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 مقدمه

 قرار خود عملکرد تأثیرتحت  را جهان و منطقه کشورهای توانست اندکی زمان مدت در ،نوظهور ای  پدیده عنوان به ،داعش

 حکومت و کند تصرف را سوریه و عراق کشور دو خاک از زیادیبخش  سرعت به مخرّب بسیار بازیگر یک قامت در و دهد

 داعشی و بپیوندندداعش  به جهان سراسر از زیادی افراد شد باعث امر همین دهد. تشکیل اسالمیخالفت  بر مبتنی

به  کشور چند و مستقیم به صورت کشور دو با زمان گروه هم این که ای گونه به شود؛ مطرح اسالم جهان در بانفوذ و قدرتمند

و گسترش  یمختلف درون یها  چالش ةجیزمان نت و عراق هم هیگرفتن داعش در سور قدرت .جنگید  می غیرمستقیم صورت

و  یتیامن دیضمن تهد ،یریتکف -یسلف گروه نیا اقداماتاز داعش است.  یا منطقه و فرا یا  منطقه یها  تیها و حما  رقابت

در  ،مقاومت محور یکشورها ژهیو به ،انهیخاورم یکشورها تیامن یبرا میمستق یدیتهد ه،یعراق و سور یارض تیتمام

 د،یآ  یم شمار به منطقه در مقاومت محور رهبر و انهیخاورم یکشورها از یکی رانیا که آنجا از. رود  یم شمار به منطقه

 یدیکشورها، تهد نیا تیو امن یبر ساختار داخل ییامدهایو پ راتیو عراق، عالوه بر تأث هیوجود داعش در سور دیترد یب

و  هیعراق و سور یها  با دولت یمانیپ  در هم رانیا ن،یبنابرا. شود  یمحسوب م رانیا یارض تیتمام و یمل تیامن یبرا ینیع

 رییتغ مانعِ قیطر نیا از و برآمد آن کردننابود وزدن به داعش  ضربه صدد در هیروس و لبنان اهلل  حزب مؤثر کمک با نیز

 یکیبه ضرر منافع خود شد.  هیهمانند عربستان و ترک بیرق یها در منطقه توسط قدرت یتیامن -یاسیس یجار یروندها

 فیتضع یو تالش برا رانیا یعمق راهبرد دیتهد آن یریگ شکل زمان از ایآس غرب در داعش یها  یاستراتژ و اهداف از

، بر عمق 2006اهلل در لبنان در سال   صدام در عراق و با جنگ موفق حزب یبعد از سرنگون رایز ،محور مقاومت بوده است

 و است یالملل  نیب و یا  منطقه مناسبات و معادالت معلول زین هیسور یها  یآرامنا یافزوده شد و حت رانیا یو وزن راهبرد

 یاثرگذار یبا توجه به ابعاد باال ،راستا نیا در. است مقاومت انیجر از تیحما و رانیا با هیسور ائتالف یبرا یا  نهیهز

از ظهور داعش  متأثر ن،یبنابراشد.  ریدچار تأث الملل  نیو ب ،یا  منطقه ،یدر ابعاد مل زین رانیا یخارج استیبحران داعش، س

و در نظام  انهیخاورم ةمحور مقاومت در منطق گرانیاز باز یکی عنوان بهدر تالش است تا نقش خود را  رانیدر منطقه، ا

 یبرا رانیا یاسالم یجمهورسؤال است که  نیپژوهش به دنبال پاسخ به ا نیا ،نیبنابرا کند. یمعرف یکنون الملل  نیب

 و عراق در داعش ظهور و بحراندر هر حال، ؟  دست زده است یتاقداما چهبه  هیسور و عراق معادالت از داعش حذف

 استیس رد زین یمختلف راتیتأث ـ است منطقه یکشورها یخارج  استیس ةعرص در ها چالش نیتر  تیراهمپُ از که ـ هیسور

 سمت به هیسور و عراق بر حاکم یناامن گسترش احتمال طیشرا نیا در. است گذاشته یجا بر یاسالم یجمهور یخارج 

 یها  نگرش به توجه با مهم نیا .دارد وجود رانیا یرفوریغ و یفور یتیامن ةحلق در کشور دو نیا قرارگرفتن لیدل به رانیا

 ـ کنند  یم یتلق مُشرک را یاسالم  یجمهور نظام و مهدورالدم را عهیش که ـ هیسور و عراق در یریتکف یها  گروه یمنف

 .ردیگ قرار توجه مورد جد به دیبا که است موشکافانه و قیعم یبررس ازمندین

  پژوهش ةنیشیپ و اتیادب

 ،یستیگروه ترور نیا یدر نابود رانیو عراق و نقش ا هیداعش در سور یستیگروه ترور شیدایپ موضوع رامونیپ

 به مباحث یمقتضا به که گرفته انجام یتخصص یها نامه فصل و مجالت در یارزشمند و شمار  یب قاتیها و تحق  پژوهش

  :شود یم پرداخته  ها   آن یادامه به بررس در است؛ شده استناد پژوهش نیا در ها  آن از یبرخ

 یشناخت یهست تیامن بر یریتکف -یسلف یها گروه یدهایتهد ریتأث» نام با یا مقاله در ،(1395) کنامین و یآدم

 سندگانینو. اند پرداخته یشناخت یهست لحاظ به رانیا یبرا داعش دیتهد لیتحل و هیتجز به ،«رانیا یاسالم یجمهور

 مقاومت محور از یمهم بخش که ، هیسور و عراق یکشورها در یریتکف -یسلف یها گروه شیدایپ با زمان هم معتقدند
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 ها آن گسترش از ینگران زین تهران در برخوردارند، رانیا یاسالم یجمهور یبرا یا ژهیو تیاهم از و شوند یم محسوب

 . برآمد ها آن با مقابله درصدد راستا نیا در و افتی شیافزا

 یمورد مطالعة: یا ت منطقهمعادال بر آن ریظهور داعش و تأث» نام با یپژوهش در(، 1396) یجشن  یو موسو ییرضا

 یها ها و فرصت شناخت چالش که اند پرداخته  موضوع نیا یبررس به ،«رانیا یوجودآمده برا به یها ها و فرصت چالش

حائز  رانیا یمالاس یگذاران و مسئوالن جمهور استیس یبرا کیعد استراتژاز بُ هیسور و عراق در داعش ظهور از یناش

 یلم عف منافالبرخ ،منطقه را یتیو امن یاسیت سدالمعا موضوع نیها به ا آن عِموق به یتوجه یباست و  یفراوان تیاهم

 خواهد داد. رییتغ آن، یالملل نیب و یا منطقه انیحام و رانیا

 یاعضا و رانیا یماسال یجمهور یخارج استیشدن س یتیامن در داعش گاهیجا» ة(، در مقال1398) یو زارع یخسرو

و  ایغرب آس ةدر منطق یماسال یداریب از یدیآغاز موج جد با که اند آن بر ،«انهیفارس در خاورم جیخل یهمکار یشورا

از  ینظام یها حالس ندةکنوارد نیشتریب نیو بحر ،یعرب متحده امارات ،یپس از ظهور داعش سه کشور عربستان سعود

در منطقه  یستیترور یها تیمنطقه و گسترش فعال یشدن فضا یتیاز امن یله حاکمسئ نیاند که ا بوده یغرب یکشورها

 یتیامن یها شیدر منطقه، گرا یعیعنوان قدرت ش به ران،یا یخارج استیکه س شوند یم آور ادی زین سندگانی. نواست بوده

 .است یفراوان تیت حائز اهمتحوال نیا بر داعش ریمتغ یرگذاریتأث لیتحل و یکرده است که بررس جادیخود ا در یدیجد

 ،«رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیآن بر س ریداعش و تأث ظهور» نامبا  یا در مقاله ،(1395) پور انیکاو و ییسنا

و  هیتجزرا  ،یمندرج در قانون اساس ران،یا یاسالم یجمهور یخارج استیس یداعش بر اصول و مبان ریموضوع تأث

 یةنظر از استفاده با یاسالم یجمهور یخارج استیس بر داعش یتیهو راتیتأث بر عمدتأ راستا نیا در و کرده لیتحل

 اند. نکرده یا اشاره رانیا هیداعش عل یو اقتصاد ،یاسیس ،ینظام داتیتهد به ماا اند، پرداخته یانگار سازه

با  «رانیبا ا یو موضوع همکار کایامر ةت متحدالایضدداعش ا یقضات راهبردتنا» در( 1395) اول  یوسفیریم

در  کایدولت امر یگذار استیس ساختار یابیارز و یبررس به سونیآل گراهام کیبوروکرات استیس یاستفاده از چارچوب نظر

است که دولت  هیفرض نیاثبات ا یدر پ سندهینو. است کردهاوباما در قبال داعش و تناقضات موجود در آن اشاره  ةدور

 یمتحد خود، با همکار یکشورها یها یالب ةو با واسط یداخل یبه فشارها دادن پاسخ منظور بهو عمدتاً  یلیم یبا ب کایامر

 کرد؛ اعالم یستیگروه ترور نیا یو نابود شکست یبرا یشینما یمخالف داعش، ائتالف یِالملل نیو ب یا منطقه گرانیباز

 نیا در حاضر پژوهش ینوآورنداشته است.  یو ماد یانسان یها نهیتحمل هز یبرا یچندان یاسیس ارادة عمل در یول

است  گرفته انجامو عراق  هیداعش در سور یستیگروه ترور دربارة یادیز اریبس یها اگرچه مطالعات و پژوهش که است

 شده است یدر پژوهش حاضر سع است، شده نییتب کیدئولوژیاز بعُد ا شتریموضوع مورد پژوهش ب قاتیتحق نیکه در ا

اتخاذ  یاسالم  یجمهور یتیامن منافع  خصوص به یمل  منافع ،یتدافع  سمیرئال افتیبر اساس ره د کهشو نییموضوع تب نیا

 نیکه چن بخشد  یم ضرورتو عراق را  هیبحران سور یداعش در ط یابی  فاعِ فعال در قبال ظهور و قدرتد کردیرو

  .دیآ  یم شمار به یعقالن یاستیس رانیا یبرا یاستیس

 تحقیق روش

و تحلیل آنچه  ،تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و روش آن از نوع کیفی است. در این تحقیق به توصیف، مطالعه

 تحلیلی است. اطالعات -شود. بنابراین، این تحقیق از لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی هست نیز پرداخته می

 و ها  نامه صلف و ... و ینترنتیا منابع و ها تیسا به مراجعه و اسناد، ،یا کتابخانه منابع قیطر از زین قیتحق نیا یبرا ازین مورد

 .است گرفته قرار مورداستفاده و یآور جمع یتخصص مجالت
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ینظر چارچوب و یمبان
 یتدافع سمیرئال

 خاص طیشرا در فقط کیآنارش الملل نیب نظام که است باور نیا بر کیکالس  ییگرا  واقع برخالف 1یتدافع  ییگرا واقع ةینظر

 به نسبت ها  دولت است شده موجب نظام نیا از یناش یتیامن یمعما. آورد  یم فراهم ها  دولت یبرا را یطلب  توسعه یها  زهیانگ

 یآنارش انیم رابطة به یتدافع  ییگرا  واقع (.4 :2001 افرو،یتال) کنند رفتار اطیاحت با ها آن ینسب قدرت و گریکدی ندةیآ اتین

 در تنها .نندیب یم تر  دهیچیپ را رابطه نیا اما ،دارد توجه گرید یسو از ها دولت رفتار و سو  کی از الملل  نیب نظام ملزومات و

 سطح در معموالً آنان   واکنش و دهند  یم نشان واکنش خود از کنند دیتهد احساس گرید یکشورها جانب از که یطیشرا

 شهیهم یطلب  توسعهکه  اند آن بر و ندارند یطلب  توسعه یبرا یا  برنامه چیه آنان .است دکنندهیتهد کشور بازداشتن و موازنه

 یتدافع  ییگرا  واقع ةینظر نیادیبن مفروضات از یکی(. 60: 1397 همکاران،و  یآباد یعل ی)قاسم شود  ینم تیامن به منجر

 از تر  مهم و خام مواد به یدسترس و ،ییایجغراف یهمجوار ،یدفاع -یتهاجم موازنة لیقب از یساختار یها  کننده  لیتعد نقش

 در(. 132: 2001 افرو،یتال) است یالملل  نیب طیمح به ها دولت واکنش یاثربخش یساز محدود در یداخل استیس همه

 طیشرا در فقط. ندیبرآ یخارج یدهایتهد عمدة عهدة از قدرت موازنة جادیا قیطر از توانند یم ها  دولت یتدافع سمیرئال

 منظر از اساس، نیا بر. شود  جادیا خشونت یالملل  نیب طیمح در که است یرعقالنیغ شرور یها دولت قیطر از ای ترسناک

 :1998 رُز،) شود  یم لیتشک یستمیس عوامل به زیآم  مسالمت یها  واکنش از ها دولت یخارج استیس ،یتدافع سمیرئال

 موازنه که یزمان تا. موازنه جادیا یبرا یکاف قدرت از یبرخوردار با است برابر ها یتدافع نگاه در تیامن ن،یبنابرا (.153

 کسب یبرا دیبا کشورها باشد، داشته را موازنه و تیامن زدن برهم قصد یکشور اگر. دارد وجود زین تیامن است برقرار

 ظهور گفت دیبا چارچوب نیا در(. 4: 2010 کرشنر،) کنند اقدام دیجد موازنة به یابی دست و قدرت شیافزا به تیامن

 در یمختلف تبعات گرفت، شکل یمذهب -یقوم تنوع و یساختار یها  ینابسامان پرتو در که ه،یسور و عراق در داعش

 مقابل در ناچار به و شدند ریدرگ داعش دةیپد با یگوناگون یکشورها. داشت همراه به ایدن نقاط اغلب در سپس و انهیخاورم

 رایز گرفت، قرار تقابل در داعش با میمستق طور به رانیا یاسالم  یجمهور ان،یم نیا در. زدند دست یمختلف ریتداب به آن

 از. رود  یم شمار به رانیا یبرا زین یکیدئولوژیا و یتیامن یدیتهد عراق، و هیسور یعیش یها  دولت فیتضع بر عالوه داعش،

خود  یارض  تیو تمام تیامن نیحفظ و تضم یراستا در و داعش با نبرد و مقابله هدف با رانیا یاسالم یجمهور رو،  نیا

 ینابود یبرا تالش در هیروس کمک با و مقاومت ائتالف جادیا با و دیورز مبادرت ینظام و کیپلماتید یراهکارها ارائة به

. دیورز ممانعت خود یغرب یمرزها در یثبات  یب و ها  یناامن زشدنیاز سرر قیطر نیاز ا و برآمد یستیترور گروه نیا

 برابر در رانیا یمل  تیامن بیضر باالبردن هدف با تنها نه عراق و هیسور در یاسالم یجمهور یجد حضور ن،یبنابرا

 . بخشد  یم ارتقا یا  ندهیفزا نحو به را یاسالم یجمهور یا  منطقه قدرت گاهیجا بلکه رد،یگ  یم انجام یخارج داتیتهد

  مطالعه مورد یقلمرو

  هیسور

 محسوب وسعت نظر از جهان کشور نیوهفتمهفتاد مربع لومتریک 185180 حدود یمساحت با هیسور یعرب یجمهور

 تی. موقعشود  یشرق و غرب شناخته م انیم یمرکز بازرگان ربازیواقع شده و از د یغرب یایآس منطقة در هیسور. شود یم

 همکاران،و  انیقرار داده است )شجاع یصنعت یبا اروپا زیخ  نفت ةانیاتصال خاورم ةکشور را در نقط نیا هیسور کیتیژئوپل

 نیا یراهبرد نقش و کیتیژئوپل تیاهم وضوح به زیو عراق ن ه،یترک لبنان، ،یاشغال  نیفلسط با یگیهمسا(. 308: 1396

                                                                                                                                                                   
1. Defensive Realism  
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 از یاریبس ک،یاستراتژ نقش و تیاهم نیهم لیدل به. کند یم انینما یالملل  نیب و یا  منطقه مناسبات در را کشور

-128: 1397 ،نهمکاراو  ایمسعودن) نامند  یم «جهان کوچک کشور نیتر بزرگ» را هیسور الملل،  نیب روابط کارشناسان

 قا،یافر ةسرپُل سه قار ،ییایجغراف تیاست. از نظر موقع کیو استراتژ ییایمهم از لحاظ جغراف اریبس یکشور هی(. سور129

 نیا یبرا قایافربه اروپا و شمال  یباعث شده تا دسترس ترانهیبا مد یمرز آب لومتریک 180. شود  یمحسوب م ایو آس اروپا،

 لومتریک 350و  یستیونیصه میمرز مشترک با رژ لومتریک 70 زین یاسیس یایجغراف ثی. از حشودفراهم  یآسان به کشور

: 1396روشن،  پور لیماع)اس باشد داشته منطقه نیا در یممتاز تیموقع کشور نیا تا شده باعث لبنان با مشترک مرز

 یکشورها ینفت یازهایاز ن یبخش اسینفت در بندر بان لولة خط قیطر از که است محور کیتیژئوپل گریباز هی(. سور232

 یرا برا رانیعراق و ا یوابستگ هیسور ریراه در معادالت منطقه نقش دارد. مس نیو از ا کند یم نیرا تأم ترانهیمد ةیحاش

 یمهم بنادر توانند  یم انسیباب و طرطوس. دهد  یم لیتقل هیترک یو حت ،کانال سوئز فارس، جیصادرات نفت و گاز به خل

 (.68: 1392 ا،ین یامی)الت باشند اروپا به رانیا و عراق گاز و نفت صادرات یبرا

 ن،ی. بنابراشود یمحسوب م ترانهیمد یایدر غرب تا سواحل در رانیا یعمق راهبرد هیسور ک،یتیاز لحاظ ژئوپل

 و لبنان و هیسور یکشورها با رانیا منظر، نیا از. شود  یم یتلق رانیا نفوذ منطقة مقدم  خط هیلبنان و سور یمرزها

نقش پُل  هیسور اتحاد نیا در که داده لیتشک یستیونیصهضد ةجبه کیو حماس  ،یاسالم جهاد اهلل،  حزب یها  مجموعه

 که است نفر ونیلیم 22 حدود بر بالغ یتیجمع با یکشور هیسور(. 135 :1394 ،یو لطف ی)صادق کند  یم فایرا ا یارتباط

 را کشور نیا مسلمانان از یگرید فیط. اند مذهب یسن هیسور تیدرصد جمع 74درصد رشد دارد. در حدود  3 انهیسال

 زین هیسور تیجمع درصد 10. دهند  یم لیتشک درصد 13با مجموع  انیلیو اسماع ،یامام  دوازده انیعیش ها، یعلو

و  ،دمشق، حلب یدر شهرها شتریب عهی. مسلمانان ششود یم انیدیزیو  انیشامل دروز تیجمع ةیبق درصد 3و  اند یحیمس

با  کُردها را کشور نیا در یقوم یها  تیاقل نیتر و بزرگ اند عرب هیسور مردم 3/89. اند اطراف حمص ساکن یروستاها

 (.33: 1392: یولدان  ی)نجات و جعفر دهند  یم لیتشک تیجمع درصد 6حدود  یرقم

 ةدر زمر تونس، در یعل  بن میرژ مانند  اسد، بشار و حافظ دوران در هیسور یاسیس میرژ دس،یبل یبند  میتقس اساس بر

 مراتب به محدود یانتخابات رقابت با همراه یحزب  تک یها  می. رژگنجد  یهمراه با رقابت محدود م یحزب  تک یها میرژ

(. در 223: 2010 دس،ی)بل کنند   یم عمل یانتخابات رقابت با همراه حاکم حزب یهژمون بر یمبتن یها نظام از تر بسته

. دارد دست در کشور نیا در را خواه  یترق یمل ةجبه یکشور در دست حزب بعث بوده که رهبر یعمالً قدرت اصل هیسور

. است شده شناخته تیرسم به خواه  یترق یمل جبهة چارچوب در( احزاب)تعداد  یحزب  نظام ه،یسور یاساس  قانون اساس بر

شکل بوده که احزاب  نیبه ا هیسور یاسینداشته و روال س یچندان یاجتماع گاهیحزب بعث پا جز احزاب فوق به البته،

 یمعرف ،هست زین یمل خواه یترق ةجبه سیکه رئ جمهور،  سیرئ به وزارت ایمجلس  یندگینما یخود را برا یداهایکاند

 (.137-136: 1391 ،یاکوئین) کرد  یرا اتخاذ م یینها میبود که تصم جمهور  سیرئ نیو ا کردند یم
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هیسورکشورییایجغرافتیموقع.1ةنقش

1396:232روشن،پورلیاسماع

 عراق

 از پس و یالدیم 1920 سال در که است فارس  جیخل ةمنطق و انهیخاورم یسیتأس یکشورها جمله از عراق کشور

(. 87: 1395 ،یدیو سف ی)رستم آمد وجود به انگلستان یاستعمار یها  استیس ةجینت در یعثمان یامپراتور یفروپاش

: 1395 رزاد،یو ش یعبد) است بوده نفر ونیلیم 33.3 ،یالدیم 2011 سال در یسرشمار نیآخر اساس بر عراق، تیجمع

 چیه که است شده لیتشک کُردها و ،یسُن اعراب ان،یعیش یمذهب و یقوم ةعمد گروه سه از عراق تیجمع شتریب(. 66

 میتقس منطقه دو به یمذهب نگاه از عراق یایجغراف. نداشتند کشور نیا سیتأس در یمؤثر نقش گروه سه نیا از کی

 عراق یشمال ةمیب( ن متمرکزند؛ عهیش اعراب آن در که جنوب طرف به بغداد از یعنی عراق، یجنوب ةمی( نالف: شود  یم

: 1395 ،یدیو سف ی)رستم دارند قرار آن یشرق یها  بخش در یسُن یکُردها و آن یغرب یها  بخش در یسُن اعراب که

 استیس ،یاسیس رفتار بر را خود اقتضائات که هاست  فرهنگ و مذاهب، ها، تیقوم از یکیموزائ عراق یاجتماع(. بافت 87

 یروهاین دخالت ةنیزم و شده عراق در اریبس یها  یناامن بروز سبب یقوم تنوع. است کرده لیتحم عراق اقتصاد و ،یخارج 

 (.195 :1396 همکاران،و  ی)هاشم است کرده فراهم را عراق یداخل امور در هیهمسا

 


مذهبیدرعراق-هایقومیپراکندگیگروه.2ةنقش

1398:93اصل،ینیحسواولیصادق
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 ناهمگون یاسیس یفضا در یقوم یهمبستگ موازات به نیسرزم داشتن و پارچه کی ییایجغراف یفضا از یریگ بهره

 و ،یخارج و یداخل یاسیس معادالت در هیدوسو یباز ییتوانا ،یجمهور  استیر مسند و تیحاکم رأس در حضور عراق،

 همکاران،و  ی)هاشم است زده رقم یپُررنگ نقش کردستان میاقل یبرا عراق یاسیس کانون عنوان به بغداد در حضور

 همانند که وند،یپ نیا تحقق ةجینت در و بوده عرب ریغ و عرب یها  ملت ةونددهندیپ عراق گر،ید یسو از (.73: 1395

 منطقه یکیتیژئوپل تیاهم غرب یبرا د،ینما دیتهد منطقه در را غرب منافع و باشد یقیعم وندیپ است ممکن اسالم صدر

 ،ینفت و گاز، افتراقات قوم ریمنابع و ذخا ،یکیتیژئوپل -ییایجغراف تیموقع ن،یبنابرا. شود یم تر  افزون عراق جمله از و

به عراق در مارس  کایامر یو پس از تهاجم نظام استعراق  کیتیژئوپل در رگذاریاز عوامل مهم و تأث یو مذهب ،یتیجمع

 از پس که یطور به شد؛ یکیتیو ژئوپل ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسیدر ابعاد س یقیو تحوالت عم رییکشور شاهد تغ نیا 2003

خود  دیعراق را از نقش جد گانیو همسا انهیخاورم ةمنطق دیجد یا  گونه به کشور نیا در یکیتیژئوپل عوامل زین اشغال

 (.66-65: 1395 رزاد،یو ش یعبدمتأثر ساخت )

 ها  نهیزم و بسترها: عراق و هیسور در داعش یابی  قدرت

آن  یریتکف ریشکل اخ است، گرفته قرار هاکشور یتیدر دستور کار امن ژه،یو طور به سوم، ةهزار یابتدا از هرچند سمیترور

 کیدر قالب  درواقع که آوردهسر بر یپنهان یها  هیدر جهان عرب، از ال یالدیم 2011 یها زشیخ یدر پ انه،یدر خاورم

 انهیخاورم در یمذهب -یقوم قیعم یها  شکاف وجود. است شده ظاهر تر  خشن مراتب به یو در ظاهر یتیامن یجد دیتهد

 یها  گروهپناهگاه امنرا به  انهیخاورم ةمنطق جادشدهیا یتیها و خأل امن  جنگ قدرت واسطة به ها  شکاف نیا ترشدن  ژرف و

 سال از که هیسور بحران یط رو،   نیا از(. 120: 1393 ،یلیآج و کشه ینیمب) است کرده لیتبد داعش همچون یافراط

 دهیشن و دهید یجهان یها  رسانه از که ینام نیشتریب دیشا شد، شروع 2014 سال از که عراق بحران نیهمچن و 2011

آن در سال  ةجرق تیوهاب یاصل یخشونت و مبان ةیکه بر پا کیدئولوژیا یگروه ؛داعش و اخبار مربوط به آن بود شد

 داینمود پ تیهم در وهاب دشیکه عقا ه،یمیت ابن یها به آرا  آن یفکر انیادعا کرد بن توان  یزده شد. هرچند که م 2003

عراق  ةبه القاعد توان  یم زیآن را ن شةیر. دارد سعود آل اقدامات و هیمیت  ابن یفتاو با یاریبس مشابهت گردد،  یمکرد، باز

 نیا البته،(. 11: 2014 ارد،یال یشد )هنر سیتأس یبه نام ابومصعب الزرقاو یاردن ینسبت داد که توسط شهروند افراط

 «جهاد و دیتوح جماعت»نام  بارا  یگروه یآن الزرقاو یصورت گرفت که ط الدن   با اسامه بن یالزرقاو عتیامر بعد از ب

القاعده در کشور  ةرا هم تجربه کرد که به شبک ینام رییگروه تغ نیا عت،یبعد از ب البته،. کرد یده سازمان و داد لیتشک

 جذب شبکه نیا به عراق داخل از یادیز افراد ییکایضدامر مبارزات لیدل به زود یلیخ که شد موسوم «عراق» نیرافد

در همان  ما،رهبر القاعده عراق انتخاب شد؛ ا عنوان به، ابوحمزه مهاجر 2006ژوئن  7در  یالزرقاو شدن کشته از بعد. شدند

 دولت»نام  باکه  گرفت  یم برها را در عراق در آن التیو تشک ادگراهایبن ةشد که هم لیتشک یجامع یسال، گروه نظام

 دولت و القاعده اختالفات که بود جا نیهم ماخود را شروع کرد. ا تیفعال یابوعمر بغداد یبه رهبر «عراق یاسالم

 ابوبکر شد، کشته ییکایامر یروهایندست  به( آن که ی)ابوعمر البغداد یرهبر مصر نکهیا از پس. شد شروع زین یاسالم

 یهنگام(. 7: 2014 من،ی)فر شد یو نیجانش 2013 لیآور در عراق و شام یاسالم دولت دیجد رهبر عنوان به یالبغداد

 از ای ندیآ  یم کشورها نیا به گرید یکشورها از یخارج یها  ستیترور وجودآمده، به یفضا در شد، ورشکسته یدولت که

 و سمیترور مسائل ریدرگ ریاخ سال چند در را ها دولت از یاریبس که یا  ئلهمس روند؛  یم گرید یکشورها به کشورها نیا

 مسئله نیا روشن مثال. شود بدل یجهان یتیامن معضل به کشور کی در بحران شده سبب و کرده یستیترور حمالت

 ،یفرانسه، مراکش، اندونز ره،یعربستان، قطر، سودان، الجز یاز کشورها یخارج انیاست که جنگجو هیعراق و سور
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 انیجنگجو 1گروپ سوفان ةمؤسس(. 388: 2007 ،و تاکر مونزیو در آنجا تجمع کنند )س ندیایدو کشور ب نیو ... به ا ،مصر

زده است. از آنجا که بستر  نیکشور جهان تخم 86نفر از  31000تا  27000 نیاند، ب  آمده هیکه به عراق و سور ،را یخارج

 1شده است. نمودار  لیتبد ایها از سراسر دن  گروه نیتجمع ا یبرا یدو کشور به محل نیها مناسب بوده، ا  گروه نیا تیفعال

  .دهد  یم نشان را عراق در داعش نیکمپ به مختلف یکشورها از یخارج انیجنگجو وستنیپ

 


 داعشدرعراقیدواطلبانخارج.1نمودار

2015:6مز،یتاورکیوین

روند انتقال قدرت در  ،تر از آن  مهم نداشت؛ اریاخت در تیامن یبرقرار یبرا یارتش که بود  شده اشغال یکشور عراق

ساخت دولت وجود  دربارة اجماع امکان یالملل  نیب و یا  منطقه گرانیباز دخالت با و رفت یم شیپ یکُند کشور به نیا

 و کلود) کرد  یم فراهم را کشور کی در یخارج یروهایحضور ن یبرا یهیزده توج  کشور جنگ کیدر  تینداشت و نبود امن

که  یاقدام انحالل ارتش عراق را اعالم کرد و اکنون ارتش کیدر  2پل برمر ،2003 سال در(. 26: 2007 شانکر،

از کشور عراق، خأل  کایامر ینظام یروهایبعد از خروج ن .ندارد یکشور وجود خارج نیعراق باشد در ا تیامن کنندة  نیتأم

 در دیبا را داعش جمله از یستیترور یها گروه گرفتن  از عوامل قدرت یکیقابل لمس بوده و  شتریب ینبود ارتش قو

 یعنی عراق یشهرها نیتر بزرگ از یکی داعش یستیترور گروه رو،   نیا از. کرد وجو جست کشور نیا ارتش یناکارآمد

 بزرگ یدیتهد که ،یمذهب و یقوم یها  نهیزم در ژهیو به را خود طلبانة   توسعه اهداف و کرد اعالم خود تختیپا را موصل

 اهداف بهانة به هم ناتو و غرب (.65: 2015 ،یهورام) کرد دنبال شود،  یم محسوب منطقه تیامن و صلح یبرا

 نیا نیسرزم و منابع بر و شوند یم هیسور و عراق، قا،یافر یکشورها وارد یستیترور یروهاین با مبارزه و دوستانه  انسان

 مجهز هم شرفتهیپ یها  سالح به و بود موصل در یعراق دولت یروین 30000 نکهیا وجود با. ابندی یم سلطه کشورها

 شهر نیدوم یآسان به و روز سه از کمتر یط در داعش. ندادند انجام یاقدام موصل در داعش دخالت مقابل در بودند،

. کردند یهمکار داعش با بودند، صدام طرفدار و یبعث عمدتاً که عراق، ینظام فرماندهان. کرد تصرف را عراق بزرگ

 از کایامر ینظام مشاوران و ژهیو یروهاین هم. بودند کایامر و ناتو تیحما مورد دو هر عراق ارتش یروهاین و داعش

 بر داعش داخل در یغرب مزدوران و ژهیو یروهاین هم کردند یم کار عراق ارتش با یخصوص یتیامن یها  شرکت جمله

 را عراق ارتش موصل در کایامر و ناتو رو،   نیا از. کردند یم کار کایامر و ناتو با ارتباط در و پنتاگون و ایس با قرارداد اساس

 را ها دادیرو یتیامن یها  شرکت و خود ژةیو یروهاین قیطر از کایامر و ناتو. ونددیبپ داعش التیتشک به تا کردند مکلف

 شدة یزیر  برنامه و شده یمهندس اتیعمل کی حاصل بلکه ست،ین یتصادف موصل تصرف ن،یبنابرا. کردند  یم تیریمد

                                                                                                                                                                   
1. Sophian Group Institute 

2. Paul Bremer 
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 موصل در عراق مسلح اریبس ارتش. نداد رخ موصل در یخاص جنگ ،یجزئ یریدرگ چند یاستثنا به. است شرفتهیپ

 داشتند دستور فرماندهانشان توسط ها یارتش که دهد یم نشان ها گزارش. کند مقاومت داعش برابر در توانست یم یراحت به

 ینفر 30000 ارتش که بودند ناتو و کایامر نیا ن،یبنابرا. بگذارند آزاد شهر تصرف در را داعش و نکنند دخالت چیه تا

 کند جنگ موصل در داعش هیعل عراق ارتش ندادند اجازه که بودند ها  آن و کردند یم تیریمد موصل در را عراق

 (. 5-1: 2017 ،یچاساداوسک)

جان  یعنی ،در عراق کایامر ریبا سف یادیز ییکه آشنا ،یجهان پژوهشکدةعضو  ،1یخسودوفسک کلیما پروفسور

 امیشکست ق یخود را برا تینگروپونته مأمور یاو معتقد است که چطور ةدارد، دربار ،(2005-2004) 2هنگروپونت یتریمید

 یریکارگ کند. به یملت نابود و متالش -دولت کی عنوان بهمردم عراق انجام داد و توانست عراق را  یها زشیو خ

و موارد  یطوالن سابقة. کاستیامر شدة  نهینهاد اریبس ینظام -یاطالعات یها  دستورالعمل از یبخش مرگ یها  جوخه

هدفمند وجود  یو ترورها یستیترور التیاز تشک یمخف تیو حما یمال نیدرخصوص تأم کایامر خیدر تار یادیمخوف ز

 اساس بر هیسور و عراق در یستیترور التیتشک آموزش و یریکارگ به. گردد  یمبر تنامیها به جنگ و  آن شةیدارد که ر

 تیمرگِ مورد حما یها  از کشتار مردم توسط جوخه یستیترور یشد؛ مدل یطراح یمرکز یکایامردر  3سالوادور مدل

کشور انجام  نیا ینظام کتاتورید هیعل یاقدام ابتدا در السالوادور و در اوج مقاومت مردم نی. ایمرکز یکایامردر  کایامر

 امنیتآژانس  سابق پیمانکار، 4اسنودن ادوارد(. 7: 2016 همکاران، و)لئونارد  دیگرد منجرنفر  75000کشتن  بهشد که 

 به موسوم گروه گیری  در شکل صهیونیستی  رژیم و ،انگلیس ،امریکا اطالعاتی های انسازم: »گوید ی، مامریکا ملی 

 را داعش به موسوم گروه ‟زنبور النة”با نام  یاتیداشتند و در عمل یادیشام )داعش( نقش ز و عراق اسالمی دولت

کرد که در آن از  منتشر یا  ، مقاله2014 لیدر آور ،5هرش موئریس ن،یهمچن(. 77: 1397)خرمشاد و آشنا،  «دادند تشکیل

 ادیاز آن « 2 ییخط موش صحرا»خلق آنچه تحت عنوان  یبرا یسور انیو شورش ه،یترک ا،یس سازمان نیب یسرّ یتوافق

و افغانستان در حال وقوع  ه،یسور عراق، درآنچه  ست؛ین یدیجد زیچ یاتیعمل یالگو اینمونه  نیپرده برداشت. ا شود،  یم

 یو سازمان یکیدئولوژینوزادان ا ایها   و مسبوق به سابقه است. النصره و داعش نوه یمیداستان قد ادامة واقعاست در

 مبادرت آن، از پس کا،یامر. کرد استفاده ها آن ازها را ساخت و   سال قبل آن یحدود س کایامرکه دولت  اند یعناصر افراط

 از یناش جادشدهیا قدرت خأل اگر. نمود 2003 سال در عراق به حمله قیطر از ها  آن یبرا یزیخ حاصل نیزم جادیا به

 اسد یسرنگون جهت واشنگتن تالش اگر و آمدند  ینم وجود به عراق در داعش و القاعده نبود، نیحس  صدام اعدام و حذف

 نداشت وجود یامکان و راه چیه نبود، هیسور در ینظام یستیترور یها  گروه آموزش و یمال نیتأم و کردن مسلح قیطر از

: 2016 همکاران،و  لئونارد) شود عراق وارد 2014 ژوئن در و دهد انجام عراق به یطوفان حمالت باشد قادر داعش که

20). 

 تحت یا  فرقه و یستیترور به یمدن و یاسیس از اعتراضات تیماه رییتغ و 2011 سال لیاوا در هیسور بحران آغاز با

 یراه ها،  یعلو با جهاد منظور به ،یریتکف -یسلف یها  شیگرا با یمتعدد یها  گروه ،یروان اتیعمل و یا  رسانه غاتیتبل ریتأث

 هیسور  جنگ بودن یا  فرقه و یمذهب یالقا یراستا در یپُرحجم و نیسنگ یروان غاتیتبل ه،یسور بحران یط. شدند هیسور

 به ها  یعلو با جهاد منظور به یسلف سنتِ   اهل از یادیز تعداد متیعز باعث یروان  اتیعمل و غاتیتبل نیا و گرفت انجام

                                                                                                                                                                   
1. Michel Chossudovsky 

2. John Dmitri Negroponte 

3. Salvador Option 

4. Edward Snowden 

5. Simone Hirsch 
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 یریتکف -یسلف گروه است، یزشیانگ عوامل نیمؤثرتر از یکی مذهب عامل که آنجا از(. 27: 1392 زارعان،) شد هیسور

 با توانست بود گرفته دربر را هیسور از یعیوس یها  بخش که یومرج  هرج و آشوب طیشرا در و شد فعال هیسور در داعش

 و ها  پادگان حاتیتسل و مهمات به یابی دست و نفت یها  چاه ریتسخ و رالزور،ید و رقه رینظ ها،  استان یبرخ بر تسلط

 باعث منظر چند از هیسور بحران. دهد گسترش سرعت به یانسان یروین و ،یحاتیتسل ،یمال ابعاد در را خود ،ینظام مراکز

 نیا از یبخش تصرف یبرا هیسور جنگ از داعش یریگ  بهره: از اند عبارت آن ابعاد نیتر مهم که شد داعش توان شیافزا

 هیدر سور روهاین یده خود، آموزش و سازمان یها یتوانمند توسعة یبرا یگاهیپا به هیسور شرق کردن لیتبد و کشور

در  یمذهب یها تنش دیتشد ه،یمختلف در پرتو بحران سور یگسترده از کشورها یانسان یرویجذب ن ،یجد ةبدون دغدغ

از  یو جذب منابع مال یا ها و اختالفات منطقه  رقابت شیافزا انه،یگرا  افراط یها و رفتارها  گروه یبستر برا جادیمنطقه و ا

که به  ه،یو ترک هیعراق با سور ییایو عراق و مجاورت جغراف هیدر جهت تصاعد بحران در سور یا منطقه گرانیباز یبرخ

 به یابی دست (.137 ،120: 1393 ،یلیآج و کشه ینیمب) کند یکمک م اریبس یو منابع مال حات،یتسل روها،یانتقال ن

 کشور دو نیا در ینفت مهم منابع بر تسلط نیهمچن و هیسور و عراق در ینظام یها  پادگان زاتِیتجه و مهمات، حات،یتسل

 سراسر در یستیترور گرانیباز همة انیم رینظ  کم یتیموقع در را داعش دارد اریاخت در که ییایجغراف عیوس یقلمرو کنار در

 دیتول یها  دانیم جیتدر به داعش یستیترور گروه، 2012 سال ةیاول یها  ماه در(. 19: 2014 عطوان،) است داده قرار جهان

 داشت خود کنترل در را هیسور نفت دیتول تیظرف درصد 60 حدود یزمان داعش .گرفت اریاخت در را هیسور شرق در نفت

 تنوع جةیزمان نت هم عراقو  هیسور یاسیس و یتیمعادالت امنگرفتن داعش در قدرت درواقع،(. 34: 2015 ن،ی)کرون

از داعش است و  یا  منطقه و فرا یا  منطقه یها  تیها و حما  و گسترش رقابت ،یدرون یتیامن یها  چالش ،یا  فرقه -یقوم

صورت  به زیرا ن رانیا یمل   تیاز جمله امن یا  منطقه ثبات و تی، امنکشور دو نیا یارض تیتمام دیضمن تهد رخداد، نیا

 دهد. یدر مخاطره قرار م یجد

 ها افتهی و بحث

 رانیا یاسالم یجمهور یمل تیامن بر هیسور و عراق در داعش ظهور ریتأث

 رانیا یاسالم یجمهور جمله از مختلف یکشورها یخارج  استیس عرصة در ها  چالش نیتر  تیپُراهم از که داعش، بحران

 و نیتأم یبرا رانیا اساس، نیا بر .است گذاشته یجا بر رانیا یمل  تیامن و یخارج  استیس در یمختلف راتیتأث است،

 با تا کند مبادرت خود یا منطقه و یمل تیامن یبازخوان به دیبا نخست خود استقالل و ،یارض تیتمام ت،یحاکم نیتضم

 کند دایپ دست باشد، داشته زین را یکاربرد یها مؤلفه بیترک امکان که ،یراهبرد یمدل به لیتحل سطوح درنظرگرفتن

 را رانیا یمل تیامن جهت دو از عراق در داعش حضور خصوص به و هیسور و عراق تحوالت (.198-197: 1397 ،یخان)

 با مبارزه بهانة به عراق کشور در یغرب روهایین مجدد حضور دوم، و داعش ینظام حضور اول، :دهد  یم قرار ریتأث تحت

 آن یپ در و ما متحد و هیهمسا کشور دو در داعش همچون یگروه ینظام حضور شک، بدون. داعش یستیترور گروه

 با ینظام مقابلة ییتوانا داعش گروه گرچه. گذارد  یم جای بر یمخرب راتیتأث ما یمل  تیامن در کشورها نیا دیشد یثبات  یب

 های یتینارضا یبرخ از رییگ بهره با توانند یم ها  آن که است آن دارد وجود نهیزم نیا در که دییتهد ندارد، را رانیا

 امروز مدرن اییدن در .کنند فراهم خود های  تیفعال برای را نهیزم رانیا غرب مناطق در اقتصادی و ،یقوم ،یاجتماع

 آنکه حال .گذارد  یم یباق جهان کشورهای ریسا در دارییپا راتیتأث دور اریبس فواصل در یحت کشورها ریسا تحوالت

 یثبات  یب و ومرج  هرج. گذارد  یم جای بر تری  مخرب راتیتأث مراتب به ای  منطقه و هیهمسا کشورهای در یثبات یب و ینظم  یب

 و اقتصادی تجارت در اختالل پناهندگان، هجوم همچون یمشکالت و معضالت تواند  یم هیسور و عراق کشورهای
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 نیا با یستیترور گروه نیا دیکن تصور حال .گذارد جای بر را سمیترور و یناامن گسترش و ،یطیمح ستیز معضالت

 (.108: 1394 نجات،) است وحشتناک زین تصوری نیچن ابد؛ی تسلط شام و عراق بر نامرام یدئولوژیا

و  یستیترور اتیعمل دیو ناتو و تشد کایامر انةیجو  مداخله یکردهایرو و اهداف و ها  یناامن تداوم شک،  بدون

و  رانیا یاسالم یو بلندمدت جمهو یا  و منافع منطقه یغرب و ناتو، صلح و ثبات جهان تیدر منطقه با حما طلبانه  هیتجز

و اقدامات  داتیبا تهد یجد مقابلة عدم صورت در و کند یم دیتهد شدت بهآن را  یا  و متحدان منطقه گانیهمسا

سلطه و نفوذ  نةیزم یستیترو یها گروه نیو ناتو از ا کایامر یها  تیو مداخالت و حما یستیترور یها گروه طلبانة  هیتجز

 ةکوچک و مستعمر یبه کشورها گریو جهان اسالم بار د شود  یفراهم م انهیخاورم منطقة بر غرب و لیاسرائ مدتبلند

از اهداف  یکی یاسالم ی. جمهوررسد  ینم زین یو اقتصاد یاسیس توسعة به هرگز و شود  یم لیو غرب تبد کایامر دیجد

در منطقه با  یستیترور یها  گروه یروزیو پ ها  یاست و در صورت تداوم ناامن یستیترور یها مورد نظر غرب و ناتو و گروه

و  یفور یها  حل  راه افتنیمهم و  مسئلة نیا به پرداختن ن،یبنابرارو خواهد شد.  روبه یفراوان یتیامن داتیها و تهد  چالش

 یو منافع راهبرد تیامن نیتأم نیو همچن یو جهان یا منطقه تیصلح و امن نیتأم یبرا داتیتهد نیمقابله با ا یمؤثر برا

 (.18: 2016 کور،)است  یضرور اریو محور مقاومت در منطقه بس رانیا

 نوع کی قیطر از گرید عبارت به ای نرم و سخت شکل به منطقه از دیتهد یبازدارندگ ران،یا کیاستراتژ منطق در

 و ه،یسور عراق، در یمستشار و ینظام میمستق حضور یمعنا به سخت یبازدارندگ. است ممکن «یبیترک یبازدارندگ»

 یمعنا به هم نرم یبازدارندگ. است کشور یمل تیامن ضد یستیترور یها انیجر میمستق داتیتهد از یریشگیپ یبرا لبنان

 یبرا دوست یها دولت سطح در رانیا روابط تیتقو یبرا یمحل نخبگان و روهاین با روابط و یاسیس یها ائتالف تیتقو

 شد سبب مسئله نیهم. است منطقه در داعش حضور و شیدایپ از پس ژهیو به منطقه در یجار یاسیس یخألها پُرکردن

 یتلق «خواهانه گسترش» یا فرامنطقه و یا منطقه سطح در کشور نیا کیتیژئوپل یرقبا یسو از منطقه در رانیا حضور

 شیافزا یبرا و «یا منطقه داتیتهد» دفع قالب در شتریب را خود یا منطقه حضور رانیا که است یحال در نیا. شود

 به یواکنش رانیا یخارج  استیس اساس، نیا بر(. 47: 1399 برزگر،) داند یم یضرور یرامونیپ طیمح در «ینسب تیامن»

 هیسور بحران یط در یستیترور یها  گروه یابی  قدرت و شیدایپ و گر مداخله یها دولت یسو از وجودآمده به یتیامن داتیتهد

 عراق و هیسور شمال از یبزرگ یها بخش و داشت حضور هیسور و عراق در یزمان داعش یستیترور گروه .است عراق و

 جنوب یایآس و افغانستان، ه،یجرین و یبیل از ییها بخش در زین اکنون  هم یستیترور گروه نیا. داشت خود تصرف در را

 200 به عراق و هیسور در داعش کنترل تحت مساحت ،2015 سال یابتدا در ها، برآورد یبرخ اساس بر. دارد تیفعال یشرق 

 و یفیس) دیرس  یم نفر ونیلیم 10 به کردند  یم یزندگ گروه نیا کنترل تحت مناطق در که یتیجمع و مربع لومتریک هزار

 (.54: 1397 پورحسن،

 


داعشتوسطهیسوروعراقشدۀاشغالمناطق.3ةنقش

1396:80روشن،پورلیاسماع
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 تیفعال .است گرفته قرار هیسور و عراق یها  دولت اریاخت در و شده آزاد داعش نفوذ تحت مناطق از یاریبس اکنون

 آن یمرزها حصار در را رانیا تیامن دینبا ماا کند،  ینم مواجه یخطر چیه با را رانیا یاسالم  یجمهور یمرزها ها  یریتکف

 ران،یا امروزه و گنجد  ینم رانیا نیسرزم یمرزها در فقط آن انیحام و داعش ضد مبارزه ةمقدم جبه  خط .کرد وجو جست

 داده گسترش یستیونیصه میرژ با لبنان یجنوب یمرزها تا را خود کیاستراتژ عمق منطقه، کشور نیقدرتمندتر عنوان به

 عراق، ران،یا محور از رانیا نفوذ قدرت»: گفت باره نیا در قوا، کل یفرمانده یعال مشاور و اریدست ،یصفو سرلشکر .است

 گرید ما یدفاع خط .است شده گسترده ترانهیمد تا رانیا نفوذ قدرت که است بار نیسوم نیا و دهیرس ترانهیمد تا هیسور و

 لیاسرائ سرِ یباال و ترانهیمد کنار تا ما کیاستراتژ دفاع عمق و است لیاسرائ با لبنان جنوب ما یدفاع مرز ست؛ین شلمچه

: 1396 ،یجشن  یموسو و ییرضا) «است ترانهیمد تا فارس  جیخل از رانیا قدرت نفوذ توسعة از ها یغرب ینگران. است دهیرس

لبنان  و هیسور تا عراق از که شود یم انگاشته ییایدر ریمس ای ینیزم لپُ کی اساساً انهیخاورم در رانیا نفوذ اکنون، هم(. 153

 تهران با منطقه در عهیش ینظام شبه یها گروه شتریب دارد. را خود تیحما تحت یها گروه از یا شبکه رانیا دارد. امتداد

 است، افتهی شیافزا داعش شکست زمان از نفوذ نیا .دکر استفاده عربستان با رقابت در ها آن از توان یم که هستند متحد

 شهیعراق( ر و هیسور مرز در البوکمال اند )مانند شده آزاد داعش تصرف از که یدر مناطق رانیا تیحما تحت یها گروه رایز

 (.18: 1399 ،یگودرز و این یدینو) اند دوانده

 عراق و هیسور در داعش شکست در رانیا یاسالم یجمهور یراهبرد نقش

 بدو از همواره که است ییکشورها معدود از یکی رانیا با متقابل یکیتیژئوپل قیعم های  یوابستگ و حساس تیموقع با عراق

 تیفعال یاصل کانون به کشور نیا عراق، اشغال از پس که طوری به است؛ بوده آن ریدرگ گری یسلف دةیا رییگ شکل

 گریباز نیتر مهم گاهیجا در یسلف قدرتمند مدارهای با یهمپوشان و یتالق در انیجر نیا و شد لیتبد یسلف های  گروه

 امدهاییپ واجد رانیا یاسیس اییجغراف اول ةحلق در ینیآفر  نقش گونه  نیا .گرفت قرار عراق تحوالت صحنة در یردولتیغ

 دخالت موجب عراق در داعش یستیترور گروه شیدایپ(. 106: 1394 نجات،) است رانیا یاسالم جمهوری برای مهم

 محسوب یاسالم یجمهور یراهبرد عمق که عراق، در انیعیش حضور به توجه با .شد کشور نیا در یخارج گرانیباز

 نقش. داد مثبت پاسخ داعش با مبارزه برای ها  عراقی کمک درخواست به که بود کشورهایی نخستین از ایران شود، یم

 بسیار عراق در ایران نقش»: شود مدعی گاردين انگلیسی ةروزنام که است حدی تا داعش با مقابله در ایران ةکنند  تعیین

 با رانیا یاسالم یجمهور(. 6: 2014 دهقان، یکمال) «کرد حفظ را بغداد ایران، قدس یروین فرمانده سلیمانی، و است مهم

 کیتیژئوپل منافع نیتأم یراستا در یا دوجنبه و «هوشمندانه» یتیامن -یاسیس یاستراتژ کی یمانیسل سردار بارز نقش

 گذشته ةده چند در یخارج استیس ثابت اصل کی که ران،یا یا منطقه نفوذ و نقش شیافزا نخست،: کرد یطراح کشور

 کیدئولوژیا یها جنبه از فراتر ،یاستراتژ نیا. بود یجهان و یا منطقه یاسیس معادالت در کشور یاسیس گاهیجا حفظ یبرا

 منابع تیتقو آن و داشت هم «یتدافع یبازدارندگ»کالن جنبة کی منطقه، در انیعیش وحدت و مقاومت محور به مربوط

 کشور یبقا حفظ دوم،. بود منطقه در یتیامن تر بزرگ ةحلق و یفور یمرزها در تیامن حفظ نیهمچن و کشور یمل قدرت

 یها گروه) نامتقارن داتیتهد و( لیاسرائ میرژ و کایامر مثل دشمن یدولت گرانیباز) متقارن داتیتهد دفع قیطر از

 آورد وجود به کشور یبرا یبازدارندگ ینوع یاستراتژ نیا(. دارند یرانیضدا تیماه که داعش و القاعده همچون یستیترور

 یفشارها و یاقتصاد یها میتحر دورة در کشورمان یراهبرد یها تیمحدود و ،یاقتصاد یها تیظرف امکانات، با که

 نیکمتر با منطقه در رانیا طرفدار یمحل یروهاین از یا شبکه یمانیسل سردار(. 50: 1399 برزگر،) بود همخوان یاسیس

 در کایامر و هیروس یعنی بزرگ یها قدرت با روابط در ،یاستراتژ نیا با ران،یا. کرد جادیا داتیتهد نیا دفع یبرا نهیهز
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 با روابط در وحشت ةموازن کرد، مهار را هیسور و عراق در هیترک دولت سرکش نقش آورد، وجود به تعادل هیسور بحران

 نیا از و کرد، لیتبد عرب جهان در رانیا دوست حلقة به و خارج دشمنان کمپ از را عراق نمود، جادیا لیاسرائ میرژ

 یدیتهد عراق در داعش ظهور. افزود یغرب یکشورها با روابط در کشور یزن چانه و یا منطقه کیاستراتژ نقش بر قیطر

 یکینزد در رانیا یغرب یمرزها یلومتریک 50تا  2015 سال یابتدا در که است رانیا یتیامن یفور ةحلق یبرا عمده

1هیسعد و جلوال یشهرها
 به داعش ةحمل به تا ندینش  ینم انتظار به رانیا که است یعیطب. کرد نفوذ الهید استان در 

 استحکام تا را داعش مقابل در خود یها مقدم  الزم، خط  یراهبرد عمق جادیبا ا کند، یم یسع بلکه دهد، پاسخ شیمرزها

 انبطال با مجادله از تر قیعم داعش با رانیا یکنون مقابلة ن،یبنابرادهد.  گسترش یاسالم یداریب تیتقو و مقاومت محور

: 1394 ،یرودیش) داند یم خود یاصل دشمن را عهیش داعش اما ند،یب یم کفر با مبارزه در را خود هدف طالبان رایز. است

 در آنچه. اند آن دنبال به داعش رهبران که است یهدف انهیخاورم در رمسلمانیغ های  تیاقل و مسلمانان همة نابودی (.91

 د،یرش) دارند اقامت نیبحر و عراق، ران،یا در عمدتاً که اند انیعیش اول هدف که است نیا دیآ  یم نظر به داعش مواضع

 هدف مورد عهیش محوری و یاصل هستة عنوان به را رانیا گروهْ نیا که است آن از یحاک عهیش به داعش نگاه(. 25: 2014

 حکومت مخالفان یاصل هستة عنوان به یعیش رانِیا داعش، نگاه از .کرد حرکت هسته سمت به دیبا دارد اعتقاد و داده قرار

 لحاظ به رانیا که است نیا بر داعش احساس .ردیگ قرار هدف مورد دیبا ممکن نحو هر به داعش ادعای مورد یاسالم

 و مقدسات به حمله داعش، زعم به. است یاسالم احکام اجرای برای یستیترور گروه نیا ةعمد مانع منطقه در یرگذاریتأث

 شیپ وییسنار از یبخش رو،   نیا از .است رانیا هیعل بعدی اقدام به ورود برای یمناسب نةیزم  شیپ عراق در یعیش های ارزش

(. 106: 1394 نجات،) است رانیا مرزهای سمت به نبرد صحنة کشاندن قیطر از خود اهداف به دنیرس گروه نیا روی

 انهیخاورم در رانیا یتیامن -یاسیس کردیرو شبردیپ عوامل نیتر مهم از هیسور و عراق یها  دولت از تیحما لحاظ، نیبد

 یها  مساعدت در رانیا راهبرد. بدهد دست از را ها آن یراحت به دینبا ها،  نظام نیا از تیحما دهه چند از پس ران،یا. است

 تیبا موفق یمانیسل سردار بارز نقش با «یحشدالشعب» یمردم جیبس تحرک یارتقا قالب در عراق ارتش به یمستشار

 . (148: 1394 کالرده،  یمراد و یاکوئین) است بوده همراه

شده  انیمشخص و ع کایامر یرسم ةافشاشد اسناد در عهیضدش یارتش لیتشک یبرا سعود  آل ییهمسو و یهمدرد

 نیا شد، منتشرکسیلیکیوکه توسط  ،یتلگراف یغامیدر پ ،2009 دسامبر در کا،یامر ةخارج ریوز نتون،یکل یالریاست. ه

 یستیترور یها  گروه گریو د طالبان، القاعده، یمال یحام یاصل گاهیپا همچنان یسعود عربستان که کرد انیب را نکته

 که بود ها  آن تیهدا و تیریمد نیا و اند  گرفته دست داعش را به تیدر عمل کنترل و هدا مانانشیپ  است. عربستان و هم

 م،یعظ اشتباهات وجود با. آورند دست به هیسور و عراق در را یسن ونیسیاپوز کامل کنترل تا داد را امکان نیا داعش به

 در را عراقاست. آنچه  یکه چرا دولت عراق در حال فروپاش ستین مسئله نیا یاصل لیدل یمالک یها یناکام و یناتوان

آن شورش توسط معارضان  تیریو کنترل و مد هیدر سور یوهاب یها  یشورش سن کرد متزلزل و داریناپا 2011 سال

)لئونارد و  شوند  یم تیحما یعرب  ةو امارات متحد ت،یقطر، کو ،یسعود رانیّکه اغلب توسط خ یبود؛ کسان یوهاب

: گوید می تروریستی های  گروه از عربستان حمایت تأیید در وگویی گفت در2لیابوخل اسد پروفسور(. 101: 2016 همکاران،

: 2014)پال،  «باشد متفاوت دو این خارجی   سیاست اگر حتی است؛ داعش ایدئولوژی همان سعودی  عربستان ایدئولوژی»

 رایز. بکاهد عربستان نفوذ از مقابل در و شود منجر آن شتریب نفوذ به تواند یم داعش با رانیا مبارزة اساس، نیا بر. (2

 و یتیهو مسائل شدن مطرح درواقع،. ستین آن رفتن نیب از موافقِ چندان ضدداعش، ائتالف به وستنیپ رغم به عربستان،

                                                                                                                                                                   
1. Gullah and Sa'dia 

2. Asad Abu Khalil 
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 تحرکات با مخالفت و مقابله. دینما  یم فایا یمهم نقش ها  آن از عربستان تیحما در رانیا ژهیو به و عهیش با داعش مقابلة

 عراق دولت و غرب به فشار گرفت،  یم انجام یمانیسل سردار و رانیا تیهدا با که ان،یعیش یمردم جیبس و عهیش اناتیجر

 از یبخش یریتکف اناتیجر از یاطالعات و ،یحاتیتسل ،یمال یها تیحما و ،یحشدالشعب یروهاین از یریگ بهره  عدم در

 دامنة از اقدامات نیا به زدن دامن با است تالش در عربستان ن،یبنابرا است؛ بوده ریاخ تحوالت متعاقب عربستان اقدامات

 و اضیر یا  منطقه منافع و اهداف نیتأم هدف با و بکاهد هیسور و عراق جمله از منطقه یکشورها در رانیا نفوذ

 . کند کمک کشورها نیا در مطلوب یتیامن نظم و یاسیس معادالت یریگ شکل به آن یا  منطقه مانانیپ  هم

در  فقطو  اند یالملل  نیب زیاقتدارگر نظام در شیخو تیموجود حفظ یپ در ها دولت ،یتدافع  ییگرا  واقع یةنظر اساس بر

 سطح در اغلب زیواکنش ن نیدهند و ا  یها وجود دارد به آن واکنش نشان م  آن هیعل یدیتهد کنند احساس که یطیشرا

به  یتر  سخت یها شود واکنش یجد یلیخ تیامن معضل که یطیدر شرا فقطاست و  دگریداشتن تهدباز و موازنه جادیا

کنند  یم خود قدرت شیاقدام به گسترش نفوذ و افزا یها زمان  دولت گر،یشکل بروز تعارضات رخ خواهد نمود. به عبارت د

 ردیگ یم انجام یتصور ناامن طیفقط در شرا یمل یحضور دولت در خارج از مرزها اساس، نیکنند. بر ا یکه احساس ناامن

 17 در)ره(  ینیخم و مرقد مطهر امام  یاسالم یداعش به مجلس شورا حملة رانیا ان،یم نیا در(. 125: 1388)برزگر، 

 نینخست حمالت نیاکرده است.  یتوسط عربستان تلق رانیا یساز ناامن ادشده،یبا استناد به اظهارات  ،را 1396 خرداد

 کشور در بزرگ ةحمل نینخست و دهه کی از شیب در تهران در یستیترور حملة نیاول و بود رانیا خاک در داعش ةحمل

 یروهاین و ناجا، سپاه، یروهاین اتیعمل نیا در. شود  یم محسوب زاهدان در 1389در سال  یگذار بمب زمان از رانیا

 یجمهور ،یستیترور اقدام نیا از بعد روز چند ةفاصل در. پرداختند بودند، داعش عضو که مسلح، افراد با مقابله به یتیامن

 را ه،یسور شرق در واقع ،1رالزورید استان در داعش مواضع، 1396 خرداد 29 در حمالت، نیا از انتقام یبرا رانیا یاسالم

را  یستیگروه ترور نیا یها استیاهداف و س و( 181-180: 1396 ،یعمران و یذوالفقار) داد قرار یموشک حمالت هدف

داعش در عراق  یستیگروه ترور تیحضور و فعال نکهیگفت با توجه به ا دیبا ن،یبنابرادر منطقه با شکست مواجه ساخت. 

 از یناش یتیامن داتیتهد رفع صدد در رانیا یاسالم  یجمهور شد، لیتبد رانیا یمل  تیامن هیعل یدیتهدبه  هیو سور

 یتدافع یکردیرو اتخاذ با و است آمدهبر ه،یعراق و سور یعنی خود، یرضروریو غ یضرور یتیامن حلقة دو در بحران وقوع

 هزاران ،اکنون هم .دارد  یبرم گام مقاومت محور یاعضا و خود یتیامن منافع خصوص به منافع و اهداف نیتأم جهت در

 تهران هدف. اند عراق یمرزها به شدن کینزد و هیسور شرق یسو به یشرویپ حال در رانیا تیحما مورد یجنگجو

 را یبالمنازع راه بار نیاول یبرا و کند متصل ترانهیمد سپس و هیسور به عراق قیطر از را رانیا که است یدوریکر جادیا

 .کند جادیا لبنان و هیسور در خود متحدان به کمک رساندن یبرا

 

 
 هیسورشرقدرداعشمواضعبهرانیایموشکحملة.4ةنقش

 2018:5اسالم،جهاناخبار

                                                                                                                                                                   
1. Deir Al-azor  
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 یغرب یمرزها در ینظام میمستق اتیو منافع خود از عمل یا  منطقه تیامن حفظ یبرا موارد یبرخ در رانیا رو،   نیا از

 یموافق در کشورها یها جناح و متحدان از یبانیمنظور پشت به یمال یها  تی( استفاده کرده است. حماهیخود )عراق و سور

 2015ژوئن  درکه  هیملل متحد به سور سازمان  ژةیو ةبوده است. بنا به برآورد فرستاد یمالاس یجمهور گریمنطقه ابزار د

ر به دال ونیلیم 700ر به دولت بشار اسد و دال اردیلیم 6 حدود یمبلغ سال نیدر ا فقط یمالاس یجمهور شده،منتشر 

 با مقابله در رانیا یخارج استیس ابزار نیتر ررنگپُ ن،یبنابرا(. 7-6: 2019)کاتزمن،  لبنان کمک کرده است هللا  حزب

 ترشدن کوچکو  داعش راندن عقب یبرا یستیضدترور یها اتیعمل یرهبر و ینظام یها تیحما و یدانیمحضور  داعش

 از تیحما یبرا آستانه و ژنو یها تدر نشس مؤثر حضور و یا منطقه یها یهمکار است. تدارک بوده نفوذش ةمحدود

 در خود قدرت یاصل مراکز داعش تا شد باعث ها یهمکار نیبود. ا رانیا یسو از یگرید اقدام هیسور و عراق یها دولت

 این یدی)نو دبرس حداقل به هیسور در گروه نیا نفوذ رةیدا جیتدر به یالدیم 2018و  2017سال  در و دست بدهد از را عراق

 (.11: 1399 ،یگودرز و

و  هیدر سور بحران با مواجهه در رانیا یخارج  استیدر س یولوژدئیا از استفاده ،یتدافع ییگرا  واقع کردیبر اساس رو 

 اهلل  همچون حزب ییها  گروه تیتقو یبرا یرثو مؤ دیابزار مف ،یمنافع مل شیافزا هدف باعراق و در دوران پساداعش، 

بر اساس اصل دعوت و به  رانیاست که ا نیا تیواقع .در عراق و ... خواهد بود یالشعب و حشد هیسور انیلبنان و علو

شد و هرگز  منی زیو ن ،عراق ه،یسور ةو مسلمانان منطقه وارد منازع هینجات سور یو برا هیسور یدرخواست دولت قانون

و عربستان در  کا،یامر ل،یاسرائ ه،یترک تیبا حما هیسور ةنداشته است. چون آغاز منازع یارض یطلب  قصد مداخله و توسعه

و  یتیو امن یاتیح یکردند تا بازو جیامکانات بس همةداعش همراه بود و داعش را با  ةجانب همه یبانیو پشت زیتجه

خود  یا از دوستان و متحدان منطقه تیبه حما یدفاع یاقدامدر  رانیا ،نابود کنند انهیرا در خاورم رانیا یاتیح یها  سرپُل

 نیدر ا یواقع یساالر  مردم یعنی یعراق -و عراق یسور -یسور یو عراق بر راهکارها هیحال در سور نیپرداخت و در ع

 نیا مردم دست هانتخابات و ب قیاز طر منی نیو عراق و همچن هیسور ةدارد که منازع حیکرد و تصر دیکشورها تأک

 رییتغ هیسور دولت سود به را یباز قاعدة هیسور در رانیا ینیآفر  نقش(. 52: 2018 هالوارد، و دروی)گ شود نییتع کشورها

 نظام یبرا ینظام مستشاران اعزام و حاتیتسل کردن فراهم در ،یاقتصاد و کیپلماتید تیحما بر عالوه ران،یا. است داده

 مقابله یبرا را ارتش و سپاه مستشاران از یاریبس هیسور نظام درخواست از پس رانیا. است کرده فایا یمهم نقش هیسور

 گفت توان یم ،یتدافع  سمیرئال ةینظر اساس بر رو،   نیا از. است کرده اعزام کشور نیا به یستیترور یها  گروه با نبرد و

 .دهند  یم نشان واکنش خود از ینظام ریتداب اتخاذ با کنند یم دیتهد احساس گرانید بالقوة و دیجد ییتوانا از که ییها  دولت

 معمای ةمسئل با همواره که است ای  منطقه آنارشیک نظام یک خاورمیانه که آنجا از ،یتدافع    ییگرا  واقع یةنظر طبق

 و آنارشیک نظام در رایز اند، قدرت افزایش تکاپوی در امنیت تأمین برای ناگزیر به هایش  دولت است، بوده رو  به رو امنیتی

 با یا نیز ها  دولت قدرت افزایش .شوند خاطرجمع بقایشان به نسبت توانند می شان قدرت به توسل با فقط ها دولت خودیار

 راستا، نیا در(. 1070: 1395 نژاد، یمصل) یابد  می تحقق بیرونی متحدان به پیوستن طریق از یا درونی منابع به توسل

 نیا توسط شده اعالم طلبانة توسعه اهداف و 2014 سال تابستان در هیسور و عراق در داعش یستیترور گروه عیسر شرفتیپ

 یجهان یائتالف جادیا باعث موضوع نیا که ،کرد مواجه الوقوع بیقر یتیامن دیتهد با را جهان کل و فارس جیخل منطقة گروه،

 اتحاد کی عراق در کایامرو  رانیا ینظام حضور خصوص در ان،یم نی(. در ا1: 2015 گ،یرلیس) شد آن با مبارزه یبرا

 جیبس یروهاین و عراق ارتش ن،یبنابرا. گرفت شکل سال چند از پس واشنگتن و تهران نیب یضمن و بالفعل ناخواستة

 ضدداعش یالملل  نیب ائتالف حمالت ییهوا یبانیپشت و قدس سپاه یمستشار تیحما با «یحشدالشعب» به موسوم یمردم

 همکاران،و  یریبص) و فلوجه را از دست داعش آزاد کنند یاز جمله الرماد یا  توانستند مناطق گسترده کایامر یرهبر به
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 مورد را هیسور در داعش مواضع کند  یم تالش ضدداعش یِالملل  نیب ائتالف رسد یم نظر به ه،یسور مورد در (.51-71: 1395

 از. ردیبگ پس داعش از را مناطق آن ینیزم عرصة در بتواند هیسور دولت که زانیم آن به نه اما دهد، قرار ییهوا حملة هدف

 رونیب داعش دست از که یمناطق تا دارد قرار ائتالف کار دستور در رو  انهیم اصطالح به مسلح معارضان تیتقو گر،ید یسو

 و هیسور یاقتصاد یها رساختیز به ائتالف حمالت به توجه با. شود اشغال آزاد ارتش چون ییها  گروه توسط عاًیسر رود  یم

 یایاح داعش هیعل ائتالف یاصل هدف رسد یم نظر به ه،یسور آسمان در ممنوع پرواز منطقة ینوع یبرقرار یبرا تالش

 (.45: 1396 ،یسهراب) باشد اسد یسرنگون یبرا غرب ةخورد  شکست یباز

 ه،یسور و عراق در خود اتیعمل آغاز زمان از پرواز یسورت 167912 از شیب کایامر ییهوا یروی، ن2017آگوست  در

 ندو عراق مستقر هیدارد که در سور یسربازان نیهمچن کایامر ،ییبر حمالت هوا عالوه ، انجام داد.2014اگوست  یعنی

 ستین هیسور منازعة یبرا یگرید حل راه که دهد   یم گنالیس قیطر نیا از و( عراق در نفر 8892 و هیسور در نفر 1720)

 2/1از  شیب 2018 یدر مبارزه با داعش در سال مال کایامرتوسط دولت  شده  داده اختصاص یکل نةی(. هز28: 2018 ،یکوپ)

 قت،یحق(. در524: 2017 ،یتورنبر) شود  یم زین هیسور ونیسیاپوز یروهایاز ن تیدالر بوده است که شامل حما اردیلیم

شهروندان  ییایو به لحاظ جغراف رحمانه  یشکست داعش است. داعش ب هیاست که هدفش در سور یمدع کایامردولت 

را  یانیدر اروپا انجام داد و جنگجو یحمالت و کرد عام را قتل ییاروپا یاز کشورها یبرخ یو تا حدود ران،یعراق، ا ه،یسور

 روین ریافراد فق انیم از فقطداعش  ن،یبنابرااستخدام کرد.  هیمبارزه با دولت عراق و سور یبرا یغرب یاز کشورها

 استآن  برشد؛ چون اروپا  ییاروپا یکشورها در ییها یها و نگران ترس جادیاقدامات داعش سبب ا نیاستخدام نکرد. ا

 انجام خود نیسرزم مردم و خاک هیعلرا  یو حمالت گردند یمبعد از نبرد با داعش به کشور خود بر کالیکه شهروندان راد

 ،شد و پس از آن ترامپ دیتشد 2016در سال  کایامر یجمهور   استیر مباحث طول در یمل  تیامن تیروا نیا. دهند  یم

و اوباما را به خاطر  دهد  یبود، وعده داد که داعش را شکست م کایامر یجمهور  استیانتخابات ر یداهایاز کاند یکیکه 

داعش در  الوقوع  بیکه با شکست قر ز،ین یکنون طیشرا در کایامر (.41: 2018 هالوارد، و درویگخلق داعش سرزنش کرد )

 قیدر عراق از طر شیها  توطئه شبردیجهت پ دیجد یها  توطئه یدر پ ند،یب  یم رفته دستعراق، معادالت خود را در عراق از

 کایامرتحرکات  نیپساداعش است. ا مرحلة در کشور نیا یداخل امور در ندهیفزا مداخالت و عراق در یحفظ محور نظام

 ب،یاز جمله تخر یمخاطرات و تبعات منف ودر عراق جز کایامر انةیجو اشغالگرانه و مداخله یها  استیاست که س یدر حال

 یاعالم یها استیدر س چندنداشته است. هر یگرید جةیکشور نت نیدر ا سمیو رشد و گسترش ترور ،یگر کشتار، فتنه

و  یو مذهب یبر اساس عوامل قوم هیعراق و سور ةیمخالف تجز کایامرکه  میشو  یم رو  پاسخ روبه نیبا ا کایامردولت 

 نیا نکهیا ژهیو به شود؛ یم دهیاست که د یزیبرخالف چ یاعالم یها  استیس ،کشور متعدد است نیبه چند لیتبد

 یریگیپ ترامپ دولت در شدت به منطقه در رانیا نفوذ از یریجلوگ و یستیونیصه  میرژ تیامن تیتقو هدف با ها  استیس

 جانبه  همه یها  اقدام(. 232: 1396 روشن، پور لیاسماع) دارند ها  طرح نیا یاجرا در یمهم نقش ها  ستیونیصه و شود  یم

 و گرفت قرار هیحاش در کامل طور به داعش با مبارزه در انشیحام و کایامر تالش که بود یحد به رانیا اثربخش و

 نیا .خواندند دیمف و مؤثر را مبارزه نیا در رانیا نقش بارها ،یغرب یها رسانه یحت جهان، و منطقه مختلف یها رسانه

 رینظ ییکشورها و یا  فرامنطقه یکشورها همة به را منطقه در رانیا یاسیس و ینظام اقتدار اثربخش و مقتدرانه حضور

: 1396 ،یجشن  یموسو و ییرضا) کرد ثابت دارند، رقابت ایآس غرب جنوب منطقة در رانیا با شدت به که ه،یترک و عربستان

165.) 

 را خود ینظام قدرت توانسته هیسور در خصوص به است؛ افتهی  دست ییها  تیموفق به عراق و هیسور در رانیا حال، هر به

 تیحما راستا نیا در و است هیسور بحران حل یاصل نیطرف از یکی رانیا گفت توان  یم امروز و کند لیتبد یاسیس قدرت به
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 به فقط را اسد رییتغ و است داده قرار خود کار دستور در را یمل  تیحاکم از دفاع و هیسور یکپارچگی حفظ بر یمبن خود

 حوزة و هیسور یفعل طیشرا به توجه با رسد، یم نظر به .آزاد انتخابات کی یط هم آن رد،یپذ  یم هیسور مردم تیاکثر خواست

 لیتحل در یشتریب تیقابل از یتدافع ییگرا واقع کردیرو ،یتدافع ییگرا  واقع و یتهاجم ییگرا  واقع کردیرو دو نیب از ران،یا نفوذ

 در ها  دولت ینسب تیامن شیافزا دنبال به یتدافع یخارج   استیس. باشد برخوردار هیسور بحران یط در رانیا یخارج   استیس

 یبرخ. هستند خود تیامن شیافزا یپ در وستهیپ ها دولت گفت توان یم اساس، نیا بر. است الملل  نیب نظام صحنة

 با روابط نوع گان،یهمسا با روابط نوع ،یاقتصاد یها  استیس دولت، کیدئولوژیا عملکرد همچون ییارهایمع پردازان  هینظر

  ییگرا واقع یخارج  استیس صیتشخ جهت در را( 147-141 :1997 د،یک) ائتالف استیس یریکارگ به و بزرگ، یها  قدرت

 و کیاستراتژ منافع حفظ بر یمبتن عمدتاً رانیا یخارج   استیس پساداعش دوران و هیسور بحران در .رندیگ  یم کار به یتدافع 

 نیهمچن و حماس و اهلل  حزب با روابط حوزة در خصوص به منطقه یتیامن -یاسیس معادالت در کشور نیا تیاهم ریتأث تحت

 دوران در رانیا کیاستراتژ کردیرو. است یمهم و حساس نقش یدارا آن در رانیا که بوده لیاسرائ و اعراب صلح روند

 ترامپ دولت که یاقدامات ن،یبنابرا. باشد ندهیآ معادالت ةکنند نییتع بتواند تا است منطقه سطح در تر  یجد حضور پساداعش

 یخارج  استیس ( تمرکز2 کند؛ یریجلوگ یا  منطقه قدرت کی به رانیا شدن لیتبد ( از1: است استوار هیپا نیا بر کرده آغاز

 کردن لیتبد و یهراس رانیا رینظ یمسائل است، آن خواهان کایامر که کند یمسائل ریدرگ را رانی( ا3 بزند؛ برهم را رانیا

 یآباد یعل یقاسم) رانیا یموشک مسائل چون یموضوعات و کشور یخارج  استیس یبرا دیجد موضوع کی به برجام مسئلة

دفاعِ فعالِ  ندهیآ یتیامن داتیتهد از یریشگیپ لزوم و گسترده یها  یثبات  یب اساس، نیا بر .(67-66: 1397 همکاران،و 

نقش  یفایو عراق با حضور و ا هیدر سور رانیدفاعِ فعالِ ا ،اکنون . همکند  یم جابیرا ا یتیامن یها  در حلقه رانیا یِتهاجم

(. 180-179: 1396 ،یدانیشه  یتیهدا و کالرده  یمراداست ) افتهیتحقق  یدانیم ةدر عرص یفرماندهان نظام یمستشار

 میاز رژ تیخود به حما یمل تیامن یارتقا و حفظ هدف با یتدافع ییگرا واقع کردیرو شبردیپ یراستا در رانیا ن،یبنابرا

ثرترین نقش را در نابودی داعش در سوریه و عراق ؤترین و م  ایران مهم درواقع، و عراق پرداخته است. هیسور یاسیس

 متحدان و  ها  مریکاییاتوزی  اینک و در دوران پساداعش موجب تشدید کینه  این نقش هم شک،  بدونداشته است. 

نسبت به ایران و متعاقباً طراحی راهبردهای جدید برای مقابله  یستیونیصه  میرژ و یسعود  عربستان ژهیو به آن یا  منطقه

المهندس،  یو ابومهد یمانیخواهد شد. به شهادت رساندن سردار سل ،محور مقاومت در منطقه است رهبرکه  ،با ایران

 یپهپادها توسط بغداد یالملل  نیب فرودگاه یکینزد در 1398 ید 13 در شانو همراهان عراق، یالشعبحشد یروهایمعاون ن

 یاسالم یجمهور ن،ایم نیاست. در ا یکردن لیتحلراستا  نیدر ا رفت،یترامپ انجام پذ میکه به دستور مستق ،ییکایامر

که محل  ،را لیارب در یگاهیعراق و پا استان االنبار در االسد نیع گاهیپا ،1398 ید 18حمالت، در  نیدر پاسخ به ا رانیا

 .دقرار دا یموشک ةبودند، هدف حمل ییکایامر یروهایاستقرار ن

 تیبا تقو یاز دست داده است، ول هیخود را در عراق و سور قلمرو سراسر، داعش 2017سال  انیدر پا حال، هر به

 یها  شکاف بر که آورده وجود همنطقه ب ةندیدر آ شده هیتجز یفضاها یرا برا یبستر عرب -ردو کُ یسن -عهیش یدوقطب

 که، شده لیتبد انهیخطرناک خاورم یتیاز معضالت امن یبخش بهداعش  اکنون، همسوار شده است.  یمذهب و یقوم

و  یاسیس یراهکارها ازمندین شتریب انهیخاورم ةمقابله با آن، منطق یبرا یو اطالعات ینظام یعالوه بر راهکارها

 است. یتیمعضل و بحران امن نیدفع ا یبرا یفرهنگ یپلماسیو د یالملل  نیو ب یا  منطقه یها  یزنیرا



https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 امدهایپ و ها چالش: پساداعش ةیسور و عراق

 غرب درداعش  یستیترور گروهکرده است.  رانیو عراق را و هیسور یستیترور یها گروه با جنگ و داعش هیعل مبارزه

 از شیب تاکنون هیسور در. است شده انسان ها  ونیلیم یآوارگ و گسترده تلفات باعث هیسور و عراق در خصوص به ایآس

 از نفر ونیلیم 5 از شیب که اند  گشته آواره نفر ونیلیم 11 از شیب و یزخم نفر هزار صدها شده، کشته نفر هزار 400000

 روز چهار ینفر مجبور شدند در ط 23000از  شی، ب2017 یدر م ،. در نبرد الرقهاند  برده پناه یخارج یکشورها به ها آن

(. 75: 2018 هالوارد، و درویبوده است )گ رانگریو اریبس زیمنازعه ن نیا یاقتصاد ریخود را ترک کنند. تأث خانة و زادگاه

منجر شده و  هیسور یناخالص داخل دیتول درصد 400جنگ به افت  ری، برآورد شده است که تأث2016 لیدر آور ن،یهمچن

 (.8: 2016 ،ی)بورگ است شده کوچک درصد 50از  شیکشور ب نیاقتصاد ا

2017-2014یهاسالةدرفاصلهیداعشدرسورواقداماتحمالت.1جدول

 منبعونوعحادثه مکان زمان

 توسط داعش یاشغال کوبان یکوبان 2014 اکتبر

 داعش یایشیلیاشغال توسط م رایپالم 2015مه  21

 داعش یایشیلیاشغال توسط م یکوبان 2015ژوئن  26

 داعش یایشیلیاشغال توسط م الزور رید 2016 هیژانو 17

 توسط داعش یگذار بمب حمص و دمشق 2016 هیفور 21

 داعش یایشیلیحمله توسط م حلب 2016 لیآور 29

 داعش یایشیلیتوسط م یانتحار یگذار بمب اتوبوس ستگاهیا مارستانیبطرطوس و جبله،  2016مه  23

 توسط داعش یگذار بمب یشلیقم 2016 هیژوئ 27

 توسط داعش یگذار بمب حلب 2016 نوامبر

 توسط داعش یگذار بمب حلب 2017 لیآور 15

 توسط داعش یگذار بمب یرقا 2017 ژوئن

 2018:75هالوارد،ودرویگ

 را نفر ونیلیم 5از  شیو ب گذاشته، یجا بر یزخم هزار ها ده گرفته، را نفر هزار ها  ده جان تاکنون سمیترور زین عراق در

 20شده و حدود  رانیو هیمردم سور یها  خانه از درصد 7، حدود 2017در سال  یگزارش بانک جهان به. است کرده آواره

از  یمیاز ن شیگزارش شده است و ب ریم و  مرگ هزار 470 تا هزار 400 نیب. است دهید یجد بیآس هم گرید درصد

 یفور ریبه تعم سد موصل ن،یهمچن(. 2: 2017 ل،ی)الخل اند همجبور به ترک کشورشان شد 2010در سال  هیسور تیجمع

سازمان  یمقام رسم کی گفتة به. ندازدیب خطر به را یعراق ها  ونیلیم یزندگ تواند  یم سد نیا شدن است. شکسته ازمندین

: 2017 ن،ی)کال باشد داشته نهیهز دالر اردیلیم کی از شیب است ممکن موصل یاساس یها  رساختیز ریتعممتحد،  ملل 

 یها گروه حمالت انیجر در یبیو ل عراق، ه،یسور یشهرها از یاریبس یها  رساختیز و ساتیتأس گفت دیبا ن،یهمچن(. 4

 دارد؛ هیسرما دالر اردهایلیم به ازین ها آن یبازساز و شده رانیو گرفت انجام ها آن با مقابله در که یاقدامات و یستیترور

 ها دولت نیب جنگ زین و یستیترور یها  گروه انیم یها  یریدرگ در هیسور و عراق یکشاورز از یعیوس بخش که یا گونه به

 به یادیز خسارات زین یکشاورز امکانات به داعش کنترل تحت کشاورزان یدسترس  عدم. دید یجد بیآس ها  گروه نیا با

 با شهر 167 از شیب خود قدرت اوج زمان در داعش، ژهیو به ،یستیترور یها  گروه. است کرده وارد ها آن محصوالت و مزارع

و  نسونیراب) اند  کرده یم مبارزه ها آن سر بر ای اند  داشته کنترل تحت هیسور و عراق در را ینفر هزار 10 تیجمع حداقل

جنگ در  ،2014تا  2011 یها سال نیب دهد  یم نشان هیسور یاسیس قاتیتحق مرکز یابیارز(. 30-15: 2017همکاران، 
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 ژةیو ندةینما ،2ستورایدم استفان ن،یکشور خسارت وارد کرده است. همچن نیدر ا 1هیدالر به سهام سور اردیلیم 72 هیسور

(. 32: 2017 سنگوپتا،) دارد ازین هیسرما دالر اردیلیم 250 به هیسور یبازساز که است گفته ه،یسور امور در ملل سازمان 

 امکانات از عدد چند و نیچند تاکنون و است کرده اعالم ینفت ساتیتأس قراردادن هدف برای را خود لیتما عراق در داعش

3یجیبا در عراق ینفت شگاهیپاال نیتر بزرگ جمله از انرژی
 است درآورده خود تصرف به کشور نیا یشمال بخش در را 

 یها  کانال قیطر از داعش توسط نفت قاچاق گر،ید سوی از(. 133: 1395 ،یفشارک  یاحمد و یقل امام  زاده لیاسماع)

 دامنة شدن دهیکش و یتیامن کردیرو شدن برجسته که است، شده منطقه در شتریب یناامن به زدن  دامن باعث خود خاص

 یها  تیفعال گونه نیا. است داشته دنبال به زین را یاتیح عنصر نیا از یور  بهره فراخور به گرید مناطق ریسا به ها  یریدرگ

 یسو از هیسور و عراق در یرسم یها دولت فیتضع و سو  کی از ینفت دالالن و گروه نیا تیتقو باعث تنها نه داعش

در منطقه کمک  یستیگروه ترور نیا یاقدامات تهاجم شتریهرچه ب دیبه تشد تواند  یخود م طیشرا نیا بلکه شده، گرید

 سازد. وتار رهیرا ت ایآس غرب  منطقة ثبات و صلح انداز  چشم تواند  یم خود نیا که کند،

  تحلیل و تجزیه

 به لین یبرا گاه که است یخاص هدف به دنیرس منظور به وحشت و رعب جادیا یبرا زور از استفاده یمعنا به سمیترور

اعمال  فیگاه در توص خود تحول خیتار در واژه نیا. دیآ یمبر بیو حذف رق یدر صدد نابود سمیترور انیجر هدف

متفاوتِ مثبت و  ییمعنا ... با دو بارِ و یاستعماردر مبارزات ضد یروش عنوان به ای ،یاقدامات انقالب فیها، گاه در تعر دولت

 ایجامع از آن و  ییمعنا واژهْ نیا خیتار از یمقطع چیه در که داشت توجه دیبا حال، هر در. است شده گرفته کار به یمنف

نوع آن  نیتر از خشن یکی دیدارد که شا یاشکال مختلف سمیاز آن ارائه نشده است. ترور یالملل  نیب رشیمورد پذ قیمصاد

 یو رشد نوع نیشاهد تکو ریاخ یها در سال انهیخاورم یاسیس طیمح ،راستا نیباشد. در ا کیدئولوژیو ا یدولت سمیترور

. است گرید یها  و نادرست خواندن برداشت نیاز د زیآم  برداشت خشونت تفکر نیا اساس. است یریتکف -یاسالم سلف

 یکیزیحذف ف بر و دانند یمرا نادرست  نیاز د یگریبلکه هر برداشت د دانند،  یم حق را خود تنها تفکر نه نیا انیحام

 یکینزد حاصل تفکر نیا نیتکو. است شده منجرترور  کردیرو به تیدرنها که دارند اصرارخشونت  قیخود از طر یرقبا

 یها شهیاند یگریاو و د یها شهیقطب و رواج اند دیّدر مصر پس از اعدام س یکی ـ اسالم از سمیکالیراد برداشت دو

 ییها گروه. افتندی اندام  عرض امکان و شدند کینزد گریکدیبه افغانستان به  یهجوم شورو انیبود که در جر ـ تیوهاب

 ند.طرز تفکر نیا ینیو احرار الشام مصداق ع النصره،  ةجبه داعش، القاعده، طالبان، مانند

 منطقه یکشورها از گرید یبرخ و عربستان تیحما لیدل به انهیخاورم یاسیس  طیمح در تفکر نیا گسترش و رشد

 یدرون طیشرا یبرخ دینبا اگرچه. بود کایمرا ژهیو به یخارج گرانیباز تیحما با همراه یسلف  اسالم کردن هژمون یبرا

در  زیهمراه با گسترش فقر را ن ،یقوم و یاجتماع یها شکاف ،یمذهب منازعات عراق، در اقتدارگرا یها دولت سقوط مانند

آن موسوم  انیو حام رانیا یعیش -یاسالم انقالب هیعل یریتکف -یسلف تفکر یریگ  جبههگرفت.  دهیتفکر ناد نیگسترش ا

 یها برداشت انیحام و طرفداران ییارویشاهد رو انهیدهه خاورم کیبه  کیتا نزد دیسبب گرد «مقاومت ةجبه»به 

مقاومت  ةجبه ژهیو به رقبا هیعل یالملل نیب و یا منطقه گرانیباز تیبا حما یریتکف -یسلف ةجبه که باشد اسالم از متفاوت

آن در زمان  ینیسطح در دستور کار خود قرار داد که مصداق ع نیو ارعاب را در باالتر ،استفاده از روش ترور، خشونت

 یو نظام ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ساختار بر را ینیسنگ تلفاتو  ها نهیکه هز بود هیدولت داعش در عراق و سور اتیح
                                                                                                                                                                   
1. Capital stock 

2. Stephen Dimasura 

3. Baiji 
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 کشاندان توان صورت در و یابتین جنگ انداختن راه به یریتکف -یسلف تفکر انیحام یاصل هدف. کرد لیتحم کشورها نیا

را متوجه خطر  رانیدولتمردان ا یکردیرو نیچن ،دیترد  بدون. بود رانیا یاسالم یجمهور یمرزها داخل به آن

 یجمهور. شد لیتبد رانیا یخارج   استیس یاصل یها  تیاولو از یکی به یریتکف -یسلف رو مبارزه با تفک کرد ییگرا  افراط

 کی جادیموفق به ا ه،یسور و عراق یها دولت به یمستشار یها عالوه بر کمک خود، هدفبه  لین یبرا رانیا یاسالم 

 ه،یسور در 2017 سال در بوکمال سقوط با تیدرنها که دیگرد اهلل و حزب ،هیسور عراق، ه،یروس ران،یااز  متشکل ائتالف

 نکته نیا یادآوری ،داعش را اعالم کرد. البته اتیح انیپا قدس، سپاه فرمانده ،یمانیسل سرلشکر داعش، دولت مقر نیآخر

 زیخود در داخل ن ،یالملل  نیب یفشارها تحملعالوه بر  ،رانیا یاسالم  یجمهور ،مدت نیدر خالل ا ،که است الزم

  یابه مجلس شور یستیترور ةعطف آن حمل ةنقط که گرفت قرار هجوم مورد یریتکف یها  گروه یسو ازمورد  نیچند

طرز تفکر از  نیا ،است کرده سقوط داعش دولت اگرچه تاکنوناهواز بود.  ةو حادث ،)ره(ینیخم امام مطهر حرم ،یاسالم

عربستان  دنمان یا  منطقه گرانیباز نکهیا به توجه با خصوص به ،امکان رشد و گسترش آن وجود دارد مجدداًنرفته و  انیم

 هیعل یدیتهد هم رایز ،دانند  یرا به نفع خود م یستیترور طیمح وجود کایمرا ژهیو به یالملل  نیب گرانیو باز لیو اسرائ

و امکان فروش سالح را  هیدر منطقه را توج کایامرحضور  نکهیا هماست  رانیا یاسالم  یجمهور یشناخت یهست تیامن

 یامکان برا هیو سور ،عراق پاکستان، مانند ییکشورها در زین یطیمح نظر از نکهیا مضافاً کند؛  یکشور فراهم م نیا یبرا

 وجود دارد. یتفکر نیرشد چن

داعش را  انیپا .1به چند نکته توجه کنند:  دیبا رانیا یاسالم  یدولتمردان جمهور ،یطیشرا نیچن بهتوجه  با ن،یبنابرا

 ه،یسور ةندیآ خصوص در هیروس و رانیا انیم موارد یبرخ در اختالف بروز رغم به .2 ند؛ندان یریتکف سمیترور انیپا

 یاسالم  یجمهور .3 ؛کند تیو تقو ظحف را یریتکف -یسلف انیجر هیعل هیبا روس ائتالف دیبا رانیا یاسالم  یجمهور

از  تیکمک و حما .4 ؛کند تیتقو و تیحما را یاشغال یها  نیسرزم درونمقاومت از عراق تا  یها  گروه دیبا رانیا

در  .5 ؛تاس یریتکف سمیمقابله با رشد و گسترش ترور یراهکار برا نیو لبنان بهتر ،هیسور عراق، در یقانون یها دولت

 زانیم از طرف  کیتا از  دیبرآ منطقه یکشورها باگسترش و بهبود روابط  درصدد دیبا رانیا یاسالم  یجمهور ،حال نیع

 .رندیگ قرار انزوا در یریتکف انیجر نیا انیحام گرید یسو از و شود کاسته منطقه در تنش

 گیری  نتیجه

 به یپاسخ را کشورها یخارج  استیس تیهدا یتدافع ییگرا  واقع که آنجا از رسد، یم نظر به ،پژوهش به یکل ینگاه با

. دارد یهمخوان یتدافع ییگرا  واقع یتئور و عراق با هیسور در داعش شکست در رانیا نقش داند،  یم یخارج یدهایتهد

 ؛فریقاستاهای امنیتی عصر حاضر ظهور و گسترش گروه تروریستی داعش در غرب آسیا و شمال   ترین پدیده  یکی از مهم

 گروه ثیر قرار داده است.أت و فرهنگی در این منطقه را تحت ،تحوالت سیاسی، امنیتی، اقتصادی همةای که   پدیده

معارض با محور مقاومت و در  گرانیمنافع باز و اهداف یراستا در عمالً یعیضدش اقدامات و شعارها با داعش یستیترور

 خود نفع به رانیا یا  و کاهش نفوذ منطقه محور مقاومت فیتضع خواهان که گرفته قرار یاسالم یجمهوررأس آن 

 یحکومت جادیا خواهان و کنند یم تیحما عراقو  هیسور در معارض یها گروه از کشورها نیا رو،   نیا از .هستند

 در داعش رایز د،یآ شمار به رانیا یارض تیتمام یبرا یخطر تواند یم داعش ن،یبنابرا. هستند کشورها نیا در مذهب یسن

 به حمله با توانند  یم ها آن .است کشور کی در منطقه یکشورها ادغام مستلزم خالفت جادیا و است خالفت جادیا ةشیاند

 یبرا یبزرگ یتیامن داتیتهد داخل، در یستیترور اتیعمل اعمال با نیهمچن و یعیش مقدس یها مکان و رانیا یمرزها

 امام مطهر حرم نیهمچن و مجلس به حمله با ،1396 خردادماه در که چنان .آورند وجود به رانیا یاسالم یجمهور
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 داتیتهد رفع بر رانیا یدفاع تاسیس که آنجا از. شد وطنانمان  هم از یا عده کردن مجروح و دیشه باعث ،)ره(ینیخم

 که استآن  بر والت. دارد دیتأک یمستشار یها  کمک و آموزش قیطر از ینظام فعالِ حضور بر فعال دفاعِ است، متمرکز

ظهور  ،انیم نیدر ا .زنند  یم توازن به دست زین دیتهد برابر در بلکه زنند،  ینم موازنه به دست قدرت برابر در فقط ها  دولت

مقاومت محسوب  یکه از ارکان اساس ـ کشورها نیا در ها و عراق و استقرار آن هیسور در یریتکف -یسلف یها  گروه

مقاومت  فیتضع بهکه  ثیح نیرا هدف قرار داده است، از ا رانیا یتیو امن یماد منافع ماًیمستق نکهیافزون بر ا ـ شوند یم

 با مقابله درصدد رانیا انیم نیا در که کرد، خواهد فراهم را رانیا یشناخت  یهست یناامنموجبات  د،یگرد خواهد منجر

 یها  خود به نظام یمستشار یها کمک بهمقاومت در منطقه  یها  حلقه یفروپاش از یریجلوگ هتجدر  و برآمده ها آن

 .ورزد  یم مبادرت عراق و هیسور یاسیس

 انیحام و غرب یها  استیس یاجرا در گروه نیا ییتوانا عدم ةدهند  نشان هیسور و عراق در ها  یریتکف ریاخ یها شکست

 اگرچه است؛ گرید طرف از مقاومت ةجبه و رانیا یا منطقه قدرت ترشدن  برجسته و طرف کی از ها ن آ عرب و یستیونیصه

 نکیا است،پراکنده شده  هدر منطق آنعناصر  اکنون  هم و است داده دست از هاکشور نیخود را در ا یداعش عمالً قلمرو

 غافل ندهیآ در یاساس چالش دو از دینبا. دارد یفزون آن یها  چالش بر یستیترور گروه نیا تیفعال از برجامانده یها فرصت

 ینابود درواقع، دارد؛ و داشته قرار داعش ورز  خشونت یدئولوژیا ریتأث تحت که است یدیجد یگرا  خشونت نسل اول، بود؛

 یاشکال در گروه نیا یستیترور روح و بود نخواهد ندهیآ در ییگرا  افراط بخش  خاتمه یستیترور یها  گروه گرید و داعش

 یاسیس ساختار دهد  یم قرار ریتأث تحت را مقاومت محور یکشورها ریسا و رانیا که گرید یچالش کرد؛ خواهد جلوه گرید

 و یافراط یها  گروه مجدد یریارگی و یریگ  قدرت یبرا را نهیزم تواند یم مناسبنا توجه  صورت در که است هیسور و عراق

قرار دارد،  یدئولوژیا ریتحت تأث شتریب رانیا یخارج  استیاگرچه س .آورد فراهم کشورها نیا جوانان انیم از یستیترور

قرار خواهد  زین انهیگرا عمل مالحظات ریتأث تحت کشور یمل و منافع  ،یتیامن ،یاسیس یازهاین به توجه با آن عملکرد

 اریکه بس ،هیسور و عراق در داعش یستیترور گروه اقدامات از یناش یامدهایپ و ها  نهیهز گفت توان  یم ،تیدرنهاگرفت. 

 در یاسیس بحران شتریب چههر  یدگیچیکشورها شده است و بر پ نیا ةبوده است، باعث اختالل در روند توسع زین نیسنگ

 ةمنطق در بازیگران ةهم برای اقتصادی -های امنیتی  وجودآمدن آسیب هداعش باعث ب .است افزوده عراق و هیسور

انداز  را افزایش و چشم ایآس غرب  ةاعتمادی در منطق  های بی  کشیدن نظم نسبی موجود، ریشه چالش به با ،و شده خاورمیانه

 یاهبردر نقشبه  یکل یبا نگاه ،نیهای جدی مواجه کرده است. بنابرا صلح و ثبات بین بازیگران منطقه را با چالش

و  هیدولت داعش در سور انیپا نکهیبا توجه به ا گفت توان  یم عراق، و هیسور در داعش شکست در یاسالم  یجمهور

 ،اند کیاستراتژ تیاهم یدارا رانیا یبرا یاز نظر راهبرد کشور دو نیا یطرف ازبوده و  رانیا ینقش محور قیعراق از طر

کشورها به  نیتحوالت ا ریمدنظر قرار دهند تا مس یا  گونه به عراق و هیسور در را پساداعش تحوالت دیبا رانیا دولتمردان

 هیسور انیم نیا درو  دشوحفظ  رانیا یاسالم  یجمهور یمل  منافع عراق و هیسور ةندیکند که در آ دایپ ریس یسمت

ممکن است  رایزبماند.  یباق رانیا یاسالم  یجمهور یبرا یاتیح یکشور عنوان بهو عراق  کیمتحد استراتژ کی عنوان به

 ،باشد رانیا یاسالم  یهورو عراق رقم بزند که به ضرر جم هیسور در را یتحوالت یا  فرامنطقه ای یا منطقه یها فاهمت

اتفاق  هیو روس هیترک نیب مشابه یتفاهم است ممکن ،نیهمچن. هیسور یردهاکُ بارةمانند تفاهم اردوغان و ترامپ در

 عنوان به رانیا ندهیآ درکنند که  اتخاذ یاستیس ،یهدف راهبرد کی عنوان به ،دیبا تهران یةبلندپا مقامات رو،   نیا از. فتدیب

 .بخشد نیتضم و نیتأمرا  خود یا  منطقهبماند و اهداف و منافع  یو عراق باق هیسور یاسیس ةصحن در گریباز ةمهر کی
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