گروه تغییر نامی را هم تجربه کرد که به شبکة القاعده در کشور
رافدین «عراق» موسوم شد که خیلی زود به دلیل مبارزات ضدامریکایی افراد زیادی از داخل عراق به این شبکه جذب
شدند .بعد از کشتهشدن الزرقاوی در  7ژوئن  ،2006ابوحمزه مهاجر بهعنوان رهبر القاعده عراق انتخاب شد؛ اما ،در همان
سال ،گروه نظامی جامعی تشکیل شد که همة بنیادگراها و تشکیالت آنها را در عراق دربر میگرفت که با نام «دولت
اسالمی عراق» به رهبری ابوعمر بغدادی فعالیت خود را شروع کرد .اما همین جا بود که اختالفات القاعده و دولت
اسالمی نیز شروع شد .پس از اینکه رهبر مصری (ابوعمر البغدادی) آن که به دست نیروهای امریکایی کشته شد ،ابوبکر
البغدادی بهعنوان رهبر جدید دولت اسالمی شام و عراق در آوریل  2013جانشین وی شد (فریمن .)7 :2014 ،هنگامی
که دولتی ورشکسته شد ،در فضای بهوجودآمده ،تروریستهای خارجی از کشورهای دیگر به این کشورها میآیند یا از
این کشورها به کشورهای دیگر میروند؛ مسئلهای که بسیاری از دولتها را در چند سال اخیر درگیر مسائل تروریسم و
حمالت تروریستی کرده و سبب شده بحران در یک کشور به معضل امنیتی جهانی بدل شود .مثال روشن این مسئله
عراق و سوریه است که جنگجویان خارجی از کشورهای عربستان ،قطر ،سودان ،الجزیره ،فرانسه ،مراکش ،اندونزی،
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مصر ،و  ...به این دو کشور بیایند و در آنجا تجمع کنند (سیمونز و تاکر .)388 :2007 ،مؤسسة سوفان گروپ 1جنگجویان
خارجی را ،که به عراق و سوریه آمدهاند ،بین  27000تا  31000نفر از  86کشور جهان تخمین زده است .از آنجا که بستر
فعالیت این گروهها مناسب بوده ،این دو کشور به محلی برای تجمع این گروهها از سراسر دنیا تبدیل شده است .نمودار 1
پیوستن جنگجویان خارجی از کشورهای مختلف به کمپین داعش در عراق را نشان میدهد.

نمودار.1دواطلبانخارجیداعشدرعراق



نیویورکتایمز 6:2015،

عراق کشوری اشغال شده بود که ارتشی برای برقراری امنیت در اختیار نداشت؛ مهمتر از آن ،روند انتقال قدرت در
این کشور بهکُندی پیش میرفت و با دخالت بازیگران منطقهای و بینالمللی امکان اجماع دربارة ساخت دولت وجود
نداشت و نبود امنیت در یک کشور جنگزده توجیهی برای حضور نیروهای خارجی در یک کشور را فراهم میکرد (کلود و
شانکر .)26 :2007 ،در سال  ،2003پل برمر 2در یک اقدام انحالل ارتش عراق را اعالم کرد و اکنون ارتشی که
تأمینکنندة امنیت عراق باشد در این کشور وجود خارجی ندارد .بعد از خروج نیروهای نظامی امریکا از کشور عراق ،خأل
نبود ارتش قوی بیشتر قابل لمس بوده و یکی از عوامل قدرتگرفتن گروههای تروریستی از جمله داعش را باید در
ناکارآمدی ارتش این کشور جستوجو کرد .از این رو ،گروه تروریستی داعش یکی از بزرگترین شهرهای عراق یعنی
موصل را پایتخت خود اعالم کرد و اهداف توسعهطلبانة خود را بهویژه در زمینههای قومی و مذهبی ،که تهدیدی بزرگ
برای صلح و امنیت منطقه محسوب میشود ،دنبال کرد (هورامی .)65 :2015 ،غرب و ناتو هم به بهانة اهداف
انساندوستانه و مبارزه با نیروهای تروریستی وارد کشورهای افریقا ،عراق ،و سوریه میشوند و بر منابع و سرزمین این
کشورها سلطه مییابند .با وجود اینکه  30000نیروی دولت عراقی در موصل بود و به سالحهای پیشرفته هم مجهز
بودند ،در مقابل دخالت داعش در موصل اقدامی انجام ندادند .داعش در طی کمتر از سه روز و بهآسانی دومین شهر
بزرگ عراق را تصرف کرد .فرماندهان نظامی عراق ،که عمدتاً بعثی و طرفدار صدام بودند ،با داعش همکاری کردند.
داعش و نیروهای ارتش عراق هر دو مورد حمایت ناتو و امریکا بودند .هم نیروهای ویژه و مشاوران نظامی امریکا از
جمله شرکتهای امنیتی خصوصی با ارتش عراق کار میکردند هم نیروهای ویژه و مزدوران غربی در داخل داعش بر
اساس قرارداد با سیا و پنتاگون و در ارتباط با ناتو و امریکا کار میکردند .از این رو ،ناتو و امریکا در موصل ارتش عراق را
مکلف کردند تا به تشکیالت داعش بپیوندد .ناتو و امریکا از طریق نیروهای ویژة خود و شرکتهای امنیتی رویدادها را
مدیریت میکردند .بنابراین ،تصرف موصل تصادفی نیست ،بلکه حاصل یک عملیات مهندسیشده و برنامهریزیشدة
1. Sophian Group Institute
2. Paul Bremer
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پیشرفته است .به استثنای چند درگیری جزئی ،جنگ خاصی در موصل رخ نداد .ارتش بسیار مسلح عراق در موصل
بهراحتی میتوانست در برابر داعش مقاومت کند .گزارشها نشان میدهد که ارتشیها توسط فرماندهانشان دستور داشتند
تا هیچ دخالت نکنند و داعش را در تصرف شهر آزاد بگذارند .بنابراین ،این امریکا و ناتو بودند که ارتش  30000نفری
عراق را در موصل مدیریت میکردند و آنها بودند که اجازه ندادند ارتش عراق علیه داعش در موصل جنگ کند
(چاساداوسکی.)5-1 :2017 ،
1

پروفسور مایکل خسودوفسکی  ،عضو پژوهشکدة جهانی ،که آشنایی زیادی با سفیر امریکا در عراق ،یعنی جان
دیمیتری نگروپونته ،)2005-2004( 2دارد ،دربارة او معتقد است که چطوری نگروپونته مأموریت خود را برای شکست قیام
و خیزشهای مردم عراق انجام داد و توانست عراق را بهعنوان یک دولت -ملت نابود و متالشی کند .بهکارگیری
جوخههای مرگ بخشی از دستورالعملهای اطالعاتی -نظامی بسیار نهادینهشدة امریکاست .سابقة طوالنی و موارد
مخوف زیادی در تاریخ امریکا درخصوص تأمین مالی و حمایت مخفی از تشکیالت تروریستی و ترورهای هدفمند وجود
دارد که ریشة آنها به جنگ ویتنام برمیگردد .بهکارگیری و آموزش تشکیالت تروریستی در عراق و سوریه بر اساس
مدل سالوادور 3در امریکای مرکزی طراحی شد؛ مدلی تروریستی از کشتار مردم توسط جوخههای مرگِ مورد حمایت
امریکا در امریکای مرکزی .این اقدام ابتدا در السالوادور و در اوج مقاومت مردمی علیه دیکتاتور نظامی این کشور انجام
شد که به کشتن  75000نفر منجر گردید (لئونارد و همکاران .)7 :2016 ،ادوارد اسنودن ،4پیمانکار سابق آژانس امنیت
ملی امریکا ،میگوید« :سازمانهای اطالعاتی امریکا ،انگلیس ،و رژیم صهیونیستی در شکلگیری گروه موسوم به
دولت اسالمی عراق و شام (داعش) نقش زیادی داشتند و در عملیاتی با نام ”النة زنبور‟ گروه موسوم به داعش را
تشکیل دادند» (خرمشاد و آشنا .)77 :1397 ،همچنین ،سیموئر هرش ،5در آوریل  ،2014مقالهای منتشر کرد که در آن از
توافقی سرّی بین سازمان سیا ،ترکیه ،و شورشیان سوری برای خلق آنچه تحت عنوان «خط موش صحرایی  »2از آن یاد
میشود ،پرده برداشت .این نمونه یا الگوی عملیاتی چیز جدیدی نیست؛ آنچه در عراق ،سوریه ،و افغانستان در حال وقوع
است درواقع ادامة داستان قدیمی و مسبوق به سابقه است .النصره و داعش نوهها یا نوزادان ایدئولوژیکی و سازمانی
عناصر افراطیاند که دولت امریکا حدود سی سال قبل آنها را ساخت و از آنها استفاده کرد .امریکا ،پس از آن ،مبادرت
به ایجاد زمین حاصلخیزی برای آنها از طریق حمله به عراق در سال  2003نمود .اگر خأل قدرت ایجادشده ناشی از
حذف و اعدام صدام حسین نبود ،القاعده و داعش در عراق بهوجود نمیآمدند و اگر تالش واشنگتن جهت سرنگونی اسد
از طریق مسلحکردن و تأمین مالی و آموزش گروههای تروریستی نظامی در سوریه نبود ،هیچ راه و امکانی وجود نداشت
که داعش قادر باشد حمالت طوفانی به عراق انجام دهد و در ژوئن  2014وارد عراق شود (لئونارد و همکاران:2016 ،
.)20
با آغاز بحران سوریه در اوایل سال  2011و تغییر ماهیت اعتراضات از سیاسی و مدنی به تروریستی و فرقهای تحت
تأثیر تبلیغات رسانهای و عملیات روانی ،گروههای متعددی با گرایشهای سلفی -تکفیری ،بهمنظور جهاد با علویها ،راهی
سوریه شدند .طی بحران سوریه ،تبلیغات روانی سنگین و پُرحجمی در راستای القای مذهبی و فرقهایبودن جنگ سوریه
انجام گرفت و این تبلیغات و عملیات روانی باعث عزیمت تعداد زیادی از اهل سنتِ سلفی بهمنظور جهاد با علویها به

1. Michel Chossudovsky
2. John Dmitri Negroponte
3. Salvador Option
4. Edward Snowden
5. Simone Hirsch
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سوریه شد (زارعان .)27 :1392 ،از آنجا که عامل مذهب یکی از مؤثرترین عوامل انگیزشی است ،گروه سلفی -تکفیری
داعش در سوریه فعال شد و در شرایط آشوب و هرجومرجی که بخشهای وسیعی از سوریه را دربر گرفته بود توانست با
تسلط بر برخی استانها ،نظیر رقه و دیرالزور ،و تسخیر چاههای نفت و دستیابی به مهمات و تسلیحات پادگانها و
مراکز نظامی ،خود را در ابعاد مالی ،تسلیحاتی ،و نیروی انسانی بهسرعت گسترش دهد .بحران سوریه از چند منظر باعث
افزایش توان داعش شد که مهمترین ابعاد آن عبارتاند از :بهرهگیری داعش از جنگ سوریه برای تصرف بخشی از این
کشور و تبدیلکردن شرق سوریه به پایگاهی برای توسعة توانمندیهای خود ،آموزش و سازماندهی نیروها در سوریه
بدون دغدغة جدی ،جذب نیروی انسانی گسترده از کشورهای مختلف در پرتو بحران سوریه ،تشدید تنشهای مذهبی در
منطقه و ایجاد بستر برای گروهها و رفتارهای افراطگرایانه ،افزایش رقابتها و اختالفات منطقهای و جذب منابع مالی از
برخی بازیگران منطقهای در جهت تصاعد بحران در سوریه و عراق و مجاورت جغرافیایی عراق با سوریه و ترکیه ،که به
انتقال نیروها ،تسلیحات ،و منابع مالی بسیار کمک میکند (مبینیکشه و آجیلی .)137 ،120 :1393 ،دستیابی به
تسلیحات ،مهمات ،و تجهیزاتِ پادگانهای نظامی در عراق و سوریه و همچنین تسلط بر منابع مهم نفتی در این دو کشور
در کنار قلمروی وسیع جغرافیایی که در اختیار دارد داعش را در موقعیتی کمنظیر میان همة بازیگران تروریستی در سراسر
جهان قرار داده است (عطوان .)19 :2014 ،در ماههای اولیة سال  ،2012گروه تروریستی داعش بهتدریج میدانهای تولید
نفت در شرق سوریه را در اختیار گرفت .داعش زمانی حدود  60درصد ظرفیت تولید نفت سوریه را در کنترل خود داشت
(کرونین .)34 :2015 ،درواقع ،قدرتگرفتن داعش در معادالت امنیتی و سیاسی سوریه و عراق همزمان نتیجة تنوع
قومی -فرقهای ،چالشهای امنیتی درونی ،و گسترش رقابتها و حمایتهای منطقهای و فرامنطقهای از داعش است و
این رخداد ،ضمن تهدید تمامیت ارضی این دو کشور ،امنیت و ثبات منطقهای از جمله امنیت ملی ایران را نیز بهصورت
جدی در مخاطره قرار میدهد.

بحث و یافتهها
تأثیر ظهور داعش در عراق و سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
بحران داعش ،که از پُراهمیتترین چالشها در عرصة سیاست خارجی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران
است ،تأثیرات مختلفی در سیاست خارجی و امنیت ملی ایران بر جای گذاشته است .بر این اساس ،ایران برای تأمین و
تضمین حاکمیت ،تمامیت ارضی ،و استقالل خود نخست باید به بازخوانی امنیت ملی و منطقهای خود مبادرت کند تا با
درنظرگرفتن سطوح تحلیل به مدلی راهبردی ،که امکان ترکیب مؤلفههای کاربردی را نیز داشته باشد ،دست پیدا کند
(خانی .)198-197 :1397 ،تحوالت عراق و سوریه و بهخصوص حضور داعش در عراق از دو جهت امنیت ملی ایران را
تحت تأثیر قرار میدهد :اول ،حضور نظامی داعش و دوم ،حضور مجدد نیروهای غربی در کشور عراق به بهانة مبارزه با
گروه تروریستی داعش .بدون شک ،حضور نظامی گروهی همچون داعش در دو کشور همسایه و متحد ما و در پی آن
بیثباتی شدید این کشورها در امنیت ملی ما تأثیرات مخربی بر جای میگذارد .گرچه گروه داعش توانایی مقابلة نظامی با
ایران را ندارد ،تهدیدی که در این زمینه وجود دارد آن است که آنها میتوانند با بهرهگیری از برخی نارضایتیهای
اجتماعی ،قومی ،و اقتصادی در مناطق غرب ایران زمینه را برای فعالیتهای خود فراهم کنند .در دنیای مدرن امروز
تحوالت سایر کشورها حتی در فواصل بسیار دور تأثیرات پایداری در سایر کشورهای جهان باقی میگذارد .حال آنکه
بینظمی و بیثباتی در کشورهای همسایه و منطقهای بهمراتب تأثیرات مخربتری بر جای میگذارد .هرجومرج و بیثباتی
کشورهای عراق و سوریه میتواند معضالت و مشکالتی همچون هجوم پناهندگان ،اختالل در تجارت اقتصادی و
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معضالت زیستمحیطی ،و گسترش ناامنی و تروریسم را بر جای گذارد .حال تصور کنید این گروه تروریستی با این
ایدئولوژی نامرام بر عراق و شام تسلط یابد؛ چنین تصوری نیز وحشتناک است (نجات.)108 :1394 ،
بدونشک ،تداوم ناامنیها و اهداف و رویکردهای مداخلهجویانة امریکا و ناتو و تشدید عملیات تروریستی و
تجزیهطلبانه در منطقه با حمایت غرب و ناتو ،صلح و ثبات جهانی و منافع منطقهای و بلندمدت جمهوی اسالمی ایران و
همسایگان و متحدان منطقهای آن را بهشدت تهدید میکند و در صورت عدم مقابلة جدی با تهدیدات و اقدامات
تجزیهطلبانة گروههای تروریستی و مداخالت و حمایتهای امریکا و ناتو از این گروههای ترویستی زمینة سلطه و نفوذ
بلندمدت اسرائیل و غرب بر منطقة خاورمیانه فراهم میشود و جهان اسالم بار دیگر به کشورهای کوچک و مستعمرة
جدید امریکا و غرب تبدیل میشود و هرگز به توسعة سیاسی و اقتصادی نیز نمیرسد .جمهوری اسالمی یکی از اهداف
مورد نظر غرب و ناتو و گروههای تروریستی است و در صورت تداوم ناامنیها و پیروزی گروههای تروریستی در منطقه با
چالشها و تهدیدات امنیتی فراوانی روبهرو خواهد شد .بنابراین ،پرداختن به این مسئلة مهم و یافتن راهحلهای فوری و
مؤثر برای مقابله با این تهدیدات برای تأمین صلح و امنیت منطقهای و جهانی و همچنین تأمین امنیت و منافع راهبردی
ایران و محور مقاومت در منطقه بسیار ضروری است (کور.)18 :2016 ،
در منطق استراتژیک ایران ،بازدارندگی تهدید از منطقه به شکل سخت و نرم یا به عبارت دیگر از طریق یک نوع
«بازدارندگی ترکیبی» ممکن است .بازدارندگی سخت به معنای حضور مستقیم نظامی و مستشاری در عراق ،سوریه ،و
لبنان برای پیشگیری از تهدیدات مستقیم جریانهای تروریستی ضد امنیت ملی کشور است .بازدارندگی نرم هم به معنای
تقویت ائتالفهای سیاسی و روابط با نیروها و نخبگان محلی برای تقویت روابط ایران در سطح دولتهای دوست برای
پُرکردن خألهای سیاسی جاری در منطقه بهویژه پس از پیدایش و حضور داعش در منطقه است .همین مسئله سبب شد
حضور ایران در منطقه از سوی رقبای ژئوپلیتیک این کشور در سطح منطقهای و فرامنطقهای «گسترشخواهانه» تلقی
شود .این در حالی است که ایران حضور منطقهای خود را بیشتر در قالب دفع «تهدیدات منطقهای» و برای افزایش
«امنیت نسبی» در محیط پیرامونی ضروری میداند (برزگر .)47 :1399 ،بر این اساس ،سیاست خارجی ایران واکنشی به
تهدیدات امنیتی بهوجودآمده از سوی دولتهای مداخلهگر و پیدایش و قدرتیابی گروههای تروریستی در طی بحران سوریه
و عراق است .گروه تروریستی داعش زمانی در عراق و سوریه حضور داشت و بخشهای بزرگی از شمال سوریه و عراق
را در تصرف خود داشت .این گروه تروریستی هماکنون نیز در بخشهایی از لیبی و نیجریه ،افغانستان ،و آسیای جنوب
شرقی فعالیت دارد .بر اساس برخی برآوردها ،در ابتدای سال  ،2015مساحت تحت کنترل داعش در سوریه و عراق به 200
هزار کیلومتر مربع و جمعیتی که در مناطق تحت کنترل این گروه زندگی میکردند به  10میلیون نفر میرسید (سیفی و
پورحسن.)54 :1397 ،

اشغالشدۀعراقوسوریهتوسطداعش 

نقشة.3مناطق
لپورروشن 80:1396،
اسماعی 
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اکنون بسیاری از مناطق تحت نفوذ داعش آزاد شده و در اختیار دولتهای عراق و سوریه قرار گرفته است .فعالیت
تکفیریها مرزهای جمهوری اسالمی ایران را با هیچ خطری مواجه نمیکند ،اما نباید امنیت ایران را در حصار مرزهای آن
جستوجو کرد .خط مقدم جبهة مبارزه ضد داعش و حامیان آن فقط در مرزهای سرزمین ایران نمیگنجد و امروزه ایران،
بهعنوان قدرتمندترین کشور منطقه ،عمق استراتژیک خود را تا مرزهای جنوبی لبنان با رژیم صهیونیستی گسترش داده
است .سرلشکر صفوی ،دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا ،در این باره گفت« :قدرت نفوذ ایران از محور ایران ،عراق،
و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومین بار است که قدرت نفوذ ایران تا مدیترانه گسترده شده است .خط دفاعی ما دیگر
شلمچه نیست؛ مرز دفاعی ما جنوب لبنان با اسرائیل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و باالی سرِ اسرائیل
رسیده است .نگرانی غربیها از توسعة نفوذ قدرت ایران از خلیج فارس تا مدیترانه است» (رضایی و موسوی جشنی:1396 ،
 .)153هماکنون ،نفوذ ایران در خاورمیانه اساساً یک پُل زمینی یا مسیر دریایی انگاشته میشود که از عراق تا سوریه و لبنان
امتداد دارد .ایران شبکهای از گروههای تحت حمایت خود را دارد .بیشتر گروههای شبهنظامی شیعه در منطقه با تهران
متحد هستند که میتوان از آنها در رقابت با عربستان استفاده کرد .این نفوذ از زمان شکست داعش افزایش یافته است،
زیرا گروههای تحت حمایت ایران در مناطقی که از تصرف داعش آزاد شدهاند (مانند البوکمال در مرز سوریه و عراق) ریشه
دواندهاند (نویدینیا و گودرزی.)18 :1399 ،
نقش راهبردی جمهوری اسالمی ایران در شکست داعش در سوریه و عراق
عراق با موقعیت حساس و وابستگیهای عمیق ژئوپلیتیکی متقابل با ایران یکی از معدود کشورهایی است که همواره از بدو
شکلگیری ایدة سلفیگری درگیر آن بوده است؛ بهطوریکه پس از اشغال عراق ،این کشور به کانون اصلی فعالیت
گروههای سلفی تبدیل شد و این جریان در تالقی و همپوشانی با مدارهای قدرتمند سلفی در جایگاه مهمترین بازیگر
غیردولتی در صحنة تحوالت عراق قرار گرفت .این گونه نقشآفرینی در حلقة اول جغرافیای سیاسی ایران واجد پیامدهای
مهم برای جمهوری اسالمی ایران است (نجات .)106 :1394 ،پیدایش گروه تروریستی داعش در عراق موجب دخالت
بازیگران خارجی در این کشور شد .با توجه به حضور شیعیان در عراق ،که عمق راهبردی جمهوری اسالمی محسوب
میشود ،ایران از نخستین کشورهایی بود که به درخواست کمک عراقیها برای مبارزه با داعش پاسخ مثبت داد .نقش
تعیینکنندة ایران در مقابله با داعش تا حدی است که روزنامة انگلیسی گاردين مدعی شود« :نقش ایران در عراق بسیار
مهم است و سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس ایران ،بغداد را حفظ کرد» (کمالیدهقان .)6 :2014 ،جمهوری اسالمی ایران با
نقش بارز سردار سلیمانی یک استراتژی سیاسی -امنیتی «هوشمندانه» و دوجنبهای در راستای تأمین منافع ژئوپلیتیک
کشور طراحی کرد :نخست ،افزایش نقش و نفوذ منطقهای ایران ،که یک اصل ثابت سیاست خارجی در چند دهة گذشته
برای حفظ جایگاه سیاسی کشور در معادالت سیاسی منطقهای و جهانی بود .این استراتژی ،فراتر از جنبههای ایدئولوژیک
مربوط به محور مقاومت و وحدت شیعیان در منطقه ،یک جنبة کالن«بازدارندگی تدافعی» هم داشت و آن تقویت منابع
قدرت ملی کشور و همچنین حفظ امنیت در مرزهای فوری و حلقة بزرگتر امنیتی در منطقه بود .دوم ،حفظ بقای کشور
از طریق دفع تهدیدات متقارن (بازیگران دولتی دشمن مثل امریکا و رژیم اسرائیل) و تهدیدات نامتقارن (گروههای
تروریستی همچون القاعده و داعش که ماهیت ضدایرانی دارند) .این استراتژی نوعی بازدارندگی برای کشور بهوجود آورد
که با امکانات ،ظرفیتهای اقتصادی ،و محدودیتهای راهبردی کشورمان در دورة تحریمهای اقتصادی و فشارهای
سیاسی همخوان بود (برزگر .)50 :1399 ،سردار سلیمانی شبکهای از نیروهای محلی طرفدار ایران در منطقه با کمترین
هزینه برای دفع این تهدیدات ایجاد کرد .ایران ،با این استراتژی ،در روابط با قدرتهای بزرگ یعنی روسیه و امریکا در
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بحران سوریه تعادل بهوجود آورد ،نقش سرکش دولت ترکیه در عراق و سوریه را مهار کرد ،موازنة وحشت در روابط با
رژیم اسرائیل ایجاد نمود ،عراق را از کمپ دشمنان خارج و به حلقة دوست ایران در جهان عرب تبدیل کرد ،و از این
طریق بر نقش استراتژیک منطقهای و چانهزنی کشور در روابط با کشورهای غربی افزود .ظهور داعش در عراق تهدیدی
عمده برای حلقة فوری امنیتی ایران است که در ابتدای سال  2015تا 50کیلومتری مرزهای غربی ایران در نزدیکی
شهرهای جلوال و سعدیه 1در استان دیاله نفوذ کرد .طبیعی است که ایران به انتظار نمینشیند تا به حملة داعش به
مرزهایش پاسخ دهد ،بلکه سعی میکند ،با ایجاد عمق راهبردی الزم ،خط مقدمهای خود در مقابل داعش را تا استحکام
محور مقاومت و تقویت بیداری اسالمی گسترش دهد .بنابراین ،مقابلة کنونی ایران با داعش عمیقتر از مجادله با طالبان
است .زیرا طالبان هدف خود را در مبارزه با کفر میبیند ،اما داعش شیعه را دشمن اصلی خود میداند (شیرودی:1394 ،
 .)91نابودی همة مسلمانان و اقلیتهای غیرمسلمان در خاورمیانه هدفی است که رهبران داعش به دنبال آناند .آنچه در
مواضع داعش بهنظر میآید این است که هدف اول شیعیاناند که عمدتاً در ایران ،عراق ،و بحرین اقامت دارند (رشید،
 .)25 :2014نگاه داعش به شیعه حاکی از آن است که این گروهْ ایران را بهعنوان هستة اصلی و محوری شیعه مورد هدف
قرار داده و اعتقاد دارد باید به سمت هسته حرکت کرد .از نگاه داعش ،ایرانِ شیعی بهعنوان هستة اصلی مخالفان حکومت
اسالمی مورد ادعای داعش به هر نحو ممکن باید مورد هدف قرار گیرد .احساس داعش بر این است که ایران به لحاظ
تأثیرگذاری در منطقه مانع عمدة این گروه تروریستی برای اجرای احکام اسالمی است .بهزعم داعش ،حمله به مقدسات و
ارزشهای شیعی در عراق پیشزمینة مناسبی برای ورود به اقدام بعدی علیه ایران است .از این رو ،بخشی از سناریوی پیش
روی این گروه رسیدن به اهداف خود از طریق کشاندن صحنة نبرد به سمت مرزهای ایران است (نجات.)106 :1394 ،
بدین لحاظ ،حمایت از دولتهای عراق و سوریه از مهمترین عوامل پیشبرد رویکرد سیاسی -امنیتی ایران در خاورمیانه
است .ایران ،پس از چند دهه حمایت از این نظامها ،نباید بهراحتی آنها را از دست بدهد .راهبرد ایران در مساعدتهای
مستشاری به ارتش عراق در قالب ارتقای تحرک بسیج مردمی «حشدالشعبی» با نقش بارز سردار سلیمانی با موفقیت
همراه بوده است (نیاکوئی و مرادی کالرده.)148 :1394 ،
همدردی و همسویی آلسعود برای تشکیل ارتشی ضدشیعه در اسناد افشاشدة رسمی امریکا مشخص و عیان شده
یلیکسمنتشر شد ،این
است .هیالری کلینتون ،وزیر خارجة امریکا ،در دسامبر  ،2009در پیغامی تلگرافی ،که توسط ویک 
نکته را بیان کرد که عربستان سعودی همچنان پایگاه اصلی حامی مالی القاعده ،طالبان ،و دیگر گروههای تروریستی
است .عربستان و همپیمانانش در عمل کنترل و هدایت داعش را بهدست گرفتهاند و این مدیریت و هدایت آنها بود که
به داعش این امکان را داد تا کنترل کامل اپوزیسیون سنی را در عراق و سوریه بهدست آورند .با وجود اشتباهات عظیم،
ناتوانی و ناکامیهای مالکی دلیل اصلی این مسئله نیست که چرا دولت عراق در حال فروپاشی است .آنچه عراق را در
سال  2011ناپایدار و متزلزل کرد شورش سنیهای وهابی در سوریه و کنترل و مدیریت آن شورش توسط معارضان
وهابی بود؛ کسانی که اغلب توسط خیّران سعودی ،قطر ،کویت ،و امارات متحدة عربی حمایت میشوند (لئونارد و
همکاران .)101 :2016 ،پروفسور اسد ابوخلیل2در گفتوگویی در تأیید حمایت عربستان از گروههای تروریستی میگوید:
«ایدئولوژی عربستان سعودی همان ایدئولوژی داعش است؛ حتی اگر سیاست خارجی این دو متفاوت باشد» (پال:2014 ،
 .)2بر این اساس ،مبارزة ایران با داعش میتواند به نفوذ بیشتر آن منجر شود و در مقابل از نفوذ عربستان بکاهد .زیرا
عربستان ،بهرغم پیوستن به ائتالف ضدداعش ،چندان موافقِ از بین رفتن آن نیست .درواقع ،مطرحشدن مسائل هویتی و
1. Gullah and Sa'dia
2. Asad Abu Khalil
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مقابلة داعش با شیعه و بهویژه ایران در حمایت عربستان از آنها نقش مهمی ایفا مینماید .مقابله و مخالفت با تحرکات
جریانات شیعه و بسیج مردمی شیعیان ،که با هدایت ایران و سردار سلیمانی انجام میگرفت ،فشار به غرب و دولت عراق
در عدم بهرهگیری از نیروهای حشدالشعبی ،و حمایتهای مالی ،تسلیحاتی ،و اطالعاتی از جریانات تکفیری بخشی از
اقدامات عربستان متعاقب تحوالت اخیر بوده است؛ بنابراین ،عربستان در تالش است با دامنزدن به این اقدامات از دامنة
نفوذ ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه بکاهد و با هدف تأمین اهداف و منافع منطقهای ریاض و
همپیمانان منطقهای آن به شکلگیری معادالت سیاسی و نظم امنیتی مطلوب در این کشورها کمک کند.
بر اساس نظریة واقعگرایی تدافعی ،دولتها در پی حفظ موجودیت خویش در نظام اقتدارگریز بینالمللیاند و فقط در
شرایطی که احساس کنند تهدیدی علیه آنها وجود دارد به آن واکنش نشان میدهند و این واکنش نیز اغلب در سطح
ایجاد موازنه و بازداشتن تهدیدگر است و فقط در شرایطی که معضل امنیت خیلی جدی شود واکنشهای سختتری به
شکل بروز تعارضات رخ خواهد نمود .به عبارت دیگر ،دولتها زمانی اقدام به گسترش نفوذ و افزایش قدرت خود میکنند
که احساس ناامنی کنند .بر این اساس ،حضور دولت در خارج از مرزهای ملی فقط در شرایط تصور ناامنی انجام میگیرد
(برزگر .)125 :1388 ،در این میان ،ایران حملة داعش به مجلس شورای اسالمی و مرقد مطهر امام خمینی (ره) در 17
خرداد  1396را ،با استناد به اظهارات یادشده ،ناامنسازی ایران توسط عربستان تلقی کرده است .این حمالت نخستین
حملة داعش در خاک ایران بود و اولین حملة تروریستی در تهران در بیش از یک دهه و نخستین حملة بزرگ در کشور
ایران از زمان بمبگذاری در سال  1389در زاهدان محسوب میشود .در این عملیات نیروهای سپاه ،ناجا ،و نیروهای
امنیتی به مقابله با افراد مسلح ،که عضو داعش بودند ،پرداختند .در فاصلة چند روز بعد از این اقدام تروریستی ،جمهوری
اسالمی ایران برای انتقام از این حمالت ،در  29خرداد  ،1396مواضع داعش در استان دیرالزور ،1واقع در شرق سوریه ،را
هدف حمالت موشکی قرار داد (ذوالفقاری و عمرانی )181-180 :1396 ،و اهداف و سیاستهای این گروه تروریستی را
در منطقه با شکست مواجه ساخت .بنابراین ،باید گفت با توجه به اینکه حضور و فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق
و سوریه به تهدیدی علیه امنیت ملی ایران تبدیل شد ،جمهوری اسالمی ایران در صدد رفع تهدیدات امنیتی ناشی از
وقوع بحران در دو حلقة امنیتی ضروری و غیرضروری خود ،یعنی عراق و سوریه ،برآمده است و با اتخاذ رویکردی تدافعی
در جهت تأمین اهداف و منافع بهخصوص منافع امنیتی خود و اعضای محور مقاومت گام برمیدارد .هماکنون ،هزاران
جنگجوی مورد حمایت ایران در حال پیشروی به سوی شرق سوریه و نزدیکشدن به مرزهای عراقاند .هدف تهران
ایجاد کریدوری است که ایران را از طریق عراق به سوریه و سپس مدیترانه متصل کند و برای اولین بار راه بالمنازعی را
برای رساندن کمک به متحدان خود در سوریه و لبنان ایجاد کند.

نقشة.4حملةموشکیایرانبهمواضعداعشدرشرقسوریه
اخبارجهاناسالم5:2018،
1. Deir Al-azor
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از این رو ،ایران در برخی موارد برای حفظ امنیت منطقهای و منافع خود از عملیات مستقیم نظامی در مرزهای غربی
خود (عراق و سوریه) استفاده کرده است .حمایتهای مالی بهمنظور پشتیبانی از متحدان و جناحهای موافق در کشورهای
منطقه ابزار دیگر جمهوری اسالمی بوده است .بنا به برآورد فرستادة ویژة سازمان ملل متحد به سوریه که در ژوئن 2015
منتشر شده ،جمهوری اسالمی فقط در این سال مبلغی حدود  6میلیارد دالر به دولت بشار اسد و  700میلیون دالر به
حزباهلل لبنان کمک کرده است (کاتزمن .)7-6 :2019 ،بنابراین ،پُررنگترین ابزار سیاست خارجی ایران در مقابله با
داعش حضور میدانی و حمایتهای نظامی و رهبری عملیاتهای ضدتروریستی برای عقبراندن داعش و کوچکترشدن
محدودة نفوذش بوده است .تدارک همکاریهای منطقهای و حضور مؤثر در نشستهای ژنو و آستانه برای حمایت از
دولتهای عراق و سوریه اقدام دیگری از سوی ایران بود .این همکاریها باعث شد تا داعش مراکز اصلی قدرت خود در
عراق را از دست بدهد و در سال  2017و  2018میالدی بهتدریج دایرة نفوذ این گروه در سوریه به حداقل برسد (نویدینیا
و گودرزی.)11 :1399 ،
بر اساس رویکرد واقعگرایی تدافعی ،استفاده از ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران در مواجهه با بحران در سوریه و
عراق و در دوران پساداعش ،با هدف افزایش منافع ملی ،ابزار مفید و مؤثری برای تقویت گروههایی همچون حزباهلل
لبنان و علویان سوریه و حشدالشعبی در عراق و  ...خواهد بود .واقعیت این است که ایران بر اساس اصل دعوت و به
درخواست دولت قانونی سوریه و برای نجات سوریه و مسلمانان منطقه وارد منازعة سوریه ،عراق ،و نیز یمن شد و هرگز
قصد مداخله و توسعهطلبی ارضی نداشته است .چون آغاز منازعة سوریه با حمایت ترکیه ،اسرائیل ،امریکا ،و عربستان در
تجهیز و پشتیبانی همهجانبة داعش همراه بود و داعش را با همة امکانات بسیج کردند تا بازوی حیاتی و امنیتی و
سرپُلهای حیاتی ایران را در خاورمیانه نابود کنند ،ایران در اقدامی دفاعی به حمایت از دوستان و متحدان منطقهای خود
پرداخت و در عین حال در سوریه و عراق بر راهکارهای سوری -سوری و عراق -عراقی یعنی مردمساالری واقعی در این
کشورها تأکید کرد و تصریح دارد که منازعة سوریه و عراق و همچنین یمن از طریق انتخابات و به دست مردم این
کشورها تعیین شود (گیدرو و هالوارد .)52 :2018 ،نقشآفرینی ایران در سوریه قاعدة بازی را به سود دولت سوریه تغییر
داده است .ایران ،عالوه بر حمایت دیپلماتیک و اقتصادی ،در فراهمکردن تسلیحات و اعزام مستشاران نظامی برای نظام
سوریه نقش مهمی ایفا کرده است .ایران پس از درخواست نظام سوریه بسیاری از مستشاران سپاه و ارتش را برای مقابله
و نبرد با گروههای تروریستی به این کشور اعزام کرده است .از این رو ،بر اساس نظریة رئالیسم تدافعی ،میتوان گفت
دولتهایی که از توانایی جدید و بالقوة دیگران احساس تهدید میکنند با اتخاذ تدابیر نظامی از خود واکنش نشان میدهند.
طبق نظریة واقعگرایی تدافعی ،از آنجا که خاورمیانه یک نظام آنارشیک منطقهای است که همواره با مسئلة معمای
امنیتی رو به رو بوده است ،دولتهایش به ناگزیر برای تأمین امنیت در تکاپوی افزایش قدرتاند ،زیرا در نظام آنارشیک و
خودیار دولتها فقط با توسل به قدرتشان میتوانند نسبت به بقایشان خاطرجمع شوند .افزایش قدرت دولتها نیز یا با
توسل به منابع درونی یا از طریق پیوستن به متحدان بیرونی تحقق مییابد (مصلینژاد .)1070 :1395 ،در این راستا،
پیشرفت سریع گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه در تابستان سال  2014و اهداف توسعهطلبانة اعالمشده توسط این
گروه ،منطقة خلیجفارس و کل جهان را با تهدید امنیتی قریبالوقوع مواجه کرد ،که این موضوع باعث ایجاد ائتالفی جهانی
برای مبارزه با آن شد (سیرلیگ .)1 :2015 ،در این میان ،در خصوص حضور نظامی ایران و امریکا در عراق یک اتحاد
ناخواستة بالفعل و ضمنی بین تهران و واشنگتن پس از چند سال شکل گرفت .بنابراین ،ارتش عراق و نیروهای بسیج
مردمی موسوم به «حشدالشعبی» با حمایت مستشاری سپاه قدس و پشتیبانی هوایی حمالت ائتالف بینالمللی ضدداعش
به رهبری امریکا توانستند مناطق گستردهای از جمله الرمادی و فلوجه را از دست داعش آزاد کنند (بصیری و همکاران،
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 .)71-51 :1395در مورد سوریه ،بهنظر میرسد ائتالف بینالمللیِ ضدداعش تالش میکند مواضع داعش در سوریه را مورد
هدف حملة هوایی قرار دهد ،اما نه به آن میزان که دولت سوریه بتواند در عرصة زمینی آن مناطق را از داعش پس بگیرد .از
سوی دیگر ،تقویت معارضان مسلح بهاصطالح میانهرو در دستور کار ائتالف قرار دارد تا مناطقی که از دست داعش بیرون
میرود سریعاً توسط گروههایی چون ارتش آزاد اشغال شود .با توجه به حمالت ائتالف به زیرساختهای اقتصادی سوریه و
تالش برای برقراری نوعی منطقة پرواز ممنوع در آسمان سوریه ،بهنظر میرسد هدف اصلی ائتالف علیه داعش احیای
بازی شکستخوردة غرب برای سرنگونی اسد باشد (سهرابی.)45 :1396 ،
در آگوست  ،2017نیروی هوایی امریکا بیش از  167912سورتی پرواز از زمان آغاز عملیات خود در عراق و سوریه،
یعنی اگوست  ،2014انجام داد .عالوه بر حمالت هوایی ،امریکا همچنین سربازانی دارد که در سوریه و عراق مستقرند
( 1720نفر در سوریه و  8892نفر در عراق) و از این طریق سیگنال میدهد که راهحل دیگری برای منازعة سوریه نیست
(کوپی .)28 :2018 ،هزینة کلی اختصاصدادهشده توسط دولت امریکا در مبارزه با داعش در سال مالی  2018بیش از 1/2
میلیارد دالر بوده است که شامل حمایت از نیروهای اپوزیسیون سوریه نیز میشود (تورنبری .)524 :2017 ،درحقیقت،
دولت امریکا مدعی است که هدفش در سوریه شکست داعش است .داعش بیرحمانه و به لحاظ جغرافیایی شهروندان
سوریه ،عراق ،ایران ،و تا حدودی برخی از کشورهای اروپایی را قتلعام کرد و حمالتی در اروپا انجام داد و جنگجویانی را
از کشورهای غربی برای مبارزه با دولت عراق و سوریه استخدام کرد .بنابراین ،داعش فقط از میان افراد فقیر نیرو
استخدام نکرد .این اقدامات داعش سبب ایجاد ترسها و نگرانیهایی در کشورهای اروپایی شد؛ چون اروپا بر آن است
که شهروندان رادیکال بعد از نبرد با داعش به کشور خود برمیگردند و حمالتی را علیه خاک و مردم سرزمین خود انجام
میدهند .این روایت امنیت ملی در طول مباحث ریاست جمهوری امریکا در سال  2016تشدید شد و پس از آن ترامپ،
که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود ،وعده داد که داعش را شکست میدهد و اوباما را به خاطر
خلق داعش سرزنش کرد (گیدرو و هالوارد .)41 :2018 ،امریکا در شرایط کنونی نیز ،که با شکست قریبالوقوع داعش در
عراق ،معادالت خود را در عراق ازدسترفته میبیند ،در پیتوطئههای جدید جهت پیشبرد توطئههایش در عراق از طریق
حفظ محور نظامی در عراق و مداخالت فزاینده در امور داخلی این کشور در مرحلة پساداعش است .این تحرکات امریکا
در حالی است که سیاستهای اشغالگرانه و مداخلهجویانة امریکا در عراق جزو مخاطرات و تبعات منفی از جمله تخریب،
کشتار ،فتنهگری ،و رشد و گسترش تروریسم در این کشور نتیجة دیگری نداشته است .هرچند در سیاستهای اعالمی
دولت امریکا با این پاسخ روبهرو میشویم که امریکا مخالف تجزیة عراق و سوریه بر اساس عوامل قومی و مذهبی و
تبدیل به چندین کشور متعدد است ،سیاستهای اعالمی برخالف چیزی است که دیده میشود؛ بهویژه اینکه این
سیاستها با هدف تقویت امنیت رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه بهشدت در دولت ترامپ پیگیری
میشود و صهیونیستها نقش مهمی در اجرای این طرحها دارند (اسماعیلپور روشن .)232 :1396 ،اقدامهای همهجانبه
و اثربخش ایران به حدی بود که تالش امریکا و حامیانش در مبارزه با داعش بهطور کامل در حاشیه قرار گرفت و
رسانههای مختلف منطقه و جهان ،حتی رسانههای غربی ،بارها نقش ایران در این مبارزه را مؤثر و مفید خواندند .این
حضور مقتدرانه و اثربخش اقتدار نظامی و سیاسی ایران در منطقه را به همة کشورهای فرامنطقهای و کشورهایی نظیر
عربستان و ترکیه ،که بهشدت با ایران در منطقة جنوب غرب آسیا رقابت دارند ،ثابت کرد (رضایی و موسوی جشنی:1396 ،
.)165
به هر حال ،ایران در سوریه و عراق به موفقیتهایی دست یافته است؛ بهخصوص در سوریه توانسته قدرت نظامی خود را
به قدرت سیاسی تبدیل کند و امروز میتوان گفت ایران یکی از طرفین اصلی حل بحران سوریه است و در این راستا حمایت
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خود مبنی بر حفظ یکپارچگی سوریه و دفاع از حاکمیت ملی را در دستور کار خود قرار داده است و تغییر اسد را فقط به
خواست اکثریت مردم سوریه میپذیرد ،آن هم طی یک انتخابات آزاد .بهنظر میرسد ،با توجه به شرایط فعلی سوریه و حوزة
نفوذ ایران ،از بین دو رویکرد واقعگرایی تهاجمی و واقعگرایی تدافعی ،رویکرد واقعگرایی تدافعی از قابلیت بیشتری در تحلیل
سیاست خارجی ایران در طی بحران سوریه برخوردار باشد .سیاست خارجی تدافعی به دنبال افزایش امنیت نسبی دولتها در
صحنة نظام بینالملل است .بر این اساس ،میتوان گفت دولتها پیوسته در پی افزایش امنیت خود هستند .برخی
نظریهپردازان معیارهایی همچون عملکرد ایدئولوژیک دولت ،سیاستهای اقتصادی ،نوع روابط با همسایگان ،نوع روابط با
قدرتهای بزرگ ،و بهکارگیری سیاست ائتالف (کید )147-141 :1997 ،را در جهت تشخیص سیاست خارجی واقعگرایی
تدافعی بهکار میگیرند .در بحران سوریه و دوران پساداعش سیاست خارجی ایران عمدتاً مبتنی بر حفظ منافع استراتژیک و
تحت تأثیر اهمیت این کشور در معادالت سیاسی -امنیتی منطقه بهخصوص در حوزة روابط با حزباهلل و حماس و همچنین
روند صلح اعراب و اسرائیل بوده که ایران در آن دارای نقش حساس و مهمی است .رویکرد استراتژیک ایران در دوران
پساداعش حضور جدیتر در سطح منطقه است تا بتواند تعیینکنندة معادالت آینده باشد .بنابراین ،اقداماتی که دولت ترامپ
آغاز کرده بر این پایه استوار است )1 :از تبدیلشدن ایران به یک قدرت منطقهای جلوگیری کند؛  )2تمرکز سیاست خارجی
ایران را برهم بزند؛  )3ایران را درگیر مسائلی کند که امریکا خواهان آن است ،مسائلی نظیر ایرانهراسی و تبدیلکردن
مسئلة برجام به یک موضوع جدید برای سیاست خارجی کشور و موضوعاتی چون مسائل موشکی ایران (قاسمی علیآبادی
و همکاران .)67-66 :1397 ،بر این اساس ،بیثباتیهای گسترده و لزوم پیشگیری از تهدیدات امنیتی آینده دفاعِ فعالِ
تهاجمیِ ایران در حلقههای امنیتی را ایجاب میکند .هماکنون ،دفاعِ فعالِ ایران در سوریه و عراق با حضور و ایفای نقش
مستشاری فرماندهان نظامی در عرصة میدانی تحقق یافته است (مرادی کالرده و هدایتی شهیدانی.)180-179 :1396 ،
بنابراین ،ایران در راستای پیشبرد رویکرد واقعگرایی تدافعی با هدف حفظ و ارتقای امنیت ملی خود به حمایت از رژیم
سیاسی سوریه و عراق پرداخته است .درواقع ،ایران مهمترین و مؤثرترین نقش را در نابودی داعش در سوریه و عراق
داشته است .بدون شک ،این نقش هماینک و در دوران پساداعش موجب تشدید کینهتوزی امریکاییها و متحدان
منطقهای آن بهویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نسبت به ایران و متعاقباً طراحی راهبردهای جدید برای مقابله
با ایران ،که رهبر محور مقاومت در منطقه است ،خواهد شد .به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس،
معاون نیروهای حشدالشعبی عراق ،و همراهانشان در  13دی  1398در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد توسط پهپادهای
امریکایی ،که به دستور مستقیم ترامپ انجام پذیرفت ،در این راستا تحلیلکردنی است .در این میان ،جمهوری اسالمی
ایران در پاسخ به این حمالت ،در  18دی  ،1398پایگاه عیناالسد در استان االنبار عراق و پایگاهی در اربیل را ،که محل
استقرار نیروهای امریکایی بودند ،هدف حملة موشکی قرار داد.
به هر حال ،در پایان سال  ،2017داعش سراسر قلمرو خود را در عراق و سوریه از دست داده است ،ولی با تقویت
دوقطبی شیعه -سنی و کُرد -عرب بستری را برای فضاهای تجزیهشده در آیندة منطقه بهوجود آورده که بر شکافهای
قومی و مذهبی سوار شده است .هماکنون ،داعش به بخشی از معضالت امنیتی خطرناک خاورمیانه تبدیل شده که،
عالوه بر راهکارهای نظامی و اطالعاتی برای مقابله با آن ،منطقة خاورمیانه بیشتر نیازمند راهکارهای سیاسی و
رایزنیهای منطقهای و بینالمللی و دیپلماسی فرهنگی برای دفع این معضل و بحران امنیتی است.
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عراق و سوریة پساداعش :چالشها و پیامدها
مبارزه علیه داعش و جنگ با گروههای تروریستی سوریه و عراق را ویران کرده است .گروه تروریستی داعش در غرب
آسیا بهخصوص در عراق و سوریه باعث تلفات گسترده و آوارگی میلیونها انسان شده است .در سوریه تاکنون بیش از
 400000هزار نفر کشته شده ،صدها هزار نفر زخمی و بیش از  11میلیون نفر آواره گشتهاند که بیش از  5میلیون نفر از
آنها به کشورهای خارجی پناه بردهاند .در نبرد الرقه ،در می  ،2017بیش از  23000نفر مجبور شدند در طی چهار روز
زادگاه و خانة خود را ترک کنند .تأثیر اقتصادی این منازعه نیز بسیار ویرانگر بوده است (گیدرو و هالوارد.)75 :2018 ،
همچنین ،در آوریل  ،2016برآورد شده است که تأثیر جنگ به افت  400درصد تولید ناخالص داخلی سوریه منجر شده و
اقتصاد این کشور بیش از  50درصد کوچک شده است (بورگی.)8 :2016 ،
سالهای 2017-2014
جدول.1حمالتواقداماتداعشدرسوریهدرفاصلة 
منبعونوعحادثه

مکان

زمان

اشغال کوبانی توسط داعش

کوبانی

اکتبر 2014

اشغال توسط میلیشیای داعش

پالمیرا

 21مه 2015

اشغال توسط میلیشیای داعش

کوبانی

 26ژوئن 2015

اشغال توسط میلیشیای داعش

دیر الزور

 17ژانویه 2016

بمبگذاری توسط داعش

حمص و دمشق

 21فوریه 2016

حمله توسط میلیشیای داعش

حلب

 29آوریل 2016

بمبگذاری انتحاری توسط میلیشیای داعش

طرطوس و جبله ،بیمارستان ایستگاه اتوبوس

 23مه 2016

بمبگذاری توسط داعش

قمیشلی

 27ژوئیه 2016

بمبگذاری توسط داعش

حلب

نوامبر 2016

بمبگذاری توسط داعش

حلب

 15آوریل 2017

بمبگذاری توسط داعش

رقای

ژوئن 2017

گیدرووهالوارد75:2018،

در عراق نیز تروریسم تاکنون جان دهها هزار نفر را گرفته ،دهها هزار زخمی بر جای گذاشته ،و بیش از  5میلیون نفر را
آواره کرده است .به گزارش بانک جهانی در سال  ،2017حدود  7درصد از خانههای مردم سوریه ویران شده و حدود 20
درصد دیگر هم آسیب جدی دیده است .بین  400هزار تا  470هزار مرگو میر گزارش شده است و بیش از نیمی از
جمعیت سوریه در سال  2010مجبور به ترک کشورشان شدهاند (الخلیل .)2 :2017 ،همچنین ،سد موصل به تعمیر فوری
نیازمند است .شکستهشدن این سد میتواند زندگی میلیونها عراقی را بهخطر بیندازد .به گفتة یک مقام رسمی سازمان
ملل متحد ،تعمیر زیرساختهای اساسی موصل ممکن است بیش از یک میلیارد دالر هزینه داشته باشد (کالین:2017 ،
 .)4همچنین ،باید گفت تأسیسات و زیرساختهای بسیاری از شهرهای سوریه ،عراق ،و لیبی در جریان حمالت گروههای
تروریستی و اقداماتی که در مقابله با آنها انجام گرفت ویران شده و بازسازی آنها نیاز به میلیاردها دالر سرمایه دارد؛
بهگونهای که بخش وسیعی از کشاورزی عراق و سوریه در درگیریهای میان گروههای تروریستی و نیز جنگ بین دولتها
با این گروهها آسیب جدی دید .عدم دسترسی کشاورزان تحت کنترل داعش به امکانات کشاورزی نیز خسارات زیادی به
مزارع و محصوالت آنها وارد کرده است .گروههای تروریستی ،بهویژه داعش ،در زمان اوج قدرت خود بیش از  167شهر با
حداقل جمعیت  10هزار نفری را در عراق و سوریه تحت کنترل داشتهاند یا بر سر آنها مبارزه میکردهاند (رابینسون و
همکاران .)30-15 :2017 ،ارزیابی مرکز تحقیقات سیاسی سوریه نشان میدهد بین سالهای  2011تا  ،2014جنگ در
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سوریه  72میلیارد دالر به سهام سوریه 1در این کشور خسارت وارد کرده است .همچنین ،استفان دمیستورا ،2نمایندة ویژة
سازمان ملل در امور سوریه ،گفته است که بازسازی سوریه به  250میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد (سنگوپتا.)32 :2017 ،
داعش در عراق تمایل خود را برای هدف قراردادن تأسیسات نفتی اعالم کرده است و تاکنون چندین و چند عدد از امکانات
انرژی از جمله بزرگترین پاالیشگاه نفتی عراق در بایجی 3را در بخش شمالی این کشور بهتصرف خود درآورده است
(اسماعیلزاده امامقلی و احمدی فشارکی .)133 :1395 ،از سوی دیگر ،قاچاق نفت توسط داعش از طریق کانالهای
خاص خود باعث دامنزدن به ناامنی بیشتر در منطقه شده است ،که برجستهشدن رویکرد امنیتی و کشیدهشدن دامنة
درگیریها به سایر مناطق دیگر به فراخور بهرهوری از این عنصر حیاتی را نیز به دنبال داشته است .اینگونه فعالیتهای
داعش نهتنها باعث تقویت این گروه و دالالن نفتی از یک سو و تضعیف دولتهای رسمی در عراق و سوریه از سوی
دیگر شده ،بلکه این شرایط خود میتواند به تشدید هرچه بیشتر اقدامات تهاجمی این گروه تروریستی در منطقه کمک
کند ،که این خود میتواند چشمانداز صلح و ثبات منطقة غرب آسیا را تیرهوتار سازد.

تجزیه و تحلیل
تروریسم به معنای استفاده از زور برای ایجاد رعب و وحشت بهمنظور رسیدن به هدف خاصی است که گاه برای نیل به
هدف جریان تروریسم در صدد نابودی و حذف رقیب برمیآید .این واژه در تاریخ تحول خود گاه در توصیف اعمال
دولتها ،گاه در تعریف اقدامات انقالبی ،یا بهعنوان روشی در مبارزات ضداستعماری و  ...با دو بارِ معنایی متفاوتِ مثبت و
منفی بهکار گرفته شده است .در هر حال ،باید توجه داشت که در هیچ مقطعی از تاریخ این واژهْ معنایی جامع از آن و یا
مصادیق مورد پذیرش بینالمللی از آن ارائه نشده است .تروریسم اشکال مختلفی دارد که شاید یکی از خشنترین نوع آن
تروریسم دولتی و ایدئولوژیک باشد .در این راستا ،محیط سیاسی خاورمیانه در سالهای اخیر شاهد تکوین و رشد نوعی
اسالم سلفی -تکفیری است .اساس این تفکر برداشت خشونتآمیز از دین و نادرست خواندن برداشتهای دیگر است.
حامیان این تفکر نهتنها خود را حق میدانند ،بلکه هر برداشت دیگری از دین را نادرست میدانند و بر حذف فیزیکی
رقبای خود از طریق خشونت اصرار دارند که درنهایت به رویکرد ترور منجر شده است .تکوین این تفکر حاصل نزدیکی
دو برداشت رادیکالیسم از اسالمـ یکی در مصر پس از اعدام سیّد قطب و رواج اندیشههای او و دیگری اندیشههای
وهابیتـ بود که در جریان هجوم شوروی به افغانستان به یکدیگر نزدیک شدند و امکان عرض اندام یافتند .گروههایی
مانند طالبان ،القاعده ،داعش ،جبهة النصره ،و احرار الشام مصداق عینی این طرز تفکرند.
رشد و گسترش این تفکر در محیط سیاسی خاورمیانه بهدلیل حمایت عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه
برای هژمونکردن اسالم سلفی همراه با حمایت بازیگران خارجی بهویژه امریکا بود .اگرچه نباید برخی شرایط درونی
مانند سقوط دولتهای اقتدارگرا در عراق ،منازعات مذهبی ،شکافهای اجتماعی و قومی ،همراه با گسترش فقر را نیز در
گسترش این تفکر نادیده گرفت .جبههگیری تفکر سلفی -تکفیری علیه اسالم انقالبی -شیعی ایران و حامیان آن موسوم
به «جبهة مقاومت» سبب گردید تا نزدیک به یک دهه خاورمیانه شاهد رویارویی طرفداران و حامیان برداشتهای
متفاوت از اسالم باشد که جبهة سلفی -تکفیری با حمایت بازیگران منطقهای و بینالمللی علیه رقبا بهویژه جبهة مقاومت
استفاده از روش ترور ،خشونت ،و ارعاب را در باالترین سطح در دستور کار خود قرار داد که مصداق عینی آن در زمان
حیات دولت داعش در عراق و سوریه بود که هزینهها و تلفات سنگینی را بر ساختار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و نظامی
1. Capital stock
2. Stephen Dimasura
3. Baiji
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این کشورها تحمیل کرد .هدف اصلی حامیان تفکر سلفی -تکفیری بهراهانداختن جنگ نیابتی و در صورت توان کشاندان
آن به داخل مرزهای جمهوری اسالمی ایران بود .بدون تردید ،چنین رویکردی دولتمردان ایران را متوجه خطر
افراطگرایی کرد و مبارزه با تفکر سلفی -تکفیری به یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شد .جمهوری
اسالمی ایران برای نیل به هدف خود ،عالوه بر کمکهای مستشاری به دولتهای عراق و سوریه ،موفق به ایجاد یک
ائتالف متشکل از ایران ،روسیه ،عراق ،سوریه ،و حزباهلل گردید که درنهایت با سقوط بوکمال در سال  2017در سوریه،
آخرین مقر دولت داعش ،سرلشکر سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ،پایان حیات داعش را اعالم کرد .البته ،یادآوری این نکته
الزم است که ،در خالل این مدت ،جمهوری اسالمی ایران ،عالوه بر تحمل فشارهای بینالمللی ،خود در داخل نیز
چندین مورد از سوی گروههای تکفیری مورد هجوم قرار گرفت که نقطة عطف آن حملة تروریستی به مجلس شورای
اسالمی ،حرم مطهر امام خمینی(ره) ،و حادثة اهواز بود .تاکنون اگرچه دولت داعش سقوط کرده است ،این طرز تفکر از
میان نرفته و مجدداً امکان رشد و گسترش آن وجود دارد ،بهخصوص با توجه به اینکه بازیگران منطقهای مانند عربستان
و اسرائیل و بازیگران بینالمللی بهویژه امریکا وجود محیط تروریستی را به نفع خود میدانند ،زیرا هم تهدیدی علیه
امنیت هستیشناختی جمهوری اسالمی ایران است هم اینکه حضور امریکا در منطقه را توجیه و امکان فروش سالح را
برای این کشور فراهم میکند؛ مضافاً اینکه از نظر محیطی نیز در کشورهایی مانند پاکستان ،عراق ،و سوریه امکان برای
رشد چنین تفکری وجود دارد.
بنابراین ،با توجه به چنین شرایطی ،دولتمردان جمهوری اسالمی ایران باید به چند نکته توجه کنند .1 :پایان داعش را
پایان تروریسم تکفیری ندانند؛  .2بهرغم بروز اختالف در برخی موارد میان ایران و روسیه در خصوص آیندة سوریه،
جمهوری اسالمی ایران باید ائتالف با روسیه علیه جریان سلفی -تکفیری را حفظ و تقویت کند؛  .3جمهوری اسالمی
ایران باید گروههای مقاومت از عراق تا درون سرزمینهای اشغالی را حمایت و تقویت کند؛  .4کمک و حمایت از
دولتهای قانونی در عراق ،سوریه ،و لبنان بهترین راهکار برای مقابله با رشد و گسترش تروریسم تکفیری است؛  .5در
عین حال ،جمهوری اسالمی ایران باید درصدد گسترش و بهبود روابط با کشورهای منطقه برآید تا از یک طرف از میزان
تنش در منطقه کاسته شود و از سوی دیگر حامیان این جریان تکفیری در انزوا قرار گیرند.

نتیجهگیری
با نگاهی کلی به پژوهش ،بهنظر میرسد ،از آنجا که واقعگرایی تدافعی هدایت سیاست خارجی کشورها را پاسخی به
تهدیدهای خارجی میداند ،نقش ایران در شکست داعش در سوریه و عراق با تئوری واقعگرایی تدافعی همخوانی دارد.
یکی از مهمترین پدیده های امنیتی عصر حاضر ظهور و گسترش گروه تروریستی داعش در غرب آسیا و شمال افریقاست؛
پدیدهای که همة تحوالت سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،و فرهنگی در این منطقه را تحتتأثیر قرار داده است .گروه
تروریستی داعش با شعارها و اقدامات ضدشیعی عمالً در راستای اهداف و منافع بازیگران معارض با محور مقاومت و در
رأس آن جمهوری اسالمی قرار گرفته که خواهان تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقهای ایران به نفع خود
هستند .از این رو ،این کشورها از گروههای معارض در سوریه و عراق حمایت میکنند و خواهان ایجاد حکومتی
سنیمذهب در این کشورها هستند .بنابراین ،داعش میتواند خطری برای تمامیت ارضی ایران بهشمار آید ،زیرا داعش در
اندیشة ایجاد خالفت است و ایجاد خالفت مستلزم ادغام کشورهای منطقه در یک کشور است .آنها میتوانند با حمله به
مرزهای ایران و مکانهای مقدس شیعی و همچنین با اعمال عملیات تروریستی در داخل ،تهدیدات امنیتی بزرگی برای
جمهوری اسالمی ایران بهوجود آورند .چنانکه در خردادماه  ،1396با حمله به مجلس و همچنین حرم مطهر امام
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خمینی(ره) ،باعث شهید و مجروحکردن عدهای از هموطنانمان شد .از آنجا که سیاست دفاعی ایران بر رفع تهدیدات
متمرکز است ،دفاعِ فعال بر حضور فعالِ نظامی از طریق آموزش و کمکهای مستشاری تأکید دارد .والت بر آن است که
دولتها فقط در برابر قدرت دست به موازنه نمیزنند ،بلکه در برابر تهدید نیز دست به توازن میزنند .در این میان ،ظهور
گروههای سلفی -تکفیری در سوریه و عراق و استقرار آنها در این کشورهاـ که از ارکان اساسی مقاومت محسوب
میشوندـ افزون بر اینکه مستقیماً منافع مادی و امنیتی ایران را هدف قرار داده است ،از این حیث که به تضعیف مقاومت
منجر خواهد گردید ،موجبات ناامنی هستیشناختی ایران را فراهم خواهد کرد ،که در این میان ایران درصدد مقابله با
آنها برآمده و در جهت جلوگیری از فروپاشی حلقههای مقاومت در منطقه به کمکهای مستشاری خود به نظامهای
سیاسی سوریه و عراق مبادرت میورزد.
شکستهای اخیر تکفیریها در عراق و سوریه نشاندهندة عدم توانایی این گروه در اجرای سیاستهای غرب و حامیان
صهیونیستی و عرب آنها از یک طرف و برجستهترشدن قدرت منطقهای ایران و جبهة مقاومت از طرف دیگر است؛ اگرچه
داعش عمالً قلمروی خود را در این کشورها از دست داده است و هماکنون عناصر آن در منطقه پراکنده شده است ،اینک
فرصتهای برجامانده از فعالیت این گروه تروریستی بر چالشهای آن فزونی دارد .نباید از دو چالش اساسی در آینده غافل
بود؛ اول ،نسل خشونتگرای جدیدی است که تحت تأثیر ایدئولوژی خشونتورز داعش قرار داشته و دارد؛ درواقع ،نابودی
داعش و دیگر گروههای تروریستی خاتمهبخش افراطگرایی در آینده نخواهد بود و روح تروریستی این گروه در اشکالی
دیگر جلوه خواهد کرد؛ چالشی دیگر که ایران و سایر کشورهای محور مقاومت را تحت تأثیر قرار می دهد ساختار سیاسی
عراق و سوریه است که در صورت توجه نامناسب میتواند زمینه را برای قدرتگیری و یارگیری مجدد گروههای افراطی و
تروریستی از میان جوانان این کشورها فراهم آورد .اگرچه سیاست خارجی ایران بیشتر تحت تأثیر ایدئولوژی قرار دارد،
عملکرد آن با توجه به نیازهای سیاسی ،امنیتی ،و منافع ملی کشور تحت تأثیر مالحظات عملگرایانه نیز قرار خواهد
گرفت .درنهایت ،میتوان گفت هزینهها و پیامدهای ناشی از اقدامات گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه ،که بسیار
سنگین نیز بوده است ،باعث اختالل در روند توسعة این کشورها شده است و بر پیچیدگی هر چه بیشتر بحران سیاسی در
سوریه و عراق افزوده است .داعش باعث بهوجودآمدن آسیبهای امنیتی -اقتصادی برای همة بازیگران در منطقة
خاورمیانه شده و ،با بهچالشکشیدن نظم نسبی موجود ،ریشههای بیاعتمادی در منطقة غرب آسیا را افزایش و چشمانداز
صلح و ثبات بین بازیگران منطقه را با چالشهای جدی مواجه کرده است .بنابراین ،با نگاهی کلی به نقش راهبردی
جمهوری اسالمی در شکست داعش در سوریه و عراق ،میتوان گفت با توجه به اینکه پایان دولت داعش در سوریه و
عراق از طریق نقش محوری ایران بوده و از طرفی این دو کشور از نظر راهبردی برای ایران دارای اهمیت استراتژیکاند،
دولتمردان ایران باید تحوالت پساداعش را در سوریه و عراق بهگونهای مدنظر قرار دهند تا مسیر تحوالت این کشورها به
سمتی سیر پیدا کند که در آیندة سوریه و عراق منافع ملی جمهوری اسالمی ایران حفظ شود و در این میان سوریه
بهعنوان یک متحد استراتژیک و عراق بهعنوان کشوری حیاتی برای جمهوری اسالمی ایران باقی بماند .زیرا ممکن است
تفاهمهای منطقهای یا فرامنطقهای تحوالتی را در سوریه و عراق رقم بزند که به ضرر جمهوری اسالمی ایران باشد،
مانند تفاهم اردوغان و ترامپ دربارة کُردهای سوریه .همچنین ،ممکن است تفاهمی مشابه بین ترکیه و روسیه اتفاق
بیفتد .از این رو ،مقامات بلندپایة تهران باید ،بهعنوان یک هدف راهبردی ،سیاستی اتخاذ کنند که در آینده ایران بهعنوان
یک مهرة بازیگر در صحنة سیاسی سوریه و عراق باقی بماند و اهداف و منافع منطقهای خود را تأمین و تضمین بخشد.
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