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چکیده
غرب آسیا بخشی مهمی از جهان اسالم ا تس

قالجیش ششی اهمی ییت وی ییژهای دارد؛ که
که از نقطهنظر تاریخی و مس  لئا سسس یا سسس ی و سوق ق

شامل سرزمینهای میان دریای مدیترانه و خلیجفارس و تا منطقه جنوب خاوری اروپا ،جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا گس هدرت
ا تس  .این منطقه از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جهان ا تس

ل شدن این منطق ورگ هاگنالوج هب ه هههه هههههها ای
که با تبدی 

تروریستی نوظهور سلفی تکفیری و سپس حرکت بهههسوووی صرع شعاد اسپ راتخاس هههه هههههای پیچی ییده و پ امت ربارب رد ار نارحب ر مم مم مممممی
تها و توانمندیهای وی ییژه در عرصهههها ای مختلف
بازیگران و قدرتهای منطقهای و جهانی قرار داده ا تس  .این منطقه به دلیل قابلی 
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی بهخصوص

در ط ططی دهها ای اخیر بهههعنو قطنم نا هه هههای راهبردددی ک اب ه    موقعی ییت ژئوپللیتیکی،

ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی باعث شده که همواره در پیش برد طرحهای راهبردی غرب بهخصوص آمریکا برای تأمین منافع و
ماندگاری در منطقه و ح ظف حائل امنیتی رژیم صهیونیستی جایگاه منحصر بهفردی داشته ا تس  .کشورهای سوریه و عراق در جبهه
مقاومت ،دونقطه از کانونهای تزری ییق بح  و نار بب بببیثباتتی تو طس

ش در جن روحم یتباین گ    
گ ور هههها ای تروریس عاد یریفکت ت ششش ششش

ت ژئوپللیتیکی و تغییراات راتخاس
ژئوپلیتیک وابسته به رهبری آمریکا در منطقه به شمار میرفتند ،حاال با توجه به این تحوالت رقاب 
گذار ژئوپلیتیک منطقهای و فرا منطقهای در این کشورها متمرکز شده ا تس  .از طرفی دیگر کشورهای عراق ،سوریه و یمننن نی ییز به
محل رقابت و منازعه و در همآمیختگی قلمرو ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه ،عربستان تبدیلشده ا تس  .این پژوهش با
استفاده از روش توصیفی– تحلیل و پيمايشي با استفاده از منابع کتابخانهای– اینترنتی و اسنادی ک یلحت هب ه ل     آیندهههپژوه ههی فضا ای
ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا(مطالعه موردی عراق) پرداخته ا ؛تس که رقابته لاچ و ا شش شششها ا می ییان جبه اب تمواقم ه    
محور وابسته به غرب در منطقه را در فضای پسا داعش تحلی دومن ل هه ههه کههه تحوللل ح و شعاد فذ
ژئوپلیتیک وابسته به سمت محور ژئوپلیتیک غیر وابسته(مقاومت) در هدف پژوهشی هست.

سوپ تتتتتتتان اد زززی منطق روحم زا ه   

واژگان کلیدی :غرب آسیا ،عراق ،داعش ،گذار ژئوپلیتیکی ،قلمرو خواهی ،استراتژیک ،ژئوپلیتیک غیر وابسته.

( -1نویسنده مسئول) kyazdanpanah@ut.ac.ir
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مقدمه
يكي از مهمترین ابزارها براي ايجاد نظم منطقهای در ساختار ژئوپلیتیکی ،قدرت است .بااینحال اين ابزار در فرآيند
یکههه مم شقن تسا نك    
یش دو ؛؛ به ههطوررر 
تهایی مواج  ه مم ممم 
ايجاد نظم و ساختار ژئوپلیتیکی در يك منطقه با مقاوم 
پررنگتری درروند ايجاد نظم منطقهای و ژئوپلیتیکی ايفا كند .این منطقه گروههای فرهنگ گگی و ن اژ د دی گونا وگ ننی از
یداده است ..غ بر
قبیل فرهنگهای ایرانی ،عربی ،بربرها ،ترکی ،کردی ،یهودی و آسوری و مسیحی را در خود جا 
قالجیشی اهمیت ویژهای دارد؛
آسیا بخشی مهمی از جهان اسالم است که از نقطهنظر تاریخی و مسائل سیاسی و سو 
جفارس و تا منطقه جنوب خاو ِرِری اروپا  بونج  ،ب تخا ررر رررری آس سسیا و
که شامل سرزمینهای میان دریای مدیترانه و خلی 
شمال آفریقا گسترده است.
تغییرات فضای ژئوپلیتیکی منطقه در پسا داعش در حال اجرایی شدن است اما بازگشت منطقه غرب آسیا در کش رو
عراق به حالت اولیه پس از بحران داعش تا حدود زیادی ناممکن است .تغییرات در نظم منطقهای اولین موض رد عو
تهاست
یها و وقوع جنگهای نی ییابتی ب ببین دولت ت
غرب آسیا است .این تغییر ناشی از پیامد گروهبند 

که در رقابت

یبردند و سعی داشتند مواضع خود راپیش ببرند .بعضی از این کشورها تا جایی موف ففق ش و دند
ژئوپلیتیکی به سر م 
بعضی دیگر دررسیدن به اهداف خود ناکام و شکست خوردن که با مطرحشدن مسئله بازسازی پس از جنگ ،رقابت
به دوران پسا داعش و موضوع اقتصادی در عراق کشیده شده است .پسا داع رد ش منطقههه و فرص اصتقا ت دد دددی به
وجود آمده ناگزیر زمینه حضور دیگر کشورها منطقهای و فرا منطقهای را در کشور عراق فراهم نموده است .کشوری
که به لحاظ حضور اقتصادی درصحنههای اقتصادی قوی ظاهر شود ،این توانایی را خواهد داشت که مواضع خود را
در غرب آسیا بهخصوص عراق تثبیت نماید.
اما بحران حاصل از تغییرات در پسا داعش در منطقه به خصوص عراق تقریبًاًا تمام کشورها را درگیر نموده است؛ که
با پایان بحران داعش در عراق شاهد تعریف فضای ژئوپلیتیکی جدید از سوی کشورها درگیر در مبارزه با داعش در
یهایی را شکل داده است؛ که منطقه
ببند 
شهای و قط 
این منطقه خواهیم بود .فضای رقابت و مبارز در پسا داعش تن 
تاندازی از محور ژئوپلیتیک وابسته به مح پوئژ رو للیتی ییک مقاوم تسا ت ... ..
غرب آسیا با حذف داعش در حال پوس 
فضای ژئوپلیتیک پسا داعش همراه با ساختار جغرافياي سياسي ،امنیتی ،اجتماعی و مذهبی در منطقه غرب آسیا ب ببین
کشورها و گروههای محور مقاومت چالشها و تهدیدات را رو به کا ما ،تسا هداد شه نن نننی ییت ژئوووپليتيکی و فضاای
یهاایی را ش پوئژ تاکارتشا هب هجوت اب .تسا هداد لک
ژئوپلیتیکی در این فضای تنشهای و قطببند 

للللللل للللللللیتیکی و

ژئواستراتژی میان کشورهای این منطقه بهخصوص عراق با همسایگان ،تبیین سناریوهای احتمالی تح رع تالو ا و ق
ارزیابی ت ثأ یرات فضاهای جغرافیایی در پسا داعش در غرب آسیا هدف اصلی ای یین تحقی ییق هس برد هک ؛ت ر گگ گگگیرندهه
سؤاالتی است که بعدًاًا ذکر خواهند شد.
لذا فرض اساسی پژوهش این است که روند دوران پسا داعش در منطقه غرب آسیا بهویژه در کشور ع زاغآرس قار   
تحوالت سهبعدی خواهد بود – 1.اتحاد ملی علیه تروریسم  – 2خیزش پنهان و محدود تروریسم  – 3رویکرد نظام
حاکمیتی به حفظ ساختار ژئوپلیتیکی این کشور و ممانعت از هرگونه تجزیه جغرافی ییایی؛ و بناای فرع ععی دیگررر این
پژوهش نیز :تحلیل پیامد بحرانهای پسا داعش و امکان تغییرات در ساختار قدرت و فضای ژئوپلیتیک منطقه است.

آیندهپژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش771 ...

مبانی مفهومی و نظری
ژئوپلیتیک

1

یهای
ژئوپليتيك شیوه قرائت و نگارش سياست بینالملل توسط صاحبان قدرت و انديشه و ت يثأ ر آنها بر تصمیمگیر 
سياسي در سطح ملي و منطقهای است( .)Mir Heydar, 1998: 22ژئوپلیتیک عبارت است از :مطالعه رفتا يسايس ر   
تها ،گروهها و سازمانها در مورد جنبههای فضا يي  ،محيطي و انساني(.)Hafez Nia, 2006: 11
دول 
تروریسم

2

ت م حت درو للی ییل و
تروریسم اساسًاًا پدیدهای سیاسی است اما از سایر پدیدههایی که سیاسی هستند و در عل  م سسسیاست ت
نحاللل
ت استتت .بااای 
یگیرند ازجمله پدیدههای انق چ گنج ،اتدوک ،شروش ،بال رررر ررررریک ککی و …متفاوت ت
بررسی قرار م 
تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست
یابد (.)Feirahi, 2006: 165-145
انواع تروریسم
تان :زا د
مرکز مطالعات پیشرفته تروریسم شناسی برای تروریسم چهار دسته ک  هتفرگ رظن رد نال ا بع هک تس ار تتتتتت تتتتتت
تروریسم نرم ،تروریسم نیمه سخت ،تروریسم سخت ،تروریسم در تاریخ .در این تقسیمبندی از تروریسم هر قسمتی
یهای تروریسم و انواع آن را شا ورت :لم ر ،تصخش     
یشود .یکی دیگر از تقسیمبند 
به چندین محور دیگر تجزیه م 
یداند(.)Yazdan Panah, 2015: 202
نالمللی ،ترور هستهای ،سایبر تروریسم و  ...م 
ترور دولتی ،تروریسم بی 
در رابطه با انواع تروریسم ،الکس آشمید ،دانشیار دانشکده عل  مو سسسیاس سسی دانش  هاگ الالال ی یین و رئ ئئیس مرک تاعلاطم ز   
تروریسم که پیشتر مسئولیت دفتر جلوگیری از تروریسم سازمان ملل متح طم اب هتسناوت تسا هتشاد ار د ا تاعل       
ینویسد ،تروریسم بهطورکلی ،به سه دس هت
تروریسم در چهار حوزه دانشگاهی از تروریسم ،درباره انواع تروریسم م 
یشود که عبارت است از :تروریسم سیاسی ،جرم سازمانیافته مرتبط با تروریسم ،تروریسممم پاتولوژی ییک ی ییا
تقسیم م 
یکنددد ک  نآ دوخ ه دد دددر
بیمارگونه و روانی .آنگاه از سه دسته کلی باال ،تروریسم سیاسی را تروریسم اصلی معرفی م مم 
یشود .تروریسم شورشی ،تروریسم خودگمارن وناق هد ننننن ،تروریسممم دولت تتی ،تروریسممم تحت
چهار شکل شناخته م 
حمایت حکومتها .در انتها تروریسم شورشی را مهمترررین ش ورت لک ررریسممم سیاس سسی دانس عون جنپ رد ار نآ و هت    
یکند که به .تروریسم انقالبی اجتماعی (چپگرا) ،تروریسم نژاد پراست (راستگرا)،
تروریسم شورشی دستهبندی م 
یطلب ،تروریسم تک
یگرای جدای 
تروریسم مذهبی ،تروریسم قومی یا مل 

موض  عو ( (.)Yazdan Panah, 2015: 203

یآید ه نعم هب م اا ااااای اق اماد تتی اس هک ت   
تروریسم گذشته از اجزا و دستهبندی در اصل تعاریفی که از آن به عمل م 
یشوند .به تعبیر دیگررر
یشوند و هم اقداماتی که گروهها و جمعیتهای شورشی بدان متوسل م 
دولتها مرتکب آن م 
یتواند تروریسم را به تروریسم دولتی و تروریسم غیردولتی تقسیم کرد (.)Yazdan Panah, 2015: 204
از این نظر م 
داعش

1

دولت اسالمی عراق و شام (به عربی :الدوله االسالمیة فی العراقی والشام) با نام اختصاری داعش ی ییک گ س هور تت تتتیزه
. Geopolitics
. Terrorism

1
2
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جوی جهادگرای سلفی است که پیرو یک آموزه بنیادگرای وهابی از اسالم سنی است .این گروه ک وژ زا ه ئئی ییه ۲۰ ۱۴
ادعای خالفت جهانی کرده است و خود را دولت اسالمی (به عرب ببی :الدول السالا ه مم مممیة)نامی یید .بههه رهبررری اب رکبو
البغدادی از مجاهدین سلفی جداشده از شبکه القاعده تأسیسشده و با دولتهای عراق و سوریه و دیگر گ ور هههاای
شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده بود .داعش یکی از رادیکالترررین گ ور هههاای اسالمممگ ارفا ار طط طططی در
(غرب آسیا) خاورمیانه است (.)Kazemi & Rezaeifar, 2015: 13
یرسد که در سال  ۱۹۹۹به رهبری ابو مصعب الزرقاوی تأس سسیس ش رد و د
ریشه داعش به جماعت توحید و جهاد م 
سال  ۲۰۰۴به شبکه القاعده پیوست و پسازآن به القاعده عراق معروف شد .این گروه که وارد جنگ با دولت ع قار
و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق شده بود در سال  ۲۰۰۶با چندددین گ السا هور مم مممگراای دیگررر ائ و هدرک فالت
«مجلس شورای مجاهدین» را تشکیل داد در  ۱۳اکتبر سال  2006مجلس شورا به همراه چند گ روش هور شش شششی دیگررر
«دولت اسالمی عراق» را تشکیل داد .ابوایوب المصری و ابو عمر بغدادی دو رهبر اصلی دولت اسالمی عراق بودند
که در  ۱۸آوریل  ۲۰۱۰در عملیات ارتش آمریکا کشته شدند و ابوبکر بغدادی جایگزین آنها شد .گ ور هه تروریستتی
تهاا
داعش یکی از جریانهای افراطی است که در چند سال اخیر با مح  اای ییت و برنامهههری ییزی آمریک ککا و صهیونیست ت
شکلگرفته و با پشتیبانی برخی کشورهای عربی به یک خطر منطقهای تبدیلشده است .این جریان نامشروع تا نونک
پیامدهای مخرب و فاجعه باری در کشورهای اسالمی ازجمله سوریه و عراق داشته است( Kazemi and Rezaeifar,

 .)2015: 13بر اساس پراکندگی جغرافیایی داعش در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا ک قطنم ه هه هههای ژئ پو للیتیکی و
ژئواستراتژیکی به سه شکل متفاوت حضور داشت .نخست ،کشورهایی که داعش مناطقی از آنها را تحت س سسیطره و
کنترل خود قب ًالًال قرار داده بود؛ دوم ،کشورهایی که داعش بدون تصرف و کنترل مناطقی در آنها حض  دراد رو سس سسسوم،
کشورهایی که داعش در آنها به عملیات تروریستی اقدام نموده است(.)Ali Nejat, 2016
عآوری
این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانهای – اینترنت هب ی    جمع ع
دادههای موردبحث پرداخته است ،ابتدا با بررسی در تحقیقات این پژوهش بهههگونهههای ندومن فيصوت فده هك     
شرایط منطقه غرب آسیا با تحلیل پدیدههای م تهب هئارا و رظندرو ررر ررررین راهکارها گلا و  وو ووویی جه أت ت ثثثیرگ اذ ررری در
مطالعات غرب آسیا با تأکید بر پسا داعش بامیان بری بر کشور عراق بر اساس یافتههای تحقيق هست.
عآوری
البته روش تحقيق اين پژوهش بیشتر تأکید بر توصيفي -تحليلي و مبتني بر جمعآوری دادهها ،بر اسا مج س عع عع
اسنادي -کتابخانهای و استفاده از تمامی منابع در دسترس در حوزههای داعش و فضا ژئوپلیتیکی و تغییر در سا راتخ
نظم امنیتی منطقه غرب آسیا باهدف موردنظر یعنی کشورهای عراق است.
محیطشناسی منطقه غرب آسیا از میان مناطق ژئوپلیتیکی که جایگاه آن نیز در نظام بینالملل ارتقاءیافته منطقه غرب
آسیا میباشد که موردتوجه نظام بینالمللی نیز قرارگرفته است( .)Ezati, 2000: 32كشورهاي غرب آسيا با دسترسي
به اقيانوس هند و تسلط بر تنگههای استراتژيك بسفر و داردان زئوس ،ل  ،،، ،،با و بدنملا ب

تنگه هرم تيعقوم زا ز   

برجستهای جهت ت يثأ رگذاري بر تحوالت جهاني برخوردارند .در هارتلند انرژي جهاني ،تنگ  هك زمره ه ا ري ا  ن را زا    
. Isis

1
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یسازد بهمثابه دروازهی دريا يي بخ مظعا ش   
شبهجزیره عربستان جدا نموده و با خلیجفارس و دریای عمان مرتبط م 
ذخاير نفت جهان ،از اهميت استراتژيك برخوردار است .كانال سوئز و كل شبهجزیره سينا دوم رد يبآ هاگرذگ ني

  

یشوند .تنگهی باب المندب ،نقطه كنترل دريا يي بسيار بااهمیتی است .ا لحم رد هگنت ني    
شرق مديترانه محسوب م 
تالقي درياي سرخ و خليج عدن ،واقعشده كه باریکترین قسمت آن  51مايل طول دارد و از شاخ آفريقا شخب ات     
یتوان گفت كه اگر كانال سوئز دروازهی اصلي اروپا و شبهقاره هند به
جنوبي شبهجزیره عربستان امتدادیافته است .م 
یرود ،باب المندب دومين دروازه بزرگ دريا يي است (.)Kemp & Harkavy, 2004, 44 - 45
شمار م 
كشورهاي غرب آسيا بهویژه در حوزه خلیجفارس تقريبًاًا دوسوم ذخاير اثباتشدهی نف و ت ی ییکسوممم گا يعيبط ز   
جهان را در اختیاردارند .با اضافه كردن ذخاير برآورد شده درياي خزر نيز به اين ارقام ،درصد نسبي ا هب رياخذ ني    
یرسد (.)Kemp & Harkavy, 2004, 44 - 45
 % 70براي نفت و  40درصد براي گاز طبيعي م 
تهاای ژئواس هك دوب دهاوخ كيژتارت    
بدين ترتيب بيضي انرژي خلیجفارس  -درياي خزر يكي از مهمترین واقعی 
كشورهاي غرب آسيا در اختيار خواهند داشت .چنانچه منا نم اب ار ايسآ برغ كيژتارتساوئژ قط ا كيژتارتسا عب        
یتواننددد
موجود در اين منطقه در نظر بگيريم ،جايگاه كشورهاي منطقه نمود بيشتري خواهد داشت و اين عوام  ل مم ممم 
بهعنوان عوامل جغرافيا يي مؤثر در فرايند همگرا يي كشورهاي غرب آسيا محسوب شوند .در این راستا ،واقعیتهاا و
یهای جدید در منطقه غرب آسیا به خصوص بعد از بیداری اسالمی ،باعث تقویت نقش پیشرانهای منطقهههای
پویای 
تمتحدهه آمریکاا را تح أت ت ثثثثثیر ق رار
شده که طبعًاًا کارکرد مداخله گرایانه عوامل فرا منطقهای و در رأس آنها ایاال 
یدهد (.)Kemp & Harkavy, 2004, 44 - 45
م
تغییر ژئوپلیتیک موازنه در غرب آسیا تحت ت ثأ یر تغییرات ساختاری بزرگتر مرتبط با جایگاه و وزن نسبی بازززیگران
شها
خاص قرارگرفته است .کاهش نفوذ نسبی ایاالتمتحده آمریکا و اروپا در غرب آسیا و متعاقب آن افزاایش نقش ش
یساز روسیه و چین ،باز خیزش رقابت ژئوپلیتیک بین بازیگران منطقهای،
بازیگران منطقهای و نقشهای منطقهای باز 
پیدایش واحدهای نیمهمستقل و تضعیف ساختار دولت -ملت و درنهایت افزایش چشمگیر و فزاینده نقش بازززیگران
غیر دولتی در شکل دادن به تحوالت منطقهای از جمله عواملی هستند که در تغییر ژئوپلیتیک موازنه قدرت در غرب
آسیا ت ثأ یر جدی داشتهاند .مجموع این تحوالت باعث شده تا موضوع نظم امنیتی منطقهای نوظهور در غرب آسیا ،به
ینظم ممی اس تارثا هک ت    
امری حیاتی و مهم تبدیل شود .امروزه غرب آسیا شاهد دورهای از گذار خشونتآمیز و ب 
یشود ،مشهود
منفی و مخرب آن در سطح منطقه و بینالملل و در زمانی که نظم بینالملل به فضای پسا غربی وارد م 
یکند که از خأل ناشی از واپس نشینی غرب از سیاست تهاجمی آمریکایی که
است .این گذار چالشهایی را ایجاد م 
درصدد است تا عالوه بر عقبنشینی (خود) از تقویت نفوذ قدرتهای رقیب نیز در منطق ولج ه گگ گگگیری کن تئشن د   
شها پ هنزاوم و  اا ااای ییان
یگیرد .این دوره منطقهای با ظهور و بروز نظم جدید منطقهای و بازتعریف حدود منافع ،نقش ش
م
خواهد یافت (.)Tehran Security Conference: 2017
یهای محیطی و منابع سرشا رنا ر ژژ ژژژی،
غرب آسیا به دلیل قابلیتهای ژئوپلیتیکی ممتاز ،منابع انسانی مستعد ،توانمند 
همیشه برای قدرتهای مداخلهگر فرا منطقهای وسوسهانگیز بوده است و در طول قرون اخیر بارها و بارها قوه قهریه
را بهجانب خود جلب و جذب نموده است .کوتاهترین فاصله خشکی میان جبه افد ه عع عععی اروپاای غرب ببی در غ بر
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اوراسیا با جبهه دفاعی جنوب شرق آسیا است .بـا تـوجـه به این دو ویژگی ،اهمیت نظامی و ژئواستراتژیکی غ بر
یشودد .بهههوی ییژه آن گنت هکـ هه هههها آ و  بب بببراههاای
آسیا برای قدرتهای ب ـب و گرزـ ازززیـگ ارـ ننن جـهـان ـــ ی روش  نـ مم ممم 
اسـتـراتـژیـکـی و فوقالعاده حساس جهان نیز در این منطقه قرار دارد .ایـن مـنطقه ضمن آنکه هارتلند جهان اسالم
و جهان تشیع را در اختیار دارد و وجود حر مین شریفین ،اعتاب مقدسه شیعه اهمیت فرهنگی آن را برای مس نانامل
جهان برجسته نموده ،به دلیـل آنـکه خاستگاه انقالب اسالمی است ،ازنظر سیاسی نیز موردتوجه هم ردق ه تت تتتهاای
شبینی هستند و
لپی 
عرصه جهانی هست .مـردم ایـن مـنـطـقـه ازنظر روانشناسی ژئوپلیتیک ،غیرقاب 

بزرگ و کو کچ

در مقایسه با سایر مناطق ژئوپلیتیکی جهان اسالم مانند آسیای مـیـانـه ،قفقاز ،شمال افریقا ،شبهقااره هن بونج و د   
شرق آسیا که مناطق استقرار ملتهای مسلمان هستند ،بیشترین ناهمگونی مذهبی را نیز شاهد بوده و منشأ بیشترررین
یباشند(.)Noorani, 2015
اختالفات در قرائت از عقاید اسالمی م 
چندین ایدئولوژی سیاسی متضاد و متعارض ،در منطقه غرب آسیا نظامهای اجتماعی و سـاختارهای سیاسی خاص
خود را در اختیاردارند و از این نظر باانرژی متراکم و نهفته خـود ،مـنطقه را آماده انواع تنشهای سیاسی ،فرهنگ گگی،
مذهبی و گاه نظامی کرده است؛ ایدئولوژی شیعی و اسالم سیاسی در ایران ،الئیسم همراه با گرایشهای پانترکیسممم
یگری صهیونیستی ـ یهوددی در فلسطططین اش اغ لللی ،پادشاهههی م ورو ثثث ی در شبهههجزی ییره عربس و نات
در تـرکیه ،افراط 
نظامهای شبه پادشاهی در سایر کشورهای منطقه ،عدم تجانس سیاسی و ایدئولوژیک منطقه را در حدی با درکنرو ننی
یدهنددد.
یکشد .حساسترین قلمروهای ژئواستراتژیک جهان را شاخکها (برنجهای) عملیاتی تشکیل م مم 
به تصویر م 
گهایی کـه در ایـن مـناطق ش عورـ
اهمیت این قلمروهای ژئواستراتژیک ازاینجهت است که معمو ًالًال بحرانها و جن 
یگیرنددد و ابعا رحب د ا ب هاگ ار ن ه ههه هههههص ترو
یشوند ،اگـر مـهـا مع هنحص همه دنوشن لرتنک و ر للللل للللللی ییاتی را فرام مم 
م
یدهند .در شـرایـط کـنونی در مقی ییاس جهاننی ص مع هنح للی ییاتی ،ح هزو
غیرقابلپیشبینی و غیرقابلمهار گسترش م 
س و در
پاسیفیک است و مهمترین شاخکهای صـحـنـه عـملیاتی پـاسیفیک نـیـز در درجـه اول شاخک خلیجفارس س
کهای عملیاتی در جبهه ژئواستراتژیکی غرب آسیا ق رار
درجه بعدی شاخک دریای سرخ است که هردوی این شاخ 
یشود که اهمیت ژئواستراتژیکی خاورمیانه (غرب آسیا) فوقالعاده زیاد است و توجه
دارند .از این نظر هم مالحظه م 
یکند (.)Noorani, 2015
همه بازیگران اصلی منطقهای و فرا منطقهای را به خود جلب م 
ا ﺖﻳﺮﺜﻛ

یدهنددد و ﻲﻟ
ﺎﻨﻛﺎﺳ ن ﻪﻘﻄﻨﻣ غرب آسیا را ﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ن ﻞﻴﻜﺸﺗ م مم 

عمدهی ا ﻞﻫ

ﻲﻨﺳ و ﻪﻌﻴﺷ تقسیمشده ا ﺖﺳ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ا ﻲﻣﻼﺳ
ا ﻼﺘﺧ ف ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ

ﻪﺑ

ﻪﻛ ﺖﻤﺴﻗ

ا ﻢﻈﻋ

ﺎﻬﺟ ن ا ﻼﺳ م خ دو

ﻪﺑ ﺎﺤﻟ ظ ﻲﺒﻫﺬﻣ  ،ﻪﺑ دو ﺮﮔ وه

ﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ن تسنن  .دنتسه  رر ررر ﻪﺸﻳ ا ﺎﻓﻼﺘﺧ ت ﻲﺒﻫﺬﻣ در ﻦﻴﺑ

یگدرددد و ﻦﻴﻤﻫ ا ﺮﻣ ﺐﺟﻮﻣ
ﺪﺻ ر ا ﻼﺳ م برممم 

ﺪﺗ و ﻦﻳ

ﻮﺘﻣ ن ﻲﺒﻫﺬﻣ و ﺎﺗ ر ﻲﺨﻳ

ﺮﻓ اوا ﻲﻧ

ﺖﻬﺟ

ا ﻪﻣﺎﻗ

(.)fozi & Tuyserkani, 1998, 101

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن با حدود  01تا  12در ﺪﺻ

ﻞﻛ

ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ن جهان( )Towal, 2003: 19ک د ه ررر کش هرو اای ا ﺮﻳ ان ،ﺮﻋ اق و

ﻦﻳﺮﺤﺑ پراکندهاند .در ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ا ﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓ ن ،ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ،ﻦﻤﻳ  ،ﺖﻳﻮﻛ  ،ترکیه ،هند و ﺎﻨﺒﻟ ن ﺰﻴﻧ گروههای ﺰﺑ ر ﻲﮔ از ش ششیعیان
و ﻮﺟ د دار ﺪﻧ ( )Laventry,2001:229در ﺎﻀﻓ ي ﺮﻐﺟ ا ﻲﻳﺎﻴﻓ
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ انسانهاایی ﺎﺧ ص ،ز ﺎﺑ ن ،ﮓﻨﻫﺮﻓ
ﻦﻴﺑ

و روش ز ﻲﮔﺪﻧ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ا ﻼﺳ م مم ی ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﺷﺎﻧ از ﺮﺷ ا ﻂﻳ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ا ﻲﻣﻼﺳ  ،ﺮﻫ ﻮﺸﻛ ر داراي ﺎﻀﻓ ي ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ا ﺎﺴﻧ ن
ﺶﻳﻮﺧ

ا ﺖﺳ  )Berton, 2000: 32( .ﺎﻌﺗ ر ﺎﺿ ت ا ﻮﻟﻮﺋﺪﻳ ژ ﻚﻳ

ته اای ﻒﻠﺘﺨﻣ
تشناس سس ی ،واقعی یی 
ﻲﺳﺎﻴﺳ  ،ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ  ،واقعی یی 

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ و
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دلمش وغ للل لی ر ﺮﺒﻫ ان آنهاس  .ت

((( ( .)Lacoste, 2003: 35ای ییی ن ﺎﻌﺗ ر ﺎﺿ ت ﻲﺒﻫﺬﻣ و ا ﻮﻟﻮﺋﺪﻳ ژ ﻚﻳ

ﺐﺟﻮﻣ

وا ﺮﮔ ا ﻲﻳ

یشود.
ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ﺎﻤﻠﺴﻣ ن م 
یکی دیگر از عوامل اصلی منازعه بین کشورهای منطقه غرب آسیا اختالفات قومی  -مذهبی است .گروههای قوم می
– مذهبی بهعنوان یکی از بازیگران فراملی ،اهمیت بسیار زیادی در سیاستهای داخلی و خارجی پیداکردهاند .بیشتر
یشودد.
کها ،شیعیان و اه  طوبرم ننست ل ممم م ممممم 
منازعات قومی ،مذهبی در کشورهای منطقه عمدتًاًا به تقابل کردها ،تر 
یتوان بین شیعیان و اهل تسنن در ع ،قار
نمونههایی از این اختالفات را م 

س ف هیرو

عربس حب ،نات رر رررین ،لبنا .و ن ..

مشاهده کرد .مهمترین عوامل محوری بحرانهای قومی ،نژادی و دینی ،مذهبی در این منطقه بهواسطه فعال بودن ی ییا
قابلیت فعال شدن در کانونها و مناطق مختلف پیرامونی کشور ایران در یک کلیت ،بحران ژئوپلیتیکی را رقمممزده ی ییا
یزنند .این عامل محوری در قالب تشکیالتی  -ساختاری خود را به شکل باز فعا ورگ ندش ل ههه هههههاای تروریستتی
م
یسازد (.)Milton & Clif, 2003
تکفیری در قالب جدیدی به نام داعش با ویژگی سرزمین پایه و فراملیتی نمایان م 
تورزی در غرب آسیا و نی ییز در کش هرو اایی
جدالهای قومی در کشورهای مسـلمان بـر پیدایش بنیادگرایی و خشون 
یکنند که توسط کشورهای استعماری همچ نو
همچون عراق و سوریه که گروههای قومی و مذهبی زیادی زندگی م 
انگلستان ،فرانسه و ...انجامیافته است و آنها برای ادامه نفوذ خود در این کشورها ،کوشیدهاند مجموعهههای از اق ماو
متفاوت و با مذاهب متفاوت را در کنار یکدیگر قرار دهند و یا با ایجاد مرزهای ساختگی قومیتی را تبدیل به اقلی ییت
یها ترکها یک ککی
و اکثریت در دو کشور مختلف نمایند .عراق باوجود اقوام عرب شیعه ،عرب سنی ،کردها و آشور 
از این موارد هست؛ اما در شرایط فعلی ،دو محیط ژئوپلیتیکی خاورمیانه و جنوب شرق آس سسیا؛ از ارزش ژئ پو للیتیکی
تهای ژئوپلیتیکی در این دو منطقه بسیار باالست .شاید بتوان اینگونههه
بسیار باالیی برخوردار هستند و ظرفیت رقاب 
برداشت کرد که تفاوت میان این دو محیط این است که رقابتها در خاورمیانه حالت بالفع هب و هتفرگ دوخ هب ل

   

تهاای
لگیری رقابت ت
شدیدترین وجه خود در حال خودنمایی است .با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،نقطه عطف شک 
یرود و از این دوران به بعد است که رقابتهای منطقهای نی ییز ب تباقر ه   
ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا به شمار م 
یشود و محیط ژئوپلیتیکی این منطقه افزون بر اینکههه بعد
قدرتهای فرا منطقهای در این محیط ژئوپلیتیکی افزوده م 
از سالهای جنگهای جهانی اول و دوم به صحنه کشمکش میان انگلیس ،آمریکا و شوروی تبدیلشده بود؛ به محل
تها و قدرتهای منطقه تبدیل م 
لگیری تنش و کشمکش میان دول 
شک 
یشود (.)Hashemi, 2017
یشود و به
محیط ژئوپلیتیکی (غرب آسیا) خاورمیانه ،به لحاظ جغرافیایی منطقهی شبهقاره تا شمال آفریقا را شامل م 
لحاظ سیالیت و حالت رفت و برگشتی که در ناامنی وجود دارد ،دامنه این قلمرو در محدوده جغرافیایی بهههص ترو
یشود؛ بااینحال الگوی حاکم بر معادالت ژئوپلیتیکی این منطقه به
کششی و در امتداد خط استوا منقبض و منبسط م 
نحوی تعریف و ترسیمشده است که تمام کشورها و دولتهای این منطقه در دشمنی و در تخاصم با یکدیگر به سر
فهاای
یباشند .به عبارت بهتر ،در پ ِسِس تما و اهداحتا م التئا ففف ففف
یبرند و در خوشبینانهترین حالت ،رقیب یکدیگر م 
م
تهاای اصللی منطقهههای و
یکند و دولتها برای جا نماندن از رقابت ت
دولتهای این منطقه ،نوعی رقابت خودنمایی م 
فهایی که اغلب کوتاهمدت و
تأمین و تضمین منافع و امنیت ملی خود اقدام به ائتالف با دیگر کشورها کردهاند .ائتال 
در معدود موارد میانمدت هستند ولی همواره دچار شکنندگی خاصی هستند و پایداری الزم را نداشته است .سا هقب
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تمدنی ،تنوع فرهنگی ،کثرت گروههای قومی ،نژادی و زبانی ریشههای مذهبی در این منطقه؛ در کنار داش مجح نت   
عظیم ذخایر انرژی نفت و گاز سبب شده تا این منطقه جغرافیایی بهعنوان بازیچهای میان بازیگران و قدرتهای ف ار
منطقهای قرار بگیرد و اولویت اصلی سیاست نظام بی 
نالملل را به خود معطوف سازد.)Hashemi, 2017( .
ویژگیها و اهمیت ژئوپلیتیکی عراق
كشور عراق بین  29درجه و  6دقیقه الی  37درجه و  5دقیقه ع مش ضر ا لل لللی و  83تا  46درج واخ لوط ه ررر رررری از
نصفالنهار گرینویچ واقعشده و دارای  438446کیلومترمربع مساحت است .عراق یکی از مهمترین کشورهای منطقه
یرود که به جه ِتِت پپیش ششینهی آن در تاررریخ اس ما دوجو و مال ا  سدقم نک ا الس
غرب آسیا به شمار م 

ممممم ممممممی ،هم هراو

موردتوجه مسلمانان بهخصوص شیعیان جهان بوده است .همچنین به دلیل موقعیت استراتژیک قوی و وج عبانم دو   
سرشار و ذخایر انرژی ،موردتوجه قدرتطلبان و استعمارگران واقعشده است .پس از تهاجم نظامی آمریكا در مارس
سال  2003به عراق و اشغال آن ،این كشور شاهد تغییر و تحوالت گس ع و هدرت مممیق ققی در ابعا  د سسسیاس سسی ،اقتصاددی،
نظامی ،امنیتی و ژئوپلیتیکی گردیده است .با اشغال عراق عوامل ژئوپلیتیكی در این كشور به گونه جدی ییدی مبا ترد
یکه توانستهاند منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) و همساایگان ع ج شقن زا ار قار
به ایفای نقش نمودهاند ،بهنحو 

دد دددی یید

خود مت ثأ ر سازند .از دیرباز سرزمین عراق به دلیل برخورداری از عوامل ثابت و متغیر بسیار مهم ژئوپلیتیكی هم هراو
موردتوجه قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای قرار داشته است .موقعیت جغرافیایی عراق بهگونهای است كه به لحاظ
برخورداری از عوامل مختلف ژئوپلیتیك دارای بسترهای الزم برای ایفای نقش مؤثر در غرب آسیاا و جها تسه ن   
(.)Ezzati, 2002: 142

نقشه  -1-پراکندگی مذهبی در عراق Source: http://www.digitaljournal.com

سرزمین عراق بهطور عمده از سه بخش تشکیلشدهه اس اتسهوك هقطنم :ت ننن ننننی در ش مش و لام ا رش ل ققق ققققی ،منطقه
نهای پست و هموار در جنوب .جمعیت عراق در جوالی سال  0102معادل
جلگهای در شرق و جنوب شرقی و زمی 
 25 / 374 / 691نفر برآورد شده كه از این تعداد  55تا  60درصد را اعراب شیعه 25 ،درصد را اعراب سننی و  51ال للی
یدهند .تعداد مسیحیان در ع  قار ننی ییز تا خ مود گنج زا لبق  للل ل لللللیجفارسسس در سال
 02درصد اکراد تشكیل م 

1991
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ق در ش لام
کمیلیون نفر و در حال حاضر حدود  650ه وآرب رفن راز ر ش د د  ه ا تس ((((( (((((( .)Rezaei, 2013: 45ع ار ق ق
ی 
بن رع ،نارظ ا ار ق   
خلیجفارس واقعشده كه از این نظر دارای موقعیت ممتازی است .به همین دلیل بسیاری از صاحب ب
یدانند كه دارای امكانات مناسب جغرافیایی اس  رد و ت بب بببین كش هرو اای عرب ببی
دومین كشور در منطقه غرب آسیا م 
حوزه خلیجفارس مقام ویژهای رادار است .به همین دلیل است كه عراق همواره ازنظر تاررریخی با پوئژ كرد  للیتی ییك
خود ،به دنبال كسب رهبری در بین كشورهای منطقه بوده است (.)Ezziti, 2002: 149
كشور عراق از لحاظ ژئوپلیتیک اهميت فراواني دارد .موقعيت جغرافيا ار ،يي ه ههاای مواص مهم ياهروشك هب يتال     
منطقه ،شبكه آبها و ساير عوامل ثابت ژئوپلیتيك اين كشور از اهمیت زيادي برخ ينچمه .دنتسه رادرو ن ه  ن ماگ     
بررسی ژئوپلیتيك عراق عوامل متغّيّير و بهویژه منابع انساني و تر يك ب قومیتی اين كشور از اهميت زيادي برخ رادرو
است .افتراقات جمعيتي در عراق ريشه درنیات و اهداف استعمارگران انگليس و فرانسه در تش يك ل كشور عراق دارد
یهای زيادي در طول تاريخ معاصر اين كشور گرديده است .ذخايررر ع و تفن ميظ
كه موجب بروز بحرانها و ناآرام 
گاز در عراق اهميت زيادي را براي اين كشور فراهم آورده است .ذخا  شيب قارع تفن ري از

  

 112ميليا هكشب در   

تخمين زده شده كه از اين نظر عراق را در مقام بزرگترین دارندگان ذخاير نفت جهان قرار داده است .عراق يكي از
یرود .هزينه استخراج نفت در عراق به دليل وجود
كشورهاي مهم صادرکننده نفت و از اعضاي مهم اوپك به شمار م 
تعداد زيادي ميدان کمعمق و ع يظ م بسيار پائين است .همچنين امكان بهرهبرداری از چاههای نفت عراق با عرس  تت تت
ت
یگ در د ( ( Ezziti, 2002:
باال وجود دارد .در عراق از هر چاه بهطور متوسط  0 48 31بشكه نفت در روز اس  جارخت مم ممم 

.)149
بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق
یتوان به سه دسته اصلی شیعیان ،کردها و اع س بار نن نننی
بازیگران مهم و ت ثأ یرگذار در سطح دولت مرکزی عراق را م 
تقسیم کرد .معیار این تقسیمبندی ،وجود شکاف اجتماعی بزرگ و سنتی در عراق اس سخن .ت

تت تتتین ش ژن ،فاک ا دد دددی

است که عراق را به دو جامعه کرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم ،مذهبی است ک شت بجوم ه ککک ککککیل دو جامعههه
شیعه و سنی شده است .بر ایناساس جامعه عراق به سه بخش تقریبًاًا مجزا و قابلتفکیک عرب شیعه ،عرب سنی و
کرد تقسیمشده است (.)Bagheri, 2013: 139

نقشه -2-جغرافیای اقوام عراق Source: Esmail Pour Roshan, 2017
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شیعیان
با اینکه عراق گاهواره تشیع و دربرگیرنده مکانهای مقدس زیارتی است و باوجود اکثریت بودن ش ششیعیان در ع ،قار
ازلحاظ سیاسی شیعه همواره در این کشور در اقلیت بوده است .در گذشته بهاستثنای دوران آلبویه در قرننن چهارممم
هجری که تشیع را برای همیشه در بینالنهرین سفلی مستقر کرد ،جمعیتهای شیعی همواره تحت سلطه قدرتهای
یزیستهاند .شیعیان در دوره اخیر برای کسب قدرت و جایگاه مناسب در ساختار
یهای حاکم بر بغداد م 
سیاسی و سن 
سیاسی جدید ،بیش از هر چیز ،بر توسل به قواعد و شیوههای دموکراتیک بهمنظور پیشبرد روند سیاسی عراق تأکی یید
کردهاند .عامل اصلی گرایش و تأکید رهبران شیعی بر قواعد و راهکارهای دموکراتیک بیش از آنکه ناشی از اعتقاد و
باور آنها به دموکراسی و هنجارهای دموکراتیک باشد ،ناشی از ساختار جمعیتی عراق و سهم شیعیان در این ساختار
یشان است (.)Bagheri, 2013: 139
و درنتیجه بهرهبرداری راهبردی از آن بهمنظور دستیابی به حقوق و منافع تاریخ 
اهل سنت
ق استتیال داشتهههان آ .د نننها
عربهای سنی بهرغم اقلیت بودن ،از گذشتههای دور بر حیات سیاسی و اجتماعععی ع ار ق ق
لگی ییری ع ج قار دددی یید نی ییز
یعباس حاکم عراق بودهاند .با کش  لل لل
برخالف شیعیان و کردها ،از زمان تأسیس سلسله بن 
یها باعث سلطه سیاسی ترکها و
اعراب سنی بر اکثریت شیعه در عراق حاکم شدند .حدود پنج قرن حاکمیت عثمان 
در کنار آنها اعراب سنی بر عراق شد .حمله امریکا به عراق نهههتنها اپورف ثعاب  شش ش ششششی رژی ییم ص بجوم هکلب ،ماد    
اضمحالل دولت سنی محور در عراق شد .درست به همین دلیل نهتنها اعراب سنی طرفدار صدام بلکه برخی اعراب
سنی مخالف صدام نیز با عملکرد آمریکا در عراق مخالفاند .این قوم که تاکنون با جمعیت  71درصدی بر کل عراق
یداند دیگر تسلط
یکند که بهخوبی م 
حکومت کرده است ،در حالی در ذهن خود حاکمیت مجدد بر عراق را دنبال م 
بر شیعه و کرد بهخصوص پس از شکست آمریکا در عراق محال است .به دلیل وض ونوکاوئژ ع مم مممیکی منطق لحم ه   
سکونت اهل سنت ،تجزیه عراق به سه منطقه شیعهنشین ،کردنشین و سنی نشین ،به معنای محرومیت اه زا تنس ل   
یکنن  د ( ( Bagheri, 2013:
نعمت نفت و درآمدهای سرشار دیگر است؛ لذا آنها با تجزیه عراق بهشدت مخالف  ت مم ممم 

.)148

نقشه شماره -3-مناطق سنین نشین عراقSource: Esmail Pour Roshan, 2017
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کردها
کردها هنگام تولد کشور عراق ،با استناد به اصول دوازدهگانه ویلسون و عهدنامه سور ،خواستار اس دوب لالقت هه هههان و د
بهمرور با اعالم استقالل عراق ( 2391م) کردها خواهان خودمختاری فرهنگی سیاسی در چارچوب عراق و همچنین
مشارکت مناسب در پستهای حکومت مرکزی بودهاند .کردها عمدتًاًا در نواحی شمال و شمال شرق عراق که بخش
یشود ،سکونت دارن نهرف ظاحل هب و د گگگ گ گگگگگی و زباننی نی ییز از اع بار
مهمی از مناطق نفتخیز این کشور را شامل م 
یدهنددد و در اس ات نننهاای
متمایزند .کردها بهعنوان بزرگترین اقلیت ،حدود یکپنجم جمعی ییت ع شت ار قار کک کککیل م مم 
یهاای زباننی،
سلیمانیه ،اربیل ،دهوک ،موصل و کرکوک سکونت دارند .همچنین کردستان عراق بهواس وگمهان هط نن ننن 
ت .دخالت
ی ب سا هدو تت تت
حی دچا رگاو ر اایی ی
ق هم راو ه ه یک ککی از ن او ح ح
مذهبی ،تاریخی و فرهنگی با اکثریت ع رع بر ا قق قق
قدرتهای منطقهای در امور کردستان و نوع رویکرد حکومتهای بغداد به ای یین ناحی ییه ک  ه ببیشتررر با ورحم  ممی ییت و
سرکوب همراه بوده است ،موجب فزایندگی دامنه نیروهای واگرا و پیامدهای ژئوپلیتیکی عظیم و عمیق ش هد

است

(.)Bagheri, 2013: 152

نقشه  -4-مناطق تحت نفوذ احزاب اصلی و تاریخی اقلیم کردستان عراق Source: Yazdan Panah et al., 2017

آینده گروههای تروریستی و داعش در عراق
ظهور داعش در وضعیت شکنندهی منطقه بهخصوص کشور عراق ،تغییرات اساسی را در رفتار ،موقعیت و وضعععیت
نالملل للی ایجادد نم وب هدو دد ددد( Taleb Arani & Zarrin Narges,
تهای منطقه و ب ببی 
تها و نیروهای فرو ملی ،قدر 
دول 

نهاای ع وس و قار رر ررریه در حالللی رق اب هک دروخ م زززز زززززیگران
 .)2016, 127از سوی با پایان سیطره داعش بر سرزمی 
منطقهای و فرا منطقهای در حال برنامهریزی برای بازطراحی پارادایم ق آ برغ رد ترد

ن بازززیگران
سس س سسسسیا بودن ،د این ن

منطقهای دوست شامل ایران و روسیه در تالش برای احیای قدرت دولتهای حاکم ب س و قارع روشک ود ر و رررر ررررریه
تهاای خ رب دو ااااای تضعععیف ای یین دو
هستند و کشورهای مخالف به رهبری آمریکا در تالشی معکوس از تمام ظرفی 
یبرند؛ اما باید توجه داشت که در سال  7102بیش از هر زمان دیگری بحث آینده
دولت رهاشده از شر داعش بهره م 
داعش در منطقه غرب آسیا و بهطور خاص کشورهای عراق و سوریه مطرح بود .بهطور حتم آنچ من ه اای ییان اس و ت
همگان بر آن اتفاقنظر داشتند ،این است که پایان قلمرویی و حاکمیت داعش در ع وس و قار رر ررریه ب نعم ه ااااای پای ییان
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تهاای
حیات این گروه تروریستی نخواهد بود و نیروهای وابسته به این گروه تروریستی در قالبی جدید (به ص رو ت ت
پنهان و یا کوچ آنها به کشوری دیگر) به حیات خود ادامه خواهند داد (.)Partow, 2017
شششهاای زی ییادی هس .ت
تها لاچ و  شش 
آنچه مدنظر است تمرکز بر آینده داعش در عراق است ک  تحت ه تأ ثث ثثثثثیر فرصت ت
یتوان به موارد متعددی اشاره نمود ک رگا ه   
فرصتهای موجود در عراق برای رشد و ساختار سازی مجدد داعش م 
وضعیت داخلی و برخی تحوالت خارجی به این وضع ادامه یابد در ماندگاری داعش و بازسازی ساختار مجدد ت ثأ یر
یگردد .مث ًالًال وضعیت بحرانزده اقتصاددی ع قار
فراوانی دارد؛ که بهمثابه فرصتی برای گروه تروریستی داعش تلقی م 
یتواند مجددًاًا منجر به گرایش بیشتر به سمت داعش
باوجود فقر و انحرافات اجتماعی و تعصبات ناسیونالیستی که م 
یتوانست بهراحتی به ج دعت بذ اد زز زززی ییادی از
گردد .البته داعش در زمان اولیه فعالیتها با وعدههای مادی و مالی م 
یپرداخت (.)Taromi, 2015: 171-213
مردمان عراق بهخصوص جوانان که جویای شغل و درآمد مناسب بودند م 
بدون شک پایان حاکمیت سرزمینی داعش که بنا بر بسیاری مستندات آشکار و پنهان این گروه دستپرورده آمریکاا
است منجر به تقویت کشورهای مستقل منطقه و تقویت جبهه ضدآمریکایی در منطقه غرب آسیا شده است که نمونه
یهای منطقهای آنها با
آن را در فاصله گرفتن کشورهایی همچون ترکیه از آمریکا و قطر از عربستان و پیوند نیازمند 
جبهه مقاومت به رهبریت ایران و نزدیکی بیشتر به روسیه هست.
اما از سویی دیگر باید توجه داشت که تروریسم بهتنهایی محصول هیچ گروه و کشوری نیست و آنچه سبب بروز و
یهای حلنشده داخلی و خارجی بر
ظهور یک گروه تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه شد بود وجود درگیر 
سر قدرت و قلمرو آن در منطقهای است؛ که هماکنون نیز غ  لوپ رد قر نن نننفتتت ،اس رکفت و هحل ا ارفا ت طط ط ططططی و ش هب
یشوند .حال با
جهادی است که خواهی یا نخواهی بسترهای مناسبی برای تشدید فعالیتهای تروریستی محسوب م 
توجه به این چالشها آینده گروههای تروریستی بهخصوص داعش در عراق ﺶﯿﭘ

تهاای ﺮﺛﺄﺘﻣ از
رو هست و سیاست ت

یشود (.)Taromi, 2015: 171-213
ﻻﻮﺤﺗ ت آ ﺪﻨﯾ ه داعش در عراق چگونه ﻪﺑ آن ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ م 
شها و اختالفات ب ببین گروها و 
نقش بحرانهای و چالشهای داخلي بر امنیت عراق احتمال وقوع بحرانها و یا چال 
قومیتهای بستگی به نوع تحوالت داخلی کشور عراق و سوریه دارد .در صورت حل مسئلۀ داعش و بی ییرون ران ند
کامل از تمامی ابعاد آن و تمامیت ارضی عراق ،تنش میان دولت مرکزززی و اقلی ییتهاای ک س و در نن نننی دور از تص رو
نخواهد بود .دولت مرکزی عراق با ساختارهای تشکیل دولتها در دورههای گذشته پسا ص ماد ک ثکا ه ررری ییت ش ششیعه
یها در عراق در پ پپی آنان دنناوتب هک د    
یهایی ایجاد کرده است و بدینجهت ،سن 
یها نگران 
یباشند ،برای اقلیت سن 
م
سهم بیشتری در کابینه دولت را از آن خود کنند و این احتمال وجود دارد که این تقاضاها از راههای غیر دموکراتیک
و درگیری پیگیری شود (.)Montazeran & Ghorbani, 2017: 90 - 91
مسئلۀ دیگر این است که بهاحتمالزیاد ،کردها بر سر مسائلی نظیر استقاللخواهی ،عواید فروش نفت و مناطق مورد
یها با مشکل اساسی روبرو شوند .تقویت مالی
اختالف نظیر منطقۀ نفتخیز کرکوک ،در ادامه با دولت مرکزی و سن 
نظامی حکومت کردستان عراق که در قالب کمکهایی در جهت مبارزه با داعش از سوی کشورهای غربی در ش لک
محمولۀ سالحهای سبک و سنگین به کردستان عراق و نیز ارسال میلیونها دالر کمک مالللی ص پ ترو ذذذیرفته ،،ای یین
یکند که پسا حل بحران داعش در عراق ،در آیندددۀ نهههچن ربهر ،رود ناد ا ،درک ن    
احتمال را در آینده عراق تقویت م 
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بیشازپیش توهم قدرت پیدا کنند و در برابر دولت مرکزی عراق سرکشی و استقالل خود را از کش رع رو ا مالعا ق    
کنند؛ کما اینکه در دورههای گذشته اقلیم کردستان عراق پاسخگوی دستورات دولت مرکزی و نخستتتوزی ییر ع قار
نبوده و نیستند و دستوراتی نظیر بازگرداندن پول عاید از فروش نفت اقلیم کردستان به دولت مرکزززی را قب ًالًال رجا  ا   
یکرد و برای استقاللطلبی اقدام به برگزاری رفراندوم استقالل نمود؛ بنابراین ،احتما  دوجو ل د رد قارع هک درا
نم 

  

سالهای آینده در صورت عدم مدیریت مناسب درگیر جنگ داخلی شود .درواقع ،موض هچرگا ،يلخاد گنج عو     
طرفداراني از همسایگان عراق نیز دارد (.)Montazeran & Ghorbani, 2017: 90 - 91
نقش و رویکرد حشدالشعبی در آینده عراق
حشدالشعبی در مقابله با تروریسم و بالخص جنگ با داعش در عراق در طول سالهای گذشته بسیار ثمربخش پیش
رفته است .موفقیت نیروهای عراقی به خصوص نیروهای حشدالشعبی درباز پسگیری مناطق اصللی تح فرصت ت   
یهاای نیروهاای نظاممی ع شقن .درمشرب قار    
یتوان پایانی بر ناکام 
داعش در استان نینوا ،صالحالدین و االنبار را م 
ل انکار است.
حشدالشعبی در این رابطه بسیار برجسته و غیر قاب 
حشدالشعبی به اقتضای تحوالت عراق ،بعد از سال  4102بر اساس تصویب مجلس و فتوای جهاد مرجعیت

ظه رو

یها بهویژه ش ششیعیان نس تب
کرد .با هجوم داعش و تسلط آن بر مناطق مختلفی از عراق و نزدیک شدن به بغداد ،عراق 
به آینده عراق احساس خطر کردند و حشدالشعبی نیز بر اساس فتوای مرجعیت و بسیج مردمی و حمایت گروهها و 
جریانهای عراقی و جمهوری اسالمی ایران ،تشکیل شد .در پسا داعش نیز طبق قانون مصوب مجل رع س ا رارق ،ق    
است حشدالشعبی بهعنوان یک نیروی نظامی رسمی فعالیت کند ،اما از سوی گروههای سنی مخالفتهایی دراینباره
صورت گرفته و کردها هم اقبال چندانی به نقشآفرینی گسترده حشدالشعبی درصحنه عراق از خود نشان ن داد ه هان .د
در سطح منطقهای هم مخالفتهایی با حضور و نقش حشدالشعبی وجود دارد .اگر حشدالشعبی بتواند بهعن ناو ی ییک
نیروی با وجهه ملی عمل کند و در چارچوب مرزهای عراق و بهعنوان نیروی مکمل ارت رع ش ا ،دوش بوسحم ق     
یتررری
یتواند نقش مداوم و پایداری داشته باشد .همچنین حشدالشعبی باید بتواند به انسجام و سا امز نننده ههی ج ججد 
م
یتوان گفت حشدالشعببی بهههعن ناو
دست یابد و عالوه بر سطح داخلی به جایگاه اعتبار منطقهای نیز فکر کند .لذا م 
نیروی نظامی شیعی در ابعاد مختلف بهخصوص مأموریت داده شده نخستوزیر در جهت نیروی مبارزه با تروریسم
بوده که در حال تبدیلشدن به نیرویی ملی است .ضمن اینکه نقش آن در آینده عراق به ایجاد توازن بین نقش شیعی
و ملی آن و همچنین نوع رویکرد بازیگران خارجی بستگی دارد(.)Asadi, 2017
نقش احزاب و جریانهای سنی در آینده عراق
نیروهای اهل سنت عراق در مورد جایگاه در تحوالت داخلی عراق به دودسته حامی و مخالف تقسیمشدهاند .دس هت
اول بهعنوان یکی از مهمترین جریانهای سنی در عراق« ،ائتالف میهنی عراق» (الحرکه الوطنیه العراقی ییه) موس هب مو   
ت .ای یین ائ فالت
تیافت ت
«ائتالف العراقیه» به رهبری ایاد عالوی است که در انتخابات پارلمانی  ۲۰۱۰به پی ییروزی دست ت
جریانی سکوالر و سنی است که با اتحاد چندگانه ایاد عالوی (سیاستمدار شیعه سکوالر و هم سو با اه )،تنس ل
جیف ففی (معا نو
یگرا) و طارق الهاشمی (معاون رئیسجمهوررر سا نلا هماسا و )قب جج جج
صالح مطلک (سیاستمدار سنی مل 
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یشوند که بس سسیاری
رئیسجمهور عراق) شکلگرفته است .این گروه از اهل سنت عراق شامل جریانهای افراطگرا م 
از افراد وابسته به این گروه همچنان در اندیشه احیای حاکمیت اعراب سنی بر عراق هستند (.)Al-Waqat, 2017
خی ییر ع ،قار
همچنین برخی از وابستگان به این جریان همچنان گرایشهای بعث ثثی دارن  لاس دنچ تاعزانم رد .د ا خخخخ خخخخ
شخصیتهای برجسته این جریان بهطورجدی در جبهه کشورهای ترکیه و عربستان تعری ییفشدههانددد .رهب  نار اای یین
یکننددد .ای ییاد
جریان سنی ،رویکرد مثبت به کشورهای عربی بهخصوص عربستان دارند و معمو ًالًال به این کشور سفر م 
عالوی بهعنوان شخصیت مهم این جریان ،موردحمایت عربستان است و این پشتیبانی همچنان هم ادامه دارد .رهبران
جریان افراطی سنی در عراق ،وابستگی دیرینه به عربستان دارند و حامی نفوذ عربستان در عراق هستند .مسئله ارتباط
این افراد با عربستان سعودی و تالش آنها برای اجرای سیاستتتهاای س وع ددی در ع زات قار گگ گگگی ن تسبرع .دراد ان   
سعودی سرمایهگذاری ویژهای بر روی این شخصیتهای عراقی انجام داده است .این شخص صصیتهاا در کنا بلج ر   
حمایت سعودی ،مخالف تقویت روابط بین ایران و عراق هستند (.)Al-Waqat, 2017
یکنددد.
یگیرند که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق آن را نمایندگگگی م مم 
یها قرار م 
از سوی دیگر جریان میانهرو سن 
این جریان در انتخابات پارلمانی کشور عراق در سال  ۲۰۱ ۴با جریان ائتالف العراقیه دچار شکافهای اساسی شدند
و مبنای این شکاف نیز آن بود که آنها رادیکالیسم موجود در اهل سنت را نپذیرفته و بهنوعععی خواها دتعا ن ا رد ل   
مناسبات با حکومت مرکزی عراق و شیعیان بودند .بر همین مبنا در مسائل منطقهههای ای یین جری ییان ب ج فالخر ررری ییان
تندرو اعراب سنی ،با اتخاذ مواضع میانه ،به شکل نسبی عدم هم سویی با مواضع ریاض را در پیش گرفت .یک ککی از
دالیل عدم همراهی الجبوری و جریان نزدیک به وی در میان اهل سنت عراق با عربس رگ ،نات ااااایش ای یین جری ییان به
یگرایانه در مسائل منطقهای هست که منجر به هم سویی نسبی با دیدگاه دولت مرکزی
اتخاذ دیدگاه فرا قومیتی و مل 
یهاا با
حهای اهل سنت عراق در موضوع نوع تعامل با س وع دد 
عراق شده است ( .)Al-Waqat, 2017درمجموع جنا 
شکافی عمیق مواجه شدهاند .بخشی از اهل سنت عراق که شامل جریانهای واقعنگر و اعتدالگ هاوخ دنتسه ار ان    
نوعی ائتالف و وحدت ملی در عراق پسا داعش هستند و از همین جهت هرگونه دخالت ریاض در کشور ع قار را
یکنند؛ اما جناح افراطی و آرمانگرای سنی ،در مسائل منطقه با عربستان هم سویی داشته و خواهان حضور
محکوم م 
و نفوذ عربستان در عراق هستند (.)Al-Waqat, 2017
نقش احزاب و جریانهای کردی در آینده عراق
حکومت اقلیم کردستان در جغرافیای کشور عراق با محوریت دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی با اع مال
یرسید که اقلیم کردستان از سال  2007بنا را به جدایی
منطقه پرواز ممنوعه در سال  1991شکل گرفت؛ اما به نظر م 
از جغرافیای کشور عراق قرار داده که ابتدا ب اصتقا لالقتسا لابند ه دددد دددددی و س ر و شالت اب سپ ااا اااایزن ننی منطقهههای و
یکن  د ( ( .)Mohammadian & Torabi, 2016: 122ازجملههه اینکههه اقل للیم
نالمللی برای استقالل سیاسی حرک  ت مم ممم 
بی 
یکرد اختالف با دولت مرکزی را در راستای منافع خود مدیریت کند؛ بهویژه اینکه از سال 02 12 0
کردستان تالش م 
اقلیم کردستان در تالش بود تا سلطه حکومت مرکزی را برنتابد و از راههای گوناگون آن را به چالش بکشد .در این
یتواند بهقرار دادههای نفتی برای به چالش کشاندن دولت مرکزی و دور ک  ندر ننیروهاای دول کرم ت زز زززی از
زمینه م 
حوزه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خود در کرکوک و مناطق مورد مناقشه اشاره نمود .صاحبان برتر ق قا رد ترد لل لللیم
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کردستان یعنی دو حزب اصلی دمکرات و اتحادیه میهنی براینباور بودن که برای رسیدن به اه ربهار فاد دد دددی خ دو
باید جایگاه خودشان را با نمایش قدرت اقتصادی و نیروهای پیشمرگه (قدرت نظامی) ب خر ه رققیباننن یعن ننی دولت
یتواند فعالیتهای نفتی حکومت اقلیم کردستان و روابط آنها با کشور ترکی ییه را
مرکزی بکشاند .در این چارچوب م 
در آن زمان در طی چندین سال ،کمک به دیگر احزاب کردی در جغرافیای اقلیم کردس جت ،نات هههی ییز ک  ندر ننیروهاای
پیشمرگه کردی ،روابط باکشورهای خارجی ،در اختیار گرفتن حدود چهل درصد از مناطق مورد مناقشه در آن زمان،
مخالفت شدید با تصمیم گیرهای دولت مرکزی و تبدیل نیروهای پیشمرگه به ارتشی مستقل براای اقل للیم در مقابله
سازی با تهدیدات را مهمترین اقدامات اقلیم کردستان در جهت بازیگری بیشتر احزاب کرددی درص ارغج هنح ففی ییای
سیاسی عراق به شماره آورد( .)Mohammadian & Torabi, 2016: 122در این رابط و اهدرک ه  قارع ناتسدرک را

  

یتوان بهعنوان یکی از سه بخش اصلی عراق در ابعاد مختلف سیاسی  -امنیتی ،فرهنگی  -اجتماعععی ،جغرافی ییایی و
م
ت س زر م مینی آن
اقتصادی محسوب کرد که بر عمدهی مسا  هب طوبرم لئ آآآ آآآآینده ه ای یین کش ب و رو هه هههخص دحو صو تت تت
یکه شیعیان بهعنوان محور اصلی عراق پس از صدام محسوب شده و سعی در حفظ
ت ثأ یرگذاری اساسی دارند .درحال 
وحدت سرزمینی و انسجام درونی عراق دارند و اهل سنت نیز رویکردی انتقادی و اعتراضی نسبت به شرایط جدید
یطلبانه را از خود بروز داده و بهههعن  ناو ننی ییروی اصللی
این کشور دارند ،کردها بیشترین تمایالت واگرایانه و جدای 
یشوند .در تبیین نقش و رویکرد بازیگران کردی یا به عبارت دقیقتررر اح و باز
پیش برنده تجزیه عراق محسوب م 
جریانهای سیاسی کردی در خصوص وحدت سرزمینی عراق باید به گروههای و جریانهاای اصللی کرددی توجه
شود .در جمعبندی رویکرد جریانها و احزاب سیاسی کردی نسبت به وحدت س زر ممینی ع رک لالقتسا و قار ددد ددددی
یش دو  ،،اما تالوحت  و
یتوان گفت استقاللطلبی ،غایت همه جریانهای سیاسی و جامعه کردی عراق محسوب م 
م
متغیرهای مختلفی وجود دارد که چگونگی پیگیری این مطالبه و طرح آن را تحت ت ثأ یر ق هداد رار

اس  ت ( ( Institute

.)for Strategic Future Studies Horizon, 2016
اهمیت عراق در ثبات و امنیت منطقهای
ش ،با و لماوع 
اهمیت و ابعاد منطقهای تحوالت و مسائل عراق پس از صدام و در پسا عاد  شش شش

فلؤم ههه هههههاای مختلف

تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی مربوط به این کشور و همچنین ساختار قدرت و امنیت در س برغ هقطنم حط    
آسیا (خاورمیانه) ،در ارتباط است .موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک عراق نیز ،اهمیت و پیامد منطقهههای تح تالو
یکند .کشور عراق ازنظر جغرافیایی با بازیگران مهم منطقهای ازجمله ایران ،ترکیه و عربستان
این کشور را دوچندان م 
سعودی همسایه است و تحوالت آن بر این کشورها نیز ت ثأ یرگذار است .قرار گرفتن عراق در مرکز منطقه غرب آسیا
باعث شده است تا تحلیل گران بسیاری آن کشور را قلب غرب آسیا بدانند .شکافهای قومی ،مذهبی قابلتوجه بین
گروههای مختلف عراق ریشه در شکلگیری عراق پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی دارد همواره بهعنوان یک ککی از
مهمترین عوامل تهدید برای ثبات سیاسی این کشور محسوب شده است .پایان ی ییافتن حاکمی ییت ط الو ننی و بالما عن
اقلیت سنی که در دورهی قبل از فروپاشی حزب بعث غالبًاًا با حمایت خارجی به سرکوب سیستماتیک اقلیت ک و در
یهای سیاسی در عراق ام شقن شهاک .تسا زور     
اکثریت شیعه پرداخته است ،خود یکی از عوامل در امر نابسامان 
لشدهاند ،پیچیدگی بیشتر اوضاع عراق پس از صدام و در پسا
تاریخی اقلیت سنی که اکنون به نیروهایی معارض تبدی 
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داعش را در پی داشته است .روند تحوالت داخلی عراق بر کشورهای همسایه بهویژه کشورهای عربی منطقه اهمیت
دارد ،مسائلی مانند ثبات سیاسی ،استقرار دموکراسی ،حضور آمریکا در منطقه تا اردف  لللیسممم و ن تموکح عو   

ع ار ققق

توجه همگان را به خود جلب کرده است .همچنین شکافهای تاریخی ،مذهبی و قومی در عراق و تحت ت ثأ یر ق رار
یها هست ب رمه ه اه   
گرفتن امنیت و ثبات عراق از حضور نیروهای تکفیری داعش که ترکیبی از نو بنیادگرایان و بعث 
یتوان از چالشهای مهم پیش روی همبستگگگی
تصمیم قاطع در خصوص تعیین تکلیف اوضاعواحوال حاکمیتی را م 
یثباتتی و ناامننی در منطق برغ ه   
ملی و حاکمیت درروند امنیت سازی عراق و منطقه غرب آسیا دانست .باوجود ب 
آسیا و توزیع ناعادالنه قدرت در منطقه از یکسو و جهتگیری متفاوت قدرتهای بیرونی از سوی دیگر ،منطق ار ه
یکنددد زماننی گ ور ه ههاای تروریستتی همانن ،شعاد د
غرق در بحرانهای سیاسی و امنیتی کرده است .حاال فرقی نم 

  

یثباتی هستند و در موقعیتی دیگر ،گروهها و اقوام هویت جوی خود منطق شنت أشنم ه    
القاعده و النصره پرچمدار ب 
یتواند کل منطقه غرب آسیا
باشند .طبیعی است که با افزایش خشونتها و ناامنی در عراق و چندپارگی این کشور ،م 
را مت ثأ ر کند (.)Ahadi & Shouri, 2007; 13
نالمللی در کشور عراق
نقش و رویکرد بازیگران منطقهای و بی 
ازجمله موضوعات مهمی که در جریان بحرانهای عراق مطرح بوده اس  تشونرس ،ت

آآ آآآیندهه دول نآ بقاعتم و ت   

یتواند بر تحوالت سیاسی و امنیتی عراق بهویژه در زمینه چگونگی مقابله با داعش داش .دشاب هت   
ت ثأ یراتی است که م 
یبایستتت بس هرت اای الزم براای گ مه در   
این مسئله ازآنجهت حائز اهمیت بوده است که دولت عراق ضمن آنکه م 
آوردن گروههای عمده سیاسی اعم از شیعی ،سنی و کردی را که در دوران اخیر بهویژه پسااداعش دچا تافالتخا ر   
عمیقی شده بود را فراهم آورد؛ الزم بود تا به روابط خارجی این کشور باهمسایگان خود را نیز سروسامان دهد.
با توجه به چنین وضعیتی نخستوزیر عراق سعی نمود تا با تنظیم روابط تخریبشده دول کرم ت زز زززی با زحا  ا و ب
جریانهای سیاسی ،به تشکیل دولتی مورد توافق تمام بازیگران اصلی اقدام بهنوعی ثبات و آرامش در بازیگری عراق
نماید و پسازآن با ایجاد نوعی موازنه در روابط خارجی خود حمایت بخش

اعظم ممی از بازززیگران منطقهههای و ف ار

منطقهای را نسبت به سیاستهای خود جلب نماید .اتخاذ چنین رویکردی سبب شده است تا دول رع ت ا زا ق    ی ییک
اجماع داخلی و خارجی نسبتًاًا قابلتوجه برای مقابله با داعش و پسا داعش و تغییر نسببی شراایط سیاس سسی و امنیت تتی
داخلی و منطقهای برخوردار شود .دراینمیان نی ییز اگر  هچ سسسیاستتت رژی ییم صهیونیستتی همچنا شت هنشاپ رب ن دددد دددددید
یهاا تمای ییل چن اد ننی براای
یچرخید اما مآ  ررریکاای 
بحرانهایی همچون فدرالیسم کردی و همهپرسی اقلیم در عراق م 
داخلت مستقیم به صحنه عراق را ندشتن و رویکرد اصلی آنها استفاده از نیروهای نیابتی و حمایت از تشکیل دولت
ائتالفی و همچنین مشارکت دادن بیشتر اهل سنت و اکراد درصحنه بازیگری داخلی دولت عراق بوداست تا ناوتب  ند   
از طریق آنها بر روند سیاسی حاکم بر عراق در موضوعات منطقهای و فرا منطقهای کنترل داشته باشد.
از سوی دیگر کشور ترکیه نیز بهمانند متغیر بودند سیاست خارجی گذشته رویکرد دوگانهای در قبال تحوالت ع قار
و حتی سوریه داشته است .چراکه از یکسو از رابطه دولت وقت کشور عراق با ایران ناخرسند بود و از سوی دیگررر
یهایی از
نالمللی نگران 
نسبت به عدم التزام داعش و مخصوصًاًا آینده اکراد چه در عراق و سوریه به قواعد منطقهای بی 
سوی جبهه ژئوپلیتیک وابسته به غرب داشت .این وضعیت دوگانه سبب شد تا آنها که تا پیش از تغییر دولت عراق

آیندهپژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش191 ...

یکردنددد با
درصدد حمایت غیرمستقیم از گروههای افراطی بودند و حتی از استقالل حکومت اقلیم نی ییز حمای ییت م مم 
چرخش در تعیین نخستوزیری دولت وقت عراق ،به حمایت از دولت ائتالفی عراق شخرچ

یابنددد .درع ععینحاللل

عربستان نیز که ابتدا با همکاری شورای همکاری خلیجفارس و حمایت از عناصر تروریست منطقهای به دنبال ساقط
کردن دولت شیعی وقت به قدرت رسیدن در ع ت اب دوب قار غغغ غغغغیی ییر دول رع ت ا و ق

ورت نارحب شرتسگ رر ررررررریستتت و

یگری و تهدید مرزهای امنیتی عربستان ،سعی در بهبود روابط خود با دول رع ت ا ح و ؛تشاد ق تتت ت تتتتتی احتمال
افراط 
بازگشایی سفارت عربستان در بغداد نیز بسیار زیاد شده است ،هرچن زبا زا هدافتسا رب نانچمه ناتسبرع هک د ار       
تهاای ع قار
گروههای تروریست حتی در پسا داعش بهعنوان اهرمی برای پیگیری مطالبات اهل سنت عراق در دول 
را مدنظر خواهد داشت؛ و درنهایت با توجه به مالحظات امنیتی که بحران عراق برای ای ییران دارد ای یین کش س رو عع عععی
یگیری در عراق ،از دولتهای منتخب مردمی حمایت نم و دو
نمود تا با تأکید بر حمایت از مکانیسم انتخابات و رأ 
بشده مردم پرداخت (.)Al-Waqat, 2017
تهای منتخ 
به بهبود روابط خود با دول 
نتیجهگیری -دستاورد علمی وپژوهشی
تهاای
با اوجگیری تحوالت نوین ژئوپلیتیک در جهان اسالم و فضای رقابتها در منطقه غرب آسیا ،راهب ردق نار تت تت
غربی با استفاده از تعدد دیدگاهها و تفاسیر گوناگونی که از دین اسالم وج دو

داش ،ت

اسالممم س سسلفی تکفی ییری را در

قالب گروههای تروریستی همانند داعش و النصره را برای پیوند مجدد ممی ییان اس زرس رد عاجترا و رامعت ممم ممممینهاای
اسالمی که مبتنی بر حفظ سیطره این قدرتها و تداوم بقاای حاکمی ییت م جتر عععین ب ب روما ر سس س سسسسیاری از کش و اهرو
ملتهای مسلمان در منطقه غرب آسیا بوده مجددًاًا احیاء نمودند .با ای وحت ن لل للل مس اره مالسا هلئ سس س سسسسی را در افکار
عمومی جهانیان به موضوع اصلی بسیاری از مجامع علمی جهان تبدیل نمودهاند.
تحوالت منطقه و مهار خطرناکترین پدیده ایدئولوژیکی به نام تروریسم که منطقه را تا آستانه فروپاشی ژئ پو للیتیکی
پیش برده بود ،توان مقابله سازی نیروهای جبهه مقاومت را نمایش داد که کشورهای اسالمی توان اتحاد ژئ پو للیتیکی
درونسازمانی و ساختاری را داشته و امکان تشکیل ارتش ائتالفی از کشورهای اسالمی در مقابله سازی با تهدی ییدات
جهت تأمین امنیت دراز مدت قلمرو جغرافیای جهان اسالم بهخصوص کشورهای جبهه مقاومت با اولویت سوررریه
و عراق را بدون حضور بازیگران و مداخله گران فرا منطقهای برخوردارمیباشند.
بنابر همین روندهای ساختار سازی در عراق ضرورت شکلگیری یک نظام سیاسی– امنیتی متکی بر سا ج راتخ دددی یید
ژئوپلیتیکی در منطقه را با توجه به تغییرات و بروز واقعیتهای جدید سیاسی – امنیتی و فرهنگی در غرب آسیا و به
خصوص عراق جدید که با همکاری جبهه مقاومت در پسا داعش ،در حال پوستاندازی از محور ژئوپلیتیک وابسته
به محور ژئوپلیتیک غیر وابسته(مقاومت) است الزم است؛ کههه مرحل ذگ ه ا پوئژ ر للل للللیتیکی در حا ثت ل ببی ییت سازززی و
ی ش ند
کارهای الگوی بومی امنیتی در منطقه به واسطه کشورهای اسالمی با محوریت جبهه مقاومت در حال اجرایی ی
هست امری ضروری در تحوالت است.
از سویی دیگر با توجه به کنترلهای بحران گروههای تروریستی دستساخته کشورهای مداخلهگ رف ر ا قطنم  ههه ههههای و
ت ،به
ی جبه مواقم ه تت تت
حذف عوامل خطرناک تجزیهطلبی توسط ق د ترد رررون سا اتخ ررری ای قطنم ن هه ههه بناممم نیروهای ی
یکند بهخصوص متحدین مبارزه با تروریست باید به هم نزدیکتر شوند و با فذح    
کشورهای این جبهه گوشزد م 
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حساسیتهای کاذب و تقویت اشتراکات خود به سمت تشکیل نهادهای منطقهای و راهبردی با کارکردهاای متعدد،
طگرایی سلفی تکفیری نجات داده و
برای همیشه این منطقه را از خطر نفوذ مداخله گران فرا منطقهای و خطرات افرا 
به سمت تحقق تمدن مدرن اسالمی و تشکیل فراگیرتر جبه پوئژ دنمتردق ه للل للللیتیکی اسالممی غی ییر وابس نورد رد هت
ساختار منطقه غرب آسیا حرکت نمایند.
ی
اما در تعارضات و اختالفات موجود در اهداف و منافع گروههای اجتماعی و فقدان زمینههای مصا رگمه و هحل اایی ی
بین گروهها ،فقدان سنت مدنی دموکراسی ،قانونگرایی و پیادهسازی سیستم س د مه هه هههی در عرص وت ه زززی ییع ق ترد
حزبي و جناحي ،همچنین زیادهخواهی اقلیت اهل سنت با توسل به تحریک

کش هرو اای منطقهههای ع س بر نن نننی و

ذهنیت چندین دهه حاکمیت آنان بر عراق ،استفاده از ابزار زور و خشونت از سوی حکومت و گروهها مداخلهگ و ر
تسازی در ساخت
بازیگران منطقهای و فرا منطقهای در منازعات درونی عراق و عدم موفقیت کامل روند دولت  -مل 
عراق و استفاده فزاینده از خشونت توسط گروهها منجر شده است .از همين رو منطق متنا ورگ تنوشخ ضق هه ه ههههی و
فرقهای باعث نافرجام ماندن برخي تالشها برای مدیریت روند سیاسی و پروندههای امنیتی عراق بهمثابه مانعي براي
بهرهگيري بهتر در راستاي ايفاي نقش عراق در جبهه مقاومت شده است ،بنابراین ش رب مزال طر ااااای اس تلود رارقت   
یتوانددد ب ساسا ر   
سازی مدرن متکی بر پایه مردمی در عراق داشتن یک فرهنگ مشترک و فکر جامع اس  هک ت مم م مممم 
مؤلفههای حقوق اسالمی با مصلحت عموم مردم شکل بگیرد.
یرغم تشكیل نظام سیاسی در عراق و گذشت چندین دولت در پسا ص اد ممم ،هن  زو اای یین
یتوان گفت که عل 
بنابراین م 
کشور روی آرامش و ثبات را در بخشهایی از جغرافیای سرزمینی خود ندیده است .از اینرو ،چشمانداز آتی عراق
تها و 
در پسا داعش حاکی از آن است که در صورت استمرار این وضعیت و عدم مهار آن ،ع ب قار هه هههسوووی فرصت ت
چالشهای جدید داخلی و منطقهای سوق خواهد یافت که به ضرس قاطع ،پیامدهای متعددی نیز در ابعاد داخل للی و
خارجی برای عراق و سایر بازیگران منطقهای به وجود خواهد آورد .بر ایناساس ،کارآمدترین راهح رحب ل ا نن نننهاای
بهای فراوان همچنان تداوم دارد ،توسعه آشتی در چارچوب
کنونی داخلی عراق که در سطوح مختلف با فراز و نشی 
گفتمان اسالمی ،ملی و جلوگیری از مداخالت کشورهای منطقه بخصوص عربستان ،قطر ،ترکیه و رژیم صهیونیستی
یاش هست.
تهای فرا منطقهای ازجمله آمریکا و متحدان غرب 
و در کنار آنها قدر 
ت .شراایط
از سویی دیگر تحوالت نظم نوین ژئوپلیتیکی در غرب آسیا مستقل از ن  هعماج رد مظ بب ب ببببینالملل للی نیست ت
قهای مهم ممی
بینالمللی شرایطی ویژه و دوران گذار و تغییرات در ساختارهای ژئوپلیتیکی هست .در دوران گذار اتفا 
در منطقه غرب آسیا با محوریت جبهه مقاومت به رهبری ایران در حال افتادند است :مث ًالًال در تح هعماج مهم تالو    
یخ رو دد ی ییا
بینالمللی بهخصوص غرب آسیا و کشورهای سوریه و عراق دیگر با محوریت هژمونی آمریکا رق ن م مم ممم 
تهای نوظه نام رو ن ههبج د    
آمریکا در آن دیگر نقش اصلی و تعیینکننده و کلیدی را ندارد و چند جانبه گرایی قدر 
مقاومت اسالمی رشد نموده است .امروز ،دیگر ریشه تح ت و تالو غغغیی ییرات ژئوپلیتی ییک در غ  و بر اای ییاالتمتحدهه
نیست .جهان از حیث ساختاری و تغییرات ژئوپلیتیک تغییر ماهوی کرده است.
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