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چکیده
دولت اسالمی عراق و شام مهمترین بحران ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه و حتی جهان در برهه کنونی به شما میرود .این گ مه هور   
در اندیشه و هم در کنش سیاسی نشان داده است که به دنبال تغییر در نظم کنونی سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه و در ادامه
س کشوررر و حکومتتت
ش ب ار ییی تأسیس س
ش سیاسییی داعش ش
در کل جهان است .هدف مقاله حاضر تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش ش
ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه است .سؤال اصلی مقال ک تسا نیا ه

س کشوررر و
ش ب ار ییی تأسیس س
ش سیاسییی داعش ش
هههه ههههه اندیشههه و کنش ش

حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه چه تأثیرات ژئوپلیتیکی داشته است؟ فرضیهای را که برای پاسخگ یو ی رد لاؤس نیا هب 

  

صدد آزمون آن برآمدهایم این است که ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه در اثر اقدامات داعش بیش از پیش به دوران وس یایلافت ی دوخ    
رجعت نموده است و تقابالت ژئوپلیتیک بین واحدهای سیاسی منطقه باال گرفته و شاهد ن راپ یعو ا ارتسا سکود ت عفانم نیب کیژ      
ژئوپلیتیک و تخاصمات ژئوپلیتیک در روابط منطقهای و فرا منطقهای خاورمیانه هستیم .نتایج این مقاله نیز نشان میدهد که با توجه
به حساسیت ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه اندیشه و کنش سیاسی داعش بیاعتمادی و واگرایی را در منطقه خاورمیانه عم هدیشخب ق   
است و امنیت سیاسی و مرزی و جغرافیایی بر پویشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی منطقه سایه افکنده است .با توجه
به این مقدمه در این مقاله تالش شده است که با استفاده از من ناخباتک عبا هه هههای و استفففاده از ج شقن و لواد هه هههه اریثأت اهرادومن و ا تتت تتت
ت
ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه تحلیل و تبیین شود.

واژگان کلیدی :داعش ،منطقه خاورمیانه ،بحران ژئوپلیتیکی ،حکومت ایدئولوژیک.

( -1نویسنده مسئول) Dr.m.akhbari@gmail.com
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مقدمه
داعش یا حکومت اسالمی عراق و شام یک گروه ستیزهجوی جهادگرای َسَسَلَلفی است که پیروی یک آموزه بنیادگرای
وهابی از اسالم سنی است .این گروه که از ژوئیه  ۲۰۱۴میالدی ادعای خالفت جهانی کرده است و خود را حکومت
اسالمی (الدولة االسالمیة) مینامد؛ همچنین بخشهای بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را با جمعیتهای  2/8و
 ۸میلیون نفر و بخشهای کوچکی را در لیبی ،نیجریه و افغانستان 1به تصرف خودد درآورد .ایننن گروهه بههه رهبری ی
ی

ی عر قا  ،،س یرو ههه و دیگررر
تهای ی
ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جدا شده از شبکه القاعده تأسیس شده و با دولت ت
گروههای شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده است .داعش یکی از رادیکالترین گروههای اسالمممگراا در
خاورمیانه است .آنها عالوه بر عراق و سوریه بخشهایی از لیبی و نیجریه را نیز در کنترل خود دارند و گروهههای ی
ی
ی نیززز فعاللل هس  دنت ( ( Zahedi & Pourghareh
همپیمان آن در نقاط دیگر دنیا مثل افغانستان و آسیای جنو ببب شرقی ی

.)Khan, 2017: 85

2

تاریخچه داعش به جماعت توحید و جهاد میرسد که در سال  ۱۹۹۹میالدی به رهبری ابومصعب الزرقاوی تأسیس
گ باا
شد و در سال  ۲۰۰۴به شبکه القاعده پیوست و پس از آن به القاعده عراق معروف شد .این گروه که وارد جنگ گ
ی دیگررر
دولت عراق و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق شده بود در سال  ۲۰۰۶میالدی با چندین گروه اسالمگرای ی
ق
ن اس ات ننن عراق ق
عترین ن
ائتالف کرد و مجلس شورای مجاهدین را تشکیل داد که یک قدرت مهم در اس ات ننن انباررر وسیع ع
ق را
ی عراق ق
ِی دیگر حکومت اس مال ی ی
محسوب میشد .در  ۱۳اکتبر همین سال مجلس شورا به همراه چند گروه شورش ِی
تشکیل داد .ابوایوب المصری و ابوعمر بغدادی 3دو رهبر اصلی حکومت اسالمی عراق بودند که در  ۱۸آوریل ۲۰۱۰

میالدی در عملیات ارتش آمریکا کشته شدند و ابوبکر بغدادی جایگزین آنهاا شددد ( .)Al-Zain, 2015: 20باا آغاززز
ل  ۲۰۱۳م ان یدالی مم ممم حکومت ت
ت
جنگ داخلی سوریه نیروهای حکومت اسالمی وارد سوریه نیز ش ند ددد و در  ۸آوریل ل
اسالمی عراق و شام را بر خود نهادند و از آن پس با نام مخفف داعش معروف شدند .آنها به سرعت بخشهایی از
شمال شرقی سوریه را تصرف کرده و شهر رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند .سپ سسس هممم زماننن باا اق اد ممم
ق را بههه
نظامی در سوریه به عراق حمله کرده و موفق شدند رمادی و فلوجه مهمترین شهرهای اس ات ننن انباررر در عراق ق
قلمرو خود اضافه کند .در ژوئن  ۲۰۱۴میالدی مهمترین موفقیت داعش با تصرف موصل ـ دومین شهر بزرگ عراق ق
ق
ک س یرو ههه و
ـ به دست آمد .آنها در ماههای بعد نیز پیشرویهای زیادی داشته و تا خرداد  ۱۳۹۴حدود نیمی از خاک ک
ت خودد را نیززز از
ی از متصر اف ت ت
بخشهای شمال غربی عراق را در تصرف خود دارند .داعش در این دوره بخشه یا ی ی
ی کههه
ی حشددد ش بع ی ی
دست داده و از جمله شهر مهم تکریت را در فروردین  ۱۳۹۴به ارتش عراق و نیروی شبهنظ ما ی ی
ت داد
برای جنگ با این گروه تشکیل شده ،واگذار کرد داعش در اواسط نوامبر  ۲۰۱۵میالدی س اجن ررر را هممم از دست ت
یشود (.)Zanganeh & Hamidi, 2016: 144
هم چنین در  ۲۸دسامبر  ۲۰۱۵میالدی رمادی را از دست داد گفته م 
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. Libya, Nigeria and Afghanistan
. Abu Musab al-Zarqawi
3
. Abuayoub al-Masri and Abu Amr Baghdadi
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ن پ سسس ناممم آن «دولتتت
این گروه پس از گسترش متصرفات خود در  ۲۹ژوئن  ۲۰۱۴م العا یدالی مم ممم کردد کههه از این ن
اسالمی» است و یک خالفت جهانی را تشکیل داده و ابوبکر بغدادی رهبر گروه را نیز به عنوان خلیفه معرفی کردد و
ش و گذرنامه،،
س باا واحددد دیناررر داعش ش
فعالیتهای حکومتی خود را گسترش داد(از جمله این اقدامها چاپ اس انک س س
ت) .هرچنددد ریشههه
درست کردن پلیس ،صدور نفت ،راهاندازی شبکه تلویزیون ،برگزاری گشتهای گردشگری است ت
داعش به گروههای مرتبط با شبکه القاعده میرسد اما با جبهه نصرت شاخه رسمییی القاعده ه در س یرو ههه وارد جنگ گ
گ
شده است و القاعده بارها نسبت داعش به خود را رد کرده است .شکاف بین القاعده و داعش به سال  ۲۰۱۳میالدی
ی و شورش ای ننن رقیببب
بر میگردد .الظواهری در این سال بعد از اینکه گروه داعش به بد رفتاری با ش ادنوره ننن س رو ی ی
متهم شد از این گروه خواست ،فعالیتهای خود را روشن سازد (.)Mostafa et al., 2014: 152
ت .گروهه
ی است ت
داعش در واقع ادامه تشکیالتی یک گروه از سلفیهای جهادی در عراق به رهبری ابومصعب زرق وا ی ی
ن
ی ابن ن
زرقاوی جزو القاعده بود و سال  ۲۰۰۶میالدی در عراق کشته شد .او در اعالمیههای خود همواره بههه فتواهای ی
ت.
ی است ت
ی جه دا ی ی
تیمیه استناد میکرد .بغدادی نیز خود را پیرو ابن تیمیه 1میداند .ابن تیمیه پدر معنوی همه گروهای ی

افکار او روشن و صریح است .او با مرجعیت عقل به کلی مخالف است مگر اینکه در راستای تأیید نقللل و احادیث ث
ث
باشد .او هرگونه تعامل با کفار و مشرکین را حرام میداند .او از جمله تفکرات اسالمی شیعیان را نیز مر ود دد و آنهاا
یداننددد.
ی خودد می ی
را کافر میداند .گروههای جهادی برپایی حکومت دینی و اجرای شریعت اسالمی را وظیفه شرعی ی
داعش بخاطر تفسیر و قرائت خشن وهابیت از اسالم و خشونت وحشیانهاش بر ضد شیعه و مسیحیان معروف است
تگیر است که با دیگر گروههای اسالمگرای سلفی ازجمله جبهه النصره شاخه رسمی القاعده
و بهقدری تندرو و سخ 
ن باررر در فوریههه  ۲۰۱۴م وب یدالی دد ددد کههه ایمننن
در سوریه نیز درگیر جنگ شده است( .)Tavakoli, 2014: 196اولین ن
الظواهری ،رهبر القاعده به طور رسمی هر گونه انتساب این گروه به القاعده را رد کرد .دولت اسالمی عر ماش و قا   
مهمترین بحران ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه و حتی جهان در برهه کنونی به شما میرود .این گروه هم در اندیش و ه
هم در کنش سیاسی نشان داده است که به دنبال تغییر در نظم کنونی سیاسی ،فرهنگ رد و هنایمرواخ یعامتجا و ی

  

ی تأسی سسس
ش برای ی
ادامه در کل جهان است .هدف مقاله حاضر تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش ش
ی
کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه است .سؤال اصلی مقاله این اس ک ت هه ههه اندیشههه و کنششش سیاسی ی
داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه چه تأثیرات ژئوپلیتیکی داشته است؟ در این
مقاله تالش شده است که ب خباتک عبانم زا هدافتسا ا ان هههه هههههای و اس و لوادج زا هدافت

شقن ههه ههههه هرادومن و ا اا ااا ت اریثأ ت ت
ت

ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه تحلی و ل
تبیین شود.
چارچوب نظری
شه ب ،ا يييييثب يتا
ش از ح يدهت ،لومعم د د زرا  ششش ششش
مفهوم بحران را مترداف از هم گسيختگي ،بينظمي ،ش نك ن یب يگد شش شش
اجتماعيـ سياسي ،مخاصمه نظامي و  ...تعريف كردهاند .بحران وضعيتي است كه نظم سيستم اصلي يا قسمتتته ييا
. Ibn Taymiyyah
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از آن را دچار اختالل و ناپايداري كند .بحران عدم تطابق بين نيازها و منابع است .درواقع بحران سبب قطع و انفصال
روند طبيعي زندگي ميشود .بحران رويدادي است كه بهطور طبيعي يا بهوسیله بشر ،بهطور ناگه نا ييي ب اي هه هههص ترو
فزاينده به وجود آيد و سختي و مشقتي را به جامعه انساني تحميل كند كه براي برطرف كر دقا هب زاين نآ ند ا تام     
قالعاده باشد (.)Gholipur, 2003: 43
ضروري ،اساسي و فو 
انسانها از آغاز آفرينش تاكنون همواره با انواع آسيبها و باليا دست به گريبان بودهاند و آسيبهاي ج يلام و ينا   
تان :زا د  )1بحرانننه يا
فراواني به آنها وارد شده است .بهطورکلی بحرانها به دو دسته تقسيم ميشوند ابع هك ر تت تت
طبيعي (قابل پيشبيني هستند اما قابلپیشگیری نيستند) )2 .بحرانهاي غيرطبيعي يا بحرانه رشب تسد هتخاس يا     
(قابل پيشبيني نيستند اما قابلپیشگیری هستند) كه اين پيشبيني و پيشگيري از بحران ،خود مستلزم داشتن دان و ش
شناخت كافي نسبت به مسئله است .بحران داراي مشخصاتي ويژه است كه معمو ًالًال اي ديدهت رصنع هس زا جتنم        
فرصت ،زمان محدود و ميزان فشار وارده است (.)Tashakori, 2011: 323
ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی یا جغراسیاست از ژئو به معنای زمین و پلیتیک به معنای سیاست تشکیل شده است.
ی از
ت ناشی ی
ژئوپلیتیک شاخهای است از جغرافیای سیاسی و به آن بخش از معرفت بشر اطالق گردید که بههه معلومات ت
ی علوممم سیاسی،،
ی علمای ی
ک از سوی ی
ی از واژه ژئوپلیتیک ک
ارتباط بین جغرافیا و سیاست مربوط میشود .تعارف متعددی ی
ک مع دا للل جغرافیای ی
ی
ی تع فیرا  ،،ژئوپلیتیک ک
ت در بعضی ی
ی اوقات ت
روابط بینالملل و جغرافیا صورت پذیرفته است .گ ها ی ی
ی
ی سیاسی ی
ک و جغرافیای ی
سیاسی خوانده شده است؛ اما اکثر دانشمندان ژئوپلیتیک قائل به جدایی حوزههای ژئوپلیتیک ک
ی
هستند .دانشنامه روابط بینالملل و سیاست جهان ،ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی را بررسی تأثیر عوامللل جغرافی یا ی ی
بر رفتار دولتها میداند .این که چگونه موقعیت مکانی ،اقلیم ،منابع طبیعی ،جمعیت و یک تکه زمینی که یک دولت
روی آن قرار گرفته است ،گزینههای سیاست خارجی دولت و جایگاه آن را در سلسله مراتب دولتها تعیین میکند.
حسین بشیریه موضوع ژئوپلیتیک را مطالعه مبانی جغرافیایی قدرت دولتها میداند .نقش ویژگیهای سر نیمز  ،،آب
ل و عملکردد نظاممم
ی بررر شکل ل
ت فرهنگی ی
ی و خصوص ای ت ت
و هوا ،منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی ،ویژگیهای جمعیتی ی
ی-
ی جغرافی یا ی ی
سیاسی ،مورد بحث این شاخه از دانش سیاسی است .بعالوه چون هر یک از دولتها بخشی از فضای ی
سیاسی جهان را تشکیل میدهند ،بحث از روابط بینالملل از این دیدگاه خاص نیز مطرح میشود .ادموند والش ،1به

ب از
عنوان یک دانشمند سیاسی تعریفی بر مبنای عدالت بینالمللی ارائه داده و معتقد است ژئوپلیتیک ،مطالعههه مرکب ب
جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی است که تاریخ آن به دوران ارسطو ،منتسکیو و کانت بازم 
یگردد ( ( Hafez
.)Nia, 2000: 71
ل سياس ييي ـ فض يا ييي و ب ارگيزا ننن
بحران ژئوپلیتیکی عبارت است از منازعه و كشمكش كشورها و گروههها ييي متشكل ل
سياسي بر سر كنترل و تصرف كي

ف دارنددد و
يا چند ارزش و عامل جغرافيا يي  .بحرانها سرچشمهها و انواع مختلف ف

ت ع دا ييي و فرآيندددها ييي فضا ييي
ازلحاظ كاركردي موجب خروج سيستم از حالت تعادل و بروززز اخالللل در وض يع ت ت
يهاي زير است (.)Hafez Nia, 2005: 22
يشوند .بحران ژئوپلیتیکی داراي ويژگ 
جغرافيا يي و زيستگاه انسانها م 

. Edmund Walsh

1
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بحران ژئوپلیتیکی عبارت است از منازعه و كشمكش كشورها و گروههه سايس لكشتم يا يييييييـ فض نارگيزاب و ييا   
سياسي بر سر كنترل و تصرف كي

يا چند ارزش و عامل جغرافيا .يي بحرانها سرچشمهها و انواع مختل و دنراد ف

ازلحاظ كاركردي موجب خروج سيستم از حالت تعادل و بر نيآرف و يداع تيعضو رد لالخا زو ددددد دددددده ياضف يا   
يهاي زير است:
يشوند .بحران ژئوپلیتیکی داراي ويژگ 
جغرافيا يي و زيستگاه انسانها م 
 -1موضوع و عامل بحران ،كنترل ،مداخله و تصرف كي

يا چند ارزش جغرافيا يي اعم از طبيعي و انساني است -2 ...

لحل نيست.
از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و بهسادگی قاب 
لحل است.
 -3بحران ژئوپلیتیکی ديرپا ولي بحران سياسي زودگذر و قاب 
 -4در بحران ژئوپلیتیکی الگوي مداخلهاي چند سطحي شكل ميگيرد كه شامل سطح محلي ،سطح منطقهاي ،س حط
يش  دو ( ( vali Gholizadeh etal,
فرا منطقهای ،سطح جهاني و كروي ،سطح سازهاي سازمانهاي منطقهاي و جهاني م 

 .)2013: 111عوامل ياد شده (بحران) عبارتاند از :مسير ترانزيتي كشور محصور در خش يك  ،تغ يي ر خط مستقيم آب
در مرز ،تغ يي ر مسير رودخانه مرزي ،خط منصف درياچه مرزي ،كنترل سرچش زا جراخ تيلقا هورگ ،هناخدور هم      
كشور ،گروه اقليت مستقر در مرز مشترك ،كوچنشينان ،جدا يي طلبي اقليتهاي داخلي ،ذخاير و مكان داراي دركراك
بينالمللي ،پتانسيل تهديد در حاشيه ماوراي مرز نظير مجاورت پايتخت با مرز مشترك ،منابع معدني اعم از راهبردي
و انرژي و باروري مصنوعي ابرها (.)Amini, 2006: 66
لحل و برطرف شدن نيست؛ زيرا موضوع
بحران ژئوپلیتیکی از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و بهسادگی قاب 
بحران و كشمكش ،ارزشها يي جغرافيا يي هستند كه در زمره منافع ملي و جمعي محسوب ميشوند .به عبارتي آحاد
لچشمممپوش و دنتسين ی
ملت يا گروه متشكل انساني از آنها درك منفعت جمعي و ملي دارند؛ بنابراين قاب 

هحلاصم    

درباره آنها بهسختی انجام ميگيرد .حكومتها نيز در مذاكرات دو يا چندجانبه خود با دش بور يراو هه هههرو هس و دنت
نگراني دارند كه اگر در چارچوب كسب رضايت ملي ،بحران را حلوفصل نكنند ،به خيانت يا بيكفايتي متهم شوند
و مشروعيت و مقبوليت خود را بين ملت خود از دست بدهند و از ق هب .دنوش طقاس يسايس ترد نيمه

ليلد

     

حكومتها و دولتها جريان مذاكره را به تعويق مياندازند تا فرصت مناسب براي حل آن بهنحویکه متضمن تأمين
منافع ملي باشد فراهم آيد يا در صورت ضرور ِتِت تر ِكِك قدرت سياسي ،آن را به عه ههده دول هب و دنراذگب يدعب ت    
شهاي مرزي و تع يي ن خطوط مرزي؛ بحرانهاي فضا يي ـ
عبارتي توپ را به ميدان رقيب سياسي خود اندازند .كشمك 
تالمق ؛سد
قومي نظير كردستان ،كشمير ،باسك و ايرلند؛ بحرانه اكم يا نن نننه  ،يرباب دجسم ريظن يبهذم يا بي تتتتتت تتتتتت
د ( Amini,
يش نو د د
بحرانهاي ذخاير زيرزميني مشترك؛ بحران جزاير ازجمله بحرانهاي ژئوپلیتیکی ديرپا محسوب م 

.)2006: 66
منطقه خاورمیانه
ی
منطقهای از آسیا را که به نام خاورمیانه یا آسیای جنوب غربی شناخته شده میتوان به دو بخش تقسیممم نم دو ؛؛ یکی ی
بخش شمالی شامل ترکیه و ایران و دیگری بخش جنوبی شامل شبه جزیره عربستان .بخش شمالی را بههه یککک گرهه
زینتی تشبیه میکنند که مرکز آن در محاذات جنوب قفقاز واقع شده و طرف غربی یا چپ آن را آسیای ص یغ ررر دربررر
گرفته است .طرف خاوری یا راست گره مورد بحث را ایران فراگرفته که خود سرزمینی است فالتی با شیب عمومی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 36فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

به طرف خاور که همه اطراف آن را رشته کوههای بلندی به وجود آورده است .شبه جزیره عربستان یا بخش جنوبی
آسیای جنوب غربی دارای ترکیبی خیلی ساده است بدین معنی که تمام آن از یک تختال 1عظیمی تش یک للل شدهه کههه

قسمتهای برآمده آن در مجاورت دریای مدیترانه و سرخ به چشم میخورد .دومین منطقه آسیا را شبههه ق را ه ه عظیممم
هند و پاکستان به وجود آورده است که رشته کوههای بزرگی مانند سلیمان در شمال باختری و قره ق ورو ممم -هیمالیاا
یسازد (.)Shafiee Arabi, 2008: 83
در شمال و اراکان 2و یوما 3در خاور آن را از نواحی جدا م 

ینویس نایمرواخ :د هه ههه
ی) 5می ی
ق مهممم جغرافی یا ی ی
جسی ویلر 4درباره خاورمیانه در کتاب جغرافیای عمومی جهان (من طا ق ق
منطقهای است که قسمت اعظم آن از بیابان و علفزار تشکیل میشود ،در مورد وسعت این منطقه بین علماا اخ الت ف ف
ف
فاحشی وجود دارد به طوری که برخی از آنان حتی اصطالح خاورمیانه را اصو ًالًال قبول ندارند چون آن را خیلی مبهم
ی کههه در
و اشتباه میدانند ،این اصطالح از طرف اروپاییان به این منطقه داده شده است زیرا اروپاییاننن سرزممینه یا ی ی
شرق اروپا بودند رو به ترتیب به سه قسمت خاور دور (آسیای شرقی) ،خاورمیانههه (جنو ببب غر ببب آسیاا) و خ روا
ن آن آساننن
نزدیک تقسیمبندی کردهاند .معهذا این اصطالح به عنوان نام یک منطقه طوری تثبیت شددد کههه بران تخاد ن ن
ی جهاننن از اینجاا
ی از باورهاا و آیینننهای ی
نیست .خاورمیانه از نخستین خاستگاههای تمدن جهان بوده است .بس رای ی ی
ی (نسللل
برخاستهاند ،نخستین یافتههای آدمی در اینجا بوده و همچنین نخستین برخورد انسانهای هوش نم ددد آفریق یا ی ی
امروز انسانها) و انسانهای نیاندرتال میباشد .نخستین قانونهای جهان (قانون حمورابی) در اینجا نوشته شده است
(.)Hartz, 1996: 25

نقشه شماره -1موقعیت منطقه خاورمیانه

)Source: (https://www.jewishvirtuallibrary.org
1

. Block
. Arakan
3
. Yoma
4
. Jesse Wheeler
5
). General Geography of the World (Major Geographic Areas
2
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خاورمیانه از میانه قرن بیستم ،مرکز توجه جهانی و شاید حساسترین منطقه جهاننن از نظررر اس یکیژتارت  ،،اقتص یدا ،،
ی
سیاسی و فرهنگی بودهاست و مکان کشمکشهای دراز مدت اعراب و اسرائیل است .خاورمیانه زادگاه ادیان مهمی ی
چون یهودیت ،مسیحیت ،اسالم و ادیان غیر ابراهیمی مثل دین زرتشتی ،آیین مهر و مانوی است .اصطالح خاورمیانه
ن منطقههه
ی این ن
ی کش اهرو ی ی
شناسنده منطقهای فرهنگی است ،در نتیجه مرز مشخصی برای آن وجود ندارد .به طور کلی ی
عبارتاند از:
یمن
اردن

مصر

اسرائیل

لبنان

امارات متحده
عربی

کویت

کشورهای واقع
در منطقه
خاورمیانه

قطر

ایران

بحرین

عمان

عربستان
سعودی

ترکیه

فلسطین

عراق
سوریه

فلسطین

نمودار شماره  -1کشورهای منطقه خاورمیانه
)Source: (countries.bridgat.com

ی پیشتررر
ی و فرهنگی ی
ی ش ید ددد ت خیرا ی ی
ل وابس گت ی ی
کشورهای غربی این منطقه (الجزایر ،تونس ،لیبی و مراکش )1به دلیل ل
یو
بخشی از خاورمیانه شمرده میشوند .سودان نیز یکی از این کشورها بهشمار میآید .کشورهای آفریقایی موریت نا ی ی
ن منطقههه هس دنت ،،
ک این ن
سومالی نیز پیوندهایی با خاورمیانه دارند .ترکیه و قبرس که از نظر جغرافیایی درون یا نزدیک ک
ن
ی این ن
یانگارند .البته افغانس ات ننن را نیززز از کش اهرو ی ی
خود را بخشی از اروپا میدانند و ایران را مرز شرقی خاورمیانه م 
یآورند که در قلب آسیا موقعیت دارد (.)Sekhavaty, 1997: 63
شبندی به شمار م 
بخ 
 -1اهمیت تاریخی -فرهنگی
خاورمیانه از نظر فرهنگی -تاریخی خاستگاه و زادگاه ادیان بزرگ توحیدی و الهی است .پیامبران اولوالعزم خداوند،
ی از آن
ش از نیمی ی
در این منطقه ،رسالت جهانی خود را اعالم کردهاند .از حدود بیست و چند تمدن شناخته شده ،بیش ش
ی
ی خاورمیانههه بازشناسی ی
در منطقه خاورمیانه شناسایی شدهاند .بسیاری از تمدنهای معروف دیگررر نیززز در همس گیا ی ی
تو
ی یه دو  ،،مس یحی ت ت
شدهاند مانند تمدنهای چین و هند .از نظر مذهبی شهر بیت المقدس ،برای پیر او ننن ادیاننن الهی ی
اسالم ،بسیار مقدس و ارزشمند است .عالوه بر اینها ،خاورمیانه گهواره قانونگذاری و دانشهای فلسفه و ادبیات و
. Algeria, Tunisia, Libya and Morocco

1
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ن جاا بههه سراسررر جهاننن گس رت ششش یافتههه است
 ...به شمار میآید .هنر دنیای قدیم ریشه در این منطقه دارد و از این ن
(.)Nourouzi, 2006: 92
-2اهمیت سیاسی -امنیتی
خاورمیانه ،با توجه به بافت اجتماعی ،تنوع قومی و نژادی ،منابع و امکانات مادی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
ن
ی تئوریسین ن
زیرا توزیع منابع و امکانات طبیعی بر پایه خواست و رضایت مردم منطقه نبوده است .زبیگنیو برژینسکی ی
برجسته سیاست خارجی آمریکا و مشاور امنیت ملی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا پیراموننن خاورمیانههه و خلیج ج
ج
ی جهاننن
فارس میگوید :این منطقه شبیه زه کمانی است که تا انتها کشیده شده و آماده است تیرییی کش دن ه ه بههه سوی ی
ن
ت س یگن ن ن
ن زه ک ونا ننن رقابت ت
پرتاب کند .از شاخ آفریقا تا افغانستان و از ایران تا خاور نزدیک زه این کمان است .این ن
ل شودد و جهاننن را بههه هیجاننن درآورد
ت مش عت ل ل
ن است ت
ابرقدرتها است و کانون پیرامونی آن نیززز هررر لحظههه ممکن ن
(.)Motattagi etal, 2013: 69
-3اهمیت اقتصادی
منطقه خاورمیانه بهعنوان کانون انرژی جهان در سراسر قرن بیستم و بهگونهای مضاعف در آغاز قرننن جدید ،،نقطههه
ت.
خیزش و ظهور تحوالت و بحرانهای متعددی بوده که تأثیرات آنها اغلب از سطوح منطقهای فراتر میرفتههه است ت
ی پیداا کرد،،
منطقه خاورمیانه بهویژه از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو ،به دلیل اهمیتی که در اقتصاد جه نا ی ی
بیش از پیش مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار گرفت و آنها را وادار ساخت تا برای حضوررر و نفوذذ در تح الو ت ت
ت
این منطقه از ابزارهای مختلفی استفاده کنند (.)Moeinaldini, 2007: 61
ی دیگررر
یرفتتت و از سوی ی
در قرن بیستم ،این منطقه از یکسو تأمینکننده بخش عمدهای از انرژی جهان به ش ام ررر می ی
تهای ی
ی
ی از ق رد ت ت
ع برخی ی
ل و مط ما ع ع
کانون برخی از بحرانها و تنشهایی بوده است که عمدتًاًا ناشی از حضور اسر یئا ل ل
ی و نیززز اقتصادد
بزرگ بهویژه ایاالت متحده امریکا میباشد .به همین دلیل ،تحوالت منطقه خاورمیانه با امنیت جه نا ی ی
گ ب دو ه ه
تهاای ب رز گ گ
سیاسی بینالملل گره خورده است .از همین رو است که خاورمیانه از دیر باز مورد توجه ق رد ت ت
ی را از خاورمیانههه ارائههه
ف مختلفی ی
است که باعث شده این قدرتها به فراخور منافع گسترده و نیازهای خود تع یرا ف ف
دهند .قرار گرفتن این ناحیه در میان سه قاره اروپا ،آسیا و افریقا و نیز وجود دریاها ،رودها و تنگههای استراتژیک و
بهرهمندی آن از ذخائر عظیم نفت ،موجب آن شده تا ابرقدرتها و کشورهای بزرگ صنعتی برای دسترسی و س هطل
ی دول
شها و بحرانهای زیادی را در آن پدید آورنددد .موضعععگیری ی
بر آن با یکدیگر در رقابت سختی باشند و کشمک 
این منطقه در مقابل دول غربی و تکیه بر ناسیونالیسم ،بسیاری از روابط و پیوندهای این منطقه را ب و هدرب لیلحت ه
یگانگیهای فرهنگی را ضعیف نموده و با وجود آنکه ،آئین مشترک و قبله واحدی دارند در حالت ن ب زیتس و عاز ااا اااا
یکدیگر بسر میبرند ،این رفتارها که توأم با تفرقه و تشتت است سبب آن گشته که ب  رابکتسا لماوع هئطوت ا ب نی     
کشورهای مسلمان سرزمین مذکور تضادهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پدید آورده به نحوی که با وجود دسترسی
ی م یبهذ
به منابع عظیم و تسلط بر نواحی سوق الجیشی و مهمتر از آن ،بهرهمندددی از اخ و یتدیقع تو ب نن نننیانننهای ی
عمیق ،نتوانند در مناسبات جهانی به نحو تعیین کنندهای ابراز وجود کنند و از حل معض نیمزرس بصغ نوچ یل     
فلسطین توسط گروهی صهیونیست غاصب ،عاجز باشند (.)Sariolghalam, 2016: 139
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جبههگیریهای سیاسی این کشورها در موقعیتهای گوناگون نیز آنه امزاس لیکشت هب راداو ار ا نننن نننننه یاهداهن و ا   
سیاسی و یا پیوستن به تشکیالت سیاسی غربی نموده است .این سازمانها در حل مشکالت کشورهای مزبور و نیز
استتت.

رفع مسائل و بحرانهای منطقه از خود توانائی آنچنانی نداشته و شکاف بین دول اسالمی را شدت بخش هدی

یباشد ،اما آنچه كه اين
هرچند كه خاورميانه و قلب آن يعني منطقه خلیجفارس داراي تمدن ،تاريخ و فرهنگ كهني م 
منطقه را در جهان به اين درجه از اهميت رسانده است ،معادن سرشار انرژي خصوصًاًا نفت آن میباشد .امتيازي هك
هيچ ويژگي ديگري نمیتواند در دنيا با آن رقابت كند و اين منطقه داراي بزرگترین ذخاير انرژي در جه .تسا نا
ذخاير نفتي شناخته شده كشورهاي حوزه خلیجفارس  063ميليارد بشكه است يعني  64درصد از ذخاير نفتي جه نا
متعلق به هفتکشور حوزه خلیجفارس است .مهمترین و بيشترين ذخيره نفت به ترتيب در عربس نات  361/2ميل اي رررد
بشكه ،كويت  ، 65 /4عراق  ، 59ايران  ، 56امارات  ،7/5قطر  3/7و بحرين  2/4میباشد .بدين ترتيب درآمدهاي ناشي
یرسددد .بر ازگ ساسا  رش    
از نفت اين كشورها از سال  1973تا  1993به بيش از دو هزار و پانصد ميل  رالد دراي مم ممم 
انجمن مستقل نفتي آمر كي ا ،1كشورهاي عضو اپ كي

با در اختيار داشتن  8/4ميليارد بش ودح رد ،هك د   

 % 78از ذخ ريا

نفت جهان را به خود اختصاص دادهاند و اين در حالي است كه تنها  6/5درصد از مصرف جهاني نفت خام ب نيا ه   
یشود.
كشورها مربوط م 
در اين ميان كشورهاي عربستان ،عراق ،امارات ،كويت ،ايران و ونزوئال  70درصد ذخاير جهاني را در اختيار دارند و
پنج كشور اصلي نفت خيز خليج فارس (عربستان -كويت -امارات -عراق -ايران) با دارا بودن حدود  81درص زا د
ذخاير اوپك ،مهمترین توليدكنندگان و صادركنندگان نفت خام هستند كه بدون در نظر گر آ نتف نننه  هن ،ا مم م ممممیت او ننن
اوپك و ساختار آن را شناخت و نه بازار جهاني نفت را بررسي و تحوالت آتي آن را ارزيابي كر .د هسياقم نيا رد    
آمر كي ا به تنها يي بيش از  %52نفت توليدي جهان را مصرف میکند در حالي كه كمتر از  3درصد از ذخاير نفت خام
جهان را دارد(.)Brena Beldachi, 2011: 88
اروپا نيز با داشتن كمتر از  12درصد از ذخاير نفت جهان بيش از  21درصد مصرف جه ار ماخ تفن ينا هب دوخ

    

اختصاص داده است و كشور ژاپن با بيش از  7درصد مصرف نفت خام ،اساسًاًا فاقد ذخاير نفت است .ب هب هجوت ا    
وابستگي و تك محصولي كشورهاي خاورميانه به ويژه در حوزه خليج فارس به ص نيب هك تفن تعن     

 95تا 001

درصد از درآمد ارزي اين كشورها از جمله ايران از فروش نف  تسد هب ت ممم م مممممیآیددد ،دو نكت يرتشيب تيمها زا ه    
برخوردار است؛ اول اين كه با درآمد عظيم نفت كشورهاي خليج فارس از جمله اير  ،هنايمرواخ هقطنم و نا ه زون     
فاصله زيادي با صنعتي شدن دارند و دوم اين كه به سادگي میتوان دريافت كه امنيت اين منطقه و جريان نفت براي
كشورهاي منطقه و همچنين واردكنندگان تا چه حد اساسي و حياتي اس ب هنوگچ تفن و ت ه يكيژتارتسا يالاك       
تبديل شده و به خليج فارس در هزاره سوم ميالدي موقعيت بینظیری بخشيده است كه هيچ منطقهههای در جه ار نا
نمیتوان از اين نظر با آن مقايسه كرد .عالوه بر اين ،طبق پیشبینیها در  52سال آينده ذخاير نفت تمام جهان به جز
چهار كشور عمده يعني ايران ،عربستان ،عراق و كويت تمام خواهد شد و كشورها يي كه در حال حاضر داراي نفت

. IPAA
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هستند در آينده نيازمند نفت خليج فارس خواهند بود .البته داشتن ذخاير نفتي به تنها يي فرصت محسوب نمیشودد،
ی نف درب ت هه هههان .د رد
خیرههس زا ی ی
چه اين كه بيشترين سهم از اين فرصتها را غربیها به ويژه امر كي ا در مصر ذ و ف خ خ
كشورهاي واقع در كرانه خليج فارس عالوه بر توليد نفت ،گاز طبيعي از منابعي است كه به علت فراواني ذخ نآ ريا
بر اهميت اين منطقه در خاورميانه افزوده است .بهطوری كه كشورهاي حوزه خليج فارس قريب به  30درصد از كل
ذخاير گاز جهان را به خود اختصاص دادهاند و ايران با ذخيره فراوان گ سأر رد نآ جارختسا و ديلوت رظن زا و زا    
كشورهاي خليج فارس قرار دارد .از نظر صنعت پتروشيمي نيز منطقه خاورميانه نقش عمدهای در پيشرفت اقتص و دا
توسعه صنايع ملتهای جه و دراد نا  1/4از محص پورا هتفرشيپ ياهروشك يتعنص تالو ا نص زا  ا پ عي تتتتتت تتتتتتتروش يمي
خاورميانه تأمین میشود و ساالنه  330هزار تن اوره 001 ،هزار تن اسيد سولفور كي

و  02هزار تن مالنين و روزانه

یش  دو ( ( Brena
پنج هزار تن آمونياك و متانول از كشورهاي حوزه خليج فارس به اروپا ،آمر كي ا و اقيانوسيه صادر م مم 

.)Beldachi, 2011: 88
ج -اهميت استراتژ كي

و نظامي

خاورميانه محل تالقي سه قاره بزرگ آسيا ،اروپا و آفريقا و مش اربآ و اهورملق رب لمت هههه ههههههاایی اس هرمز رد هك ت    
پراهمیتترین مناطق ژئواستراتژ كي

جهان میباشد .اهميت استراتژ كي

و نظامي خاورميانه به لح ود اب ترواجم ظا   

اقيانوس اطلس و هند و وجود درياها يي مانند درياي مديترانه ،درياي احمر ،درياي خ نينچمه و هايس يايرد ،رز     
خلیجفارس ،از ديرباز مورد توجه کانونهای قدرت جهاني بوده است عالوه بر اين كه وجود کاناللله گنت و ا هه ههههاای
استراتژ يكي چون كانال سوئز (محل اتصال درياهاي مديترانه و سرخ در مصر) ،تنگه هرمز (محل اتصال خليج فارس
و درياي عمان) ،تنگههای بسفر و داردانل (در شمال غرب تر يك ه) ،تنگه باب المندب (درياي سرخ به خليج عدن در
جنوب غربي عربستان) ،تنگه جبل الطارق (اتصال درياي مديترانه با اقيانوس اطلس) ،نقش برجسته خاورميان ود ار ه
چندان كرده است .به همين منظور ،تسلط بر اين منطقه يكي از اصلیترین منازعات دو ابرق وش ترد رو و قباس ي
آمر كي ا در دوران جنگ سرد بود (.)Jafari Valdani, 2007
بررسی تأثیرات ژئوپلیتیکی داعش
به طور کلی مهمترین تأثیرات ژئوپلیتیکی داعش برای منطقه خاورمیانه را میتوان موارد زیر دانست:
 -1تقابل و تضاد منافع بازیگران فرا منطقهای که منجر به اعزام ،استقرار و بهکارگیری نیروی نظامی این ب رد نارگیزا
خاورمیانه شده است .روسیه با استقرار نیروی نظامی درصدد حمایت از نظام سیاسی سوریه و مقابله با تروریستهاا
است ،ایاالت متحده با اعزام مستشاران نظامی خود در تالش برای تقوی ،تسا هیروس ماظن فلاخم یاهورین ت      
فرانسه ،انگلیس و آلمان نیز به بهانه مبارزه با تروریسم در مناطق بحرانی حضور پیدا کرده هان .د اهروشک نیا همه     
یکههه مقابل ورت اب ه ر ت مسی م ما     
تروریسم و مقابله با آن را دستاویزی برای اعزام نیرو و مداخله قرار دادهان احرد د لل للل 
واقعیت مداخالت قدرتهای فرا منطقهای نیست (.)Montsaran & Gorbani, 2016: 115
 -2تقابل و تضاد منافع قدرتهای منطقهای که منجر به رویارویی آنها در سوریه ،یمن ،عراق و دیگر نقاط
خاورمیانه شده است .ایران ،عربستان سعودی و ترکیه در رأس این تضادها و تقابالت منطقهای قرار دارند و هر کدام

تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی41 ...

از این کشورها تالش دارند با تضعیف یکدیگر موازنه قوا را در سوریه ،عراق و یمن 1به نفع الگوی نظم موردنظر
تهای منطقهای اگر به این نتیجه برسند که توازن قدرت در حال برهم
خود برهم بزنند .مسلمًاًا هر کدام از این قدر 
خوردن به ضرر منافع آنها است ممکن است دست به هر اقدام غیر قابل تصور و ویرانگری برای برقراری دوباره
توازن و یا تغییر توازن به نفع خود بزنند (.)Monatzeran & Qorbany, 2016: 115

نقشه شماره  -2بحران سوریه و نیروهای درگیر در این بحران
)Source: (http://www.afkarnews.ir

نقشه شماره  -3یمن یکی از بحرانهای اصلی خاورمیانه
)Source: (biography98.com

تهای منطقهای؛ نمونه این تقابل را بای ینوگنرس رد د   
 -3تقابل و تضاد منافع قدرتهای فرا منطقهای در مقابل قدر 
شهای نگرانکننده میان آنها مشاهده کرد .با توجه به نابرابری قدرت می نا
جنگنده روسیه توسط ترکیه و در ادامه تن 
یتوان انتظار بدترین سناریوهای ممکن در برخورد قدرتهاای فر قطنم ا هه هههای باا
بازیگران منطقهای و فرا منطقهای م 
یکرد
قدرتهای منطقهای را انتظار داشت .یقینًاًا اگر ترکیه عضو ناتو نبود و ناتو از این کشور در برابر روسیه دفاع نم 
یگرفتند (.)Bazard et al., 2016: 151
سها اقدام متقابل نظامی را در برابر این کشور در پیش م 
چهبسا رو 
 -4تروریسم و اقدامات فرا خاورمیانهای آنها؛ خاورمیانه کنونی با تروریسم روبه رشد و در حال گسترش بور ی هه هههرو
. Syria, Iraq and Yemen
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شده که اقدامات عملیاتی خود را فراتر از مرزهای خاورمیانه تعریف کرده اس .ت

ت نیا زراب یگژیو رو رر ررررررریسممم که

خاورمیانه را وارد یک بحران فراگیر و دامنهدار خواهد کرد این است که:
او ًالًال سازمان یافته و مبتنی بر استراتژی است ،دوما داعیه خالفت و حکومت را دارد ،سوم در صدد مرززدایی و برهم
زدن نقشه جغرافیایی خاورمیانه است ،چهارم در صدد ترویج صنعت خشونت است ،پنجم یارگیری آنها منحصر به
یتوان
خاورمیانه و کشورهای مسلمان نیست و اعضایی از اروپا و آمریکا را نیز در خود جای داده است و از اینرو م 
یتواند ما را ب  نیا ه ن مسیرورت هک دناسرب هجیت       
آن را تروریسم چندملیتی و چند هویتی دانست .همه این موارد م 
یتواند برای مدتی طوالنی شعلههای آتش را روشن نگه دارد و دامنه بحران را ب طاقن مامت ه    
کنونی در خاورمیانه م 
خاورمیانه سرایت دهد .تروریسمی که بهانه و دستاویزی شده برای حضور دوباره قدرتهای ب .هنایمرواخ رد گرز
تروریسمی که ممکن است باعث ترسیم دوباره مرزهای خاورمیانه و تقابل دوباره منافع قدرتهاای منطقهههای و فرا
منطقهای برای کسب منافع و حوزه نفوذ شود (.)Bazard et al., 2016: 151

نقشه شماره  -4مناطق تحت اشغال داعش در خاورمیانه
)Source: (http://www.businessinsider.com

در سطح کلی ،مهمترین تأثیرات قدرت گرفتن داعش را میتوان تضعیف شدید ثبات و امنیت منطقهههای دانستتت کههه
ل بگیردد.
باعث میشود تا بسترهای مناسبی برای افزایش نفوذ و تأثیرگذاری بازیگران فرامنطقهای در خاورمیانه شکل ل
تهاای ورشکستههه باعثثث
در واقع داعش با به چالش کشیدن دولتهای مرکزی و تبدیل دولتهای منطقههه بههه دولت ت
نگونههه
گسترش جدی ناامنی و بیثباتی شده است .در چنین شرایطی برخی از بازیگران فرا منطقهای با توسل بههه این ن
شرایط و تأکید بر در مخاطره قرار گرفتن امنیت جهانی توانستهاند بسیاری از اهداف و سیاستهای خود در منطقه را
بهپیش ببرند .بیثباتی منطقهای ناشی از اقدامات داعش بستر مناسبی برای مطرح ساختن برخی طرحهاای جدیددد در
یتوان به تجزیه عراق و سوریه و عبور از مرزهای کنونی است که در
خصوص منطقه است که از جمله این طرحها م 
صورت تحقق آن ،به نمودارشدن خاورمیانه جدیدی منجر خواهد شد (.)Abdullah Pour, 2017: 168
داعش به عنوان گروهی تروریستی و دارای قابلیتهای سازمانی و نظامی برای اقدام امنیتی و مقابله خشونتآمیززز با
دولتهای سوریه و عراق ابزار مناسبی برای بهرهگیری بازیگران رقیب ایران از جمله عربستان سعودی ،قطر و ترکیه

تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی43 ...

است .در حالی که دولتهایی مانند عربستان سعودی از ناکارآمدی سیاس اخ ت ر و یج

قطنم ههه ههههای و تحق فادها ق   

ن امکاننن را
ی این ن
منطقهای خود رنج میبرند ،ظهور داعش به عنوان گروهی با کارآمدی قابل توجه در عرصه عملی تا ی ی
تها فراهم ساخت تا با سرمایهگذاری و حمایت از داعش از آن به عنوان ابزار مؤثری در پیشبرد اهداف
برای این دول 
ی ب ارگیزا ننن منطقهههای
منطقهای خود استفاده کنند .در واقع ظهور و قدرت گرفتن گروههایی مانند داعش انگیزهههای ی
ف برهممم زدن
رقیب ایران برای افزایش سطح رقابت و تالش برای تغییر ساختار قدرت در عراق و سوریه را باا هدف ف
موازنه قدرت به شدت افزایش داد .از آنجایی که برخی بازیگران منطقهای رقیب ایران مانند عربستان سعودی بر این
اعتقادند که ایران با بهکارگیری متحدین خود مانند حزباهلل و دولت سوریه و همچنین جریانهای ش رد قارع یعی   
طول یک دهه گذشته درصدد بر هم زدن موازنه قدرت منطقهای به نف نیا ،تسا هدوب دوخ ع ددصرد نارگیزاب

      

بهرهگیری از داعش برای تغییر توازن قدرت منطقهای برآمدند (.)Abdullah Pour, 2017: 168
داعش نمایندهای بیچونو چرا برای تروریسم در مقیاس جهانی و بینالمللی است .ماشینی ویرانگر اسنا زا  نن نننهاای
تهای جه قطنم و ینا هه هههای اس اب و ت   
قهای فکر و برنامهریز قدر 
متعصب که برداشت غالب این است که زادهی اتا 
اینکه کنترل از راه دور این ماشین مدتی ست از دست طراحان اولیه آن خارج شده (ب  یلو )رهاظ ه ر تسا نشو

    

یکند مخالفتی ندارند و به گونهای دیگر رفتارها و تحرکات این گر قباطم ار هو   
چندان هم با آنچه در این آشفتگی م 
با اهداف خود هدایت میکنند .بیتفاوتی نیروهای آمریکایی در زمان عبور ک رد شعاد یاهورین ناورا

یدامر هار     

یس قبا ههه
(حدود سه ماه پیش) ،دلیلی ست بر این مدعا .پروراندن و رها کردن این چنین گروه ههاایی در منطق  ام ه بب ب بببب 
نیست و کمتر کسی ست که شباهت امروز سیر زایش و پرورش داعش را با آنچه بر القاعده افغانستان رفته است ،را
باور نکند .گو اینکه داعش امروز همان القاعده دو دهه گذشته با مأموریتی مشابه است(.)Emadi, 2015: 75
یو
تروریسم و نماینده امروزین آن یعنی داعش تبدیل به یکی از اصلیترین عوامل تعیینکنندهه مع  تالدا بب بببینالمللی ی
منطقهای شده است؛ امنیت بینالمللی و منطقهای را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ بر بیثباتی و آشفتگی منطقه
خاورمیانه افزوده و نظم سنتی و مستقر (نسبی) منطقهای در آن را بر هم ریخته است؛ برخی نزاعهای سنتی در منطقه
خاورمیانه را تحتالشعاع قرار داده و موقتًاًا از اولویت خارج کرده است؛ اختالفات بین برخی از کشورهای منطق ار ه
یهای ی
ی
ی-منطقهههای را باع اکمه ؛تسا هدش ث رر ررررررر 
بیش از گذشته آشکار کرده است؛ ائتالفهای جدی ملا نیب د لل ییی ییی
غیررسمی و شبه ائتالف بین کشورهای منطقهای و خارج از منطقه را زمینهسازی کرده است؛ حداقل دو دولت مستقر
خاورمیانه را درگیر جنگی طوالنی ،فرسایشی و پرهزینه کرده است؛ امنیت در کشورهای اروپایی را با چ یدج شلا   
روبرو کرده است؛ جایگزین نزاع بین دولتها در این منطقه شده و شاید خود در نهای نیب عازن تشگزاب لیلد ت     
تها شود (.)Mosalla-Nezhad, 2014: 15
دول 
این ماشین ویرانگر توانسته است با نیروی مخوف خود ،اوضاع آشفته خاورمیانه را آشفتهتر ،پیچیدهتر و آینده آن را
مبهمتر کند؛ ناتوانی (و یا بیارادگی) جامعه بینالمللی برای سامان بخشیدن به این اوضاع آشفته و پیچیده را ب زا شی
هر زمان دیگری برمالء سازد؛ در قامت یک شبه-دولت ،قدرتهای نظامی منطقهای شناختهشدهای را در برابر ماشین
جنگیاش با چالشها و مشکالت جدی روبرو کند؛ با پیشرفتهترین تسلیحات ،مروج نوعی نظامیگری بیرحمانههه و
وحشتزا گردد؛ منابع مالیای (درآمدهای نفتی و مالیاتی و ) ...که به طور سنتی در اختیار دولتها بوده را در اختی را
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بگیرد؛ پیوندی شوم بین «تسلیحات ،ایدئولوژی و ثروت» برقرار و وحشتی غیرقابل تصور از این پیون هد زورب د د؛    
خود را به عنوان تنها آلترناتیو تعدادی از دولتهای عربی آسیبپذیر از خیزشهای موس ع راهب هب مو ر یفرعم یب      
میکنند؛ اعتقادی به مرزهای ترسیمشده در فردای جنگ جهانی اول نداشته و داعیه بازگشت به صدر اسالم و احیای
نظام سیاسی خالفت اسالمی را دارد؛ به صورتی کام ًالًال حرفهای توانسته است همزم یدج یاهرازبا زا نا د ر ناس هههه هههههای
جهت جذب طرفداران ،ایجاد رعب و وحشت در دشمنان و متحیر کردن طرفهای ثالث بیطرف استفاده کند؛ و با
تکیهبر ایدئولوژی مسلط خود ،ارتشی چندملیتی از سر تسب زا ینازاب هه هههترررین نظامممهاای سیاس  ات ی ا و زبس یاپور   
دموکراتیک را با افکار و اندیشههایی مشابه و یکسان ،تشکیل دهد(.)Mosalla-Nezhad, 2014: 15
مورد دیگر از پیامدهای بحران منطقهای داعش مرب رد لالخا هب طو

فن تارداص ت هورگ نیا طسوت هقطنم زا    

     

ی در
تروریستی است .با دستیابی آنها به چاههای نفت در عراق و سوریه این ماده اس  یدابم زا کیژتارت غغ غغغیررسمی ی
بازار سیاه فروخته شد که در هر دو بعد سیاسی و اقتصادی منطقه را تحت تأثثیر قر .دادرا هب طوبرم دمایپ نیمود

   

تشدید معمای امنیت در این منطقه است؛ زیرا با شروع این بحران رقابت تسلیحاتی نی هب هقطنم یاهروشک نیب ز

   

خصوص در جنوب غرب آسیا افزایش یافت تا جایی که قراردادهای میلیاردی در این زمینه با کشورهای غربی امضا
شد .سومین موردی که میتوان اشاره کرد که از نتایج پیامد دوم است صادرات هر چه بیشتر نفت از ای اب هقطنم ن    
هدف تأمین هزینههای هنگفت این رقابت تسلیحاتی است .در حالی که بازار انرژی با کاهش تقاضا و قیم نییاپ ت   
نفت رو بروست ،این میزان از سطح تولید عقالنی نیست .این امر بر ژئوپلیتیک انر ا یژ یی ییین منطق أت ه ثث ثثثیر ن بولطما
داشت زیرا از قدرت اثرگذاری آن بر بازار انرژی کاست .چهارمین پیامد شکلگیری گروهبندیهای منطقهای است به
فبندیهای متفاوت با این بحران روبرو شوند که با جنگهاای نی هارمه یتبا   
طوری که دولتها سعی نمودند در ص 
شهاای ق هقطنم رد یبهذم و یمو     استتت
شد .آخرین و پنجمین پیامد نیز مربوط به قوت گرفتن هر چه بیش نت رت شش شش
(.)Shapouri, 2017: 111
داعش که پس از گرفتن موصل بیانیه تشکیل خالفت اسالمی با خلیفگی ابوبکر بغدادی را صادر کرد و فعالیتتتهای ی
ی
حکومتی خود را که از پیش بیشتر در سوریه آغاز شده بود گسترش داد(از جمله این اقدامها چاپ اسکناس با واحد
دینار داعش و گذرنامه ،درست کردن پلیس ،صدور نفت ،راهاندازی شبکه تلویزیون ،برگزاری گشتهای گردشگری
است)؛ نام خود را از دولت اسالمی عراق و شام به دولت اسالمی تغییر داد .دولت اسالمی در مدت کوتاهی به دلیل
قانونهای سختگیرانه و مجازاتهای سنگین شهرت جهانی پیدا کرد .داعش بر این عقیده میباشد ،مرزهای کن نو ِیِی ِیِی
تنامههه منعقدهه س کیا سسس  -پیکووو بین ن
ن
بین کشورهای اسالمی که حاصل تجزیه امپراتوری عثمانی است ،نتیجه موافقت ت
ش و قبللل
فرانسه و بریتانیا است و باید برچیده گردد و مرزها باید به حالت پیش از جنگ جهانی اول باز گردد .داعش ش

از آن گروه زرقاوی ایران را تهدید به عملیات انتحاری کرده بود .سخنگوی داعش ابومحمد العدنانی 1در تهدید علیه

ن دشمن ن
ن
ایران اظهار داشت که داعش میتواند و میخواهد که ایران را به باتالقی از خون تبدیل کند و ایران ب یرتد ن ن
یشود(.)Shapouri, 2017: 111
داعش محسوب م 

. Abu Muhammad al-Adnani
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فها به واسطه جنگ قدرت کش اهرو
فتر شدن این شکا 
فهای عمیق قومی ـ مذهبی در خاورمیانه و ژر ف
وجود شکا 
در منطقه به همراه خالء امنیتی ایجاد شده ،منطقه خاورمیانه را به بهشت گروههای افراطی ،همانند داعش تبدیل کرده
است .در نتیجه پیامدهای آن ،زودتر از موعد خود را نشان داده ،به گونهای که امکان تغییر در مرزبندیها بعید به نظر
نمیرسد .داعش که از سال  2003میالدی به تدریج در عراق قدرت گرفت و به رغم متحمل شدن ضر یساسا تاب   
همچنان ادامه حیات داد ،بعد از بحران سوریه و با پیدا شدن فضای سرزمینی مناسب و امکان ج بذ

و یلام عبانم

انسانی جدید به بازیگری کلیدی در تحوالت سوریه و عراق تبدیل شده است .تحوالت اخیر عراق و سیطره داعش
نشانگر وجود مشکالت مهم و اساسی در عراق از جمله ناکارآمدی و ضعف جدی نیروهای نظامی و امنیتی ،تش دید
ن کشور و دست نیافتن گروههای سیاسی به توافق ملی ،رش و تاشیارگ د
اختالفات سیاسی و قومی ـ مذهبی در ای ن
فعالیتهای افراطگرایانه در عراق و منطقه و همچنین وج اذگ هیامرس و هدارا دو ر قطنم یدج ی ههههه ههههههای بر یغت یا یر   
حی یا
معادالت سیاسی و امنیتی درون عراق و حتی تغییر رژیم و یا تجزیه این کشور است .داع ا هکنآ مغر هب ش حححح حححح
عظمت کشورهای اسالمی در گذشته را داشته و مدعی است که سرزمینهای بینالنهرین و شام را به یکدیگر ملحق
خواهد کرد ،اما شاخصه نخست آن سوار شدن بر موج تجزیهطلبی در عراق و سوریه است .بر این اس اب قارع سا    
تهدیدات مهمی از جمله تهدید تجزیه و از بین رفتن یکپارچگی سرزمینی ،بروز جنگ داخل تسگ ی ر و هد ینچمه ن    
ناکامی روند سیاسی و تغییر نظام سیاسی روبروست .با این حال سیطره داعش تهدیدات جدی را در سطح منطقهههای
ایجاد کرده است که از جمله رشد افراطگرایی و تروریسم ،تغییرات مرزی و تجزیه کشورهای منطق گنج زورب ،ه    
قومی و مذهبی در منطقه و تهدید جدی ثبات و امنیت منطقهای میباشد .تحوالت اخیر در عر وس و قا ر طسوت هی    
تهای منطقهای به جای رویارویی مستقیم ،به
داعش را باید ناشی از یک برنامهریزی در سطح منطقه دانست که رقاب 
جنگی نیابتی در مناطق نفوذ کشورهای رقیب کشانده شده که پیامدهای بسیاری نیز برای کشورهای هدف و همچنین
برای ثبات کل منطقه در پی دارد .در این پیوند روزنامه الشرق االوسط چاپ عربستان نوشت :اقدامها و تهدیددده یا
داعش در عراق ،همه منطقه را به سوی مصیبتی که پیامدهای ناگواری دارد ،سوق خواهد داد .به نوشته این روزنام ،ه
حهای بزرگی در دست اجراست تا همه مردم منطقه را وارد شعلههای آتش کند (.)Alipour et al., 2014: 1393
طر 
تسلط داعش بر بخشهایی از عراق و سوریه پیام  مهم یاهد م قطن ههه ههههای در پ شرتسگ لماش هلمج زا هک دراد ی      
رقابتها و اختالفات بین بازیگران منطقهای ،احتمال برهم خوردن مرزهای کشورها در صورت تجزیه و از بین رفتن
تمامیت ارضی عراق و سوریه ،گسترش افراطگرایی و تروریسم در سطح منطقه و افزایش تنشهای قومی و مذهبی،
احتمال وقوع جنگ منطقهای با تشدید رقابتها بر سر عراق و تهدید امنیت و ثبات خاورمیانه و تغییر رد تالداعم    
بحرانهای منطقهای مانند بحران سوریه میشود .روزنامه الوطن چاپ عمان  26خرداد ماه  3931در گزارشی به قلم

خمیس التوبی 1نوشت :تالش برای تجزیه عراق از اهداف مهم حمله داعش به این کش و هدوب رو قتنا یعون هب ام      
شکست در سوریه است .به باور این تحلیلگر ،اوضاع سوریه و عراق به هم گره خورده و س هش طوق ره  یا عع ع ععععراق،
آغازی برای پیاده کردن طرح خاورمیانه بزرگ است؛ زیرا برخی کشورهای منطقه تالش میکنند این طرح را بر پایه

. Khamis altubi
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خواسته رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آن پیش ببرند .همچنین تسلط داعش بر بخشهای سنی نشین عراق بیشترین
یکن .د شعاد هک تسا رکذ هب مزال
تهدیدات منطقهای را برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد می ی

ایسب درکیور ر       

رادیکالتری در قبال شیعیان و جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با القاعده دارد .تسلط گروه افراطگرا و تروریس یت
داعش بر مناطق سنی نشین عراق باعث گسترش جدی فعالیتهای این گروه در قبال اهداف و مراکز شیعی و توهین
به اماکن و مقدسات شیعی میشود و این موضوع برای ایران به عنوان پرچمدار ش و یبهذم یرطخ ناهج رد هعی   
یشود (.)Alipour et al., 2014: 1393
حیثیتی محسوب م 
ی را در منطقههه بههه وجودد
ی ن نیو ی ی
ی و ژئ کیتیلپو ی ی
تسلط داعش بر بخشهای بزرگی از سوریه و عراق وضعیت سیاسی ی
ی
آورده ،اتحادها و ائتالفهای سنتی را تا حدودی دستخوش تغییر ساخته و کنشگران جدیدی را وارد عرصه سیاسی ی
ی
خاورمیانه کرده است .تضعیف دولت مرکزی سوریه و عراق در چند سال اخیر و تقویت پایگاه گروهههاای فروملی ی
ن
قومی و مذهبی و نقش کشورهای منطقه و بین الملل در این تحوالت ،سبب شده تا تحوالت روی داده از سوی این ن
کنشگران ،در قالب بازی با حاصل جمع جبری صفر تفسیر شود (.)Alipour et al., 2017: 139
ی و در نتیجههه از دور
گسترش قلمرو داعش در عراق و سوریه در وهله نخست به معنای ایجاد شکاف در هالللل سنی ی
خارج کردن عراق و نقش کلیدی آن به عنوان پیوند دهنده حلقههای ایران و سوریه به یکدیگر است .در عین ح لا ،،
ی را
گسترش قلمرو داعش تا مرزهای عربستان سعودی و اردن مانند شمشیری دو لبه است که از یک سو هالل ش عی ی ی
ت .ت زاو ننن قواا در
ل کرده ه است ت
ی تب ید ل ل
منقطع اما هم زمان به تهدیدی بزرگ برای کشورهای مهم واقع در هالللل سنی ی
ت بههه نظممم پیششش از تح الو تتت را
خاورمیانه در قالب سه هالل مذکور ،منجر به تغییر بنیادینی شده که تقریب ًاًاًاًا بازگشت ت
ناممکن کرده است .از سوی دیگر ،دستاوردهای قابل توجه در مناقشه اتمی ایران با غرب همزمان با این تحوالت ،به
پیچیده تر شدن بحران منجر شده و احتمال توافق اتمی غرب با ایران دغدغه اصلی کشورهای عرب منطقه و اسرائیل
ی در واش تگنی ننن
شده است .دیدار اخیر انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی با دوره گلد سفير سابق رژیم صهیونیستی ی
ف و اتحاد د اس .ت
در راستای مقابله با نفوذ ایران در منطقه ،از بارزترین نمونههای این تغییر الگوییی ائ الت ف ف

اززز سوییی

دیگر ،تضعیف محور مقاومت در نتیجه جنگ داخلی در سوریه و بحران عراق سبب شده تا ایراننن و رژیممم ایراننن از
ت ایراننن از
کردها به عنوان کارتی بسیار قوی در برابر نفوذ ترکیه و اهداف این کشور در سوریه استفاده کنند .حمایت ت
ل
کردها در شمال سوریه و عقبنشینی نیروهای دولتی سوریه از مناطق کردنشین دقیقًاًا در جهت ایجاد شکاف و خلل ل
در محور سنی صورت گرفت (.)Haghshenas et al., 2017: 15
تضعیف دولت مرکزی در عراق و سوریه ،قدرت گرفتن نیروهای تندرو اسالمی در این کشورها و بههه ویژهه تقویتتت
پایگاه کردها در این دو کشور خود به یکی از عوامل اصلی تغییر توازن قدرت در منطقه منجر شده است .هم زمان با
تضعیف جایگاه هر دو هالل سنی و شیعی در منطقه ،هالل کردی با بهرهبرداری معقوالنه از شکافهای ایجادشده در
ی کردد بههه
گهای ی
میان کشورهای خاورمیانه تقویتشده است .حمایت اخیر کشورهای عرب منطقه از تجهیز پیشمرگ گ
سالحهای سنگین و دعوت مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کشورهای حوزه خلیجفارس از نمونههای ی
ی
ی
لگیری ی
ی بههه شکل ل
ی و ش عی ی ی
بارز در تغییر اولویتهای امنیتی است .تمامی این تحوالت ،در قالب رقابتتت هالللل سنی ی
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ی
ش روی ایجاد د ت زاو ننن در منطقههه منتهی ی
ی پیش ش
ناخواسته هالل کردی منجر شد که در نهایت خود این هالل به چالشی ی
خواهد شد (.)Niakouei & Moradi Clardeh, 2015: 121
ق آمریکاا و اخ او ننن
هیالری کلینتون در کتاب جدید خاطرات خود تأکید کرد قرار بود دولت اسالمی بر اساس توافق ق
المسلمین در مصر تشکیل شود .ما در جنگ عراق ،سوریه و لیبی شرکت کردیم و همه چیز خوب بود اما به یکباره
یام ژوئن در مصر علیه دولت اخوان المسلمین روی داد و همه چیز در مدت  72ساعت تغییر کرد .ماا باا
انقالب س 
اخوان المسلمین در مصر توافق کرده بودیم دولت اسالمی در سینا تشکیل شود .قرار بود بخشی از سینا به حماس و
ی را در
بخش دیگر آن به اسرائیل واگذار شود و حالیب و شالتین به سودان ملحق شود و دولت مصر مرزها باا لیبی ی
منطقه السلوم باز کند(.)Ramezani, 2016: 126

ت
ی خودد دولت ت
به زعم کلینتون 1قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال  3102میالدی در نشستی با دوس ات ننن اروپ یا ی ی
اسالمی را به رسمیت بشناسیم .من به  112کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره بههه
رسمیت شناختن دولت اسالمی بالفاصله پس از تشکیل آن ،توضیح دهم؛ اما به یکباره همه چیز در برابر چشمان ما
یکردیم
فرو ریخت .ما از طریق اخوان المسلمین در مصر و دولت اسالمی که قرار بود تشکیل شود منطقه را تقسیم م 
و پس از آن توسط عوامل خود از اخوان المسلمین به سراغ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میرفتیم .ابتدا کاررر
یو
ت منطقههه عربی ی
ی آن ،تقس امی ت ت
از کویت آغاز میشد و به ترتیب به سراغ امارات ،بحرین و عمان میرفتیممم .در پی ی
یکرددیم
ی پیداا م مم 
ی و گ اگرذ هههاای دری یا ی ی
ع نفتی ی
ل بررر من فا ع ع
مغرب عربی به طور کامل تغییر میکرد و ما تسلط کامل ل
(.)Ramezani, 2016: 126

ی آمریکا ،،انگلی سسس و رژیممم
ی اطالع تا ی ی
اسنودن 2پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا معتقد است که س امزا نننهای ی
صهیونیستی در شکلگیری گروه موسوم به دولت اسالمی در عراق و شام «داعش» نقش داشتند و در عملیاتی با ناممم
ف عملیات ت
ت
ت و هدف ف
النه زنبور گروه داعش را تشکیل دادند .گروه داعش برای حمایت از اسرائیل تشکیل شدهه است ت
ت کههه تن هورد اا را از سراسررر جهاننن جذ ببب کنددد و بررر اساس س
س
النه زنبور تشکیل گروهی با شعارهای اس مال ییی است ت
اندیشههای تکفیری ،سالح خود را به سوی کشورهای مخالف موجودیت اسرائیل نشانه بگیرد .سرکرده داعش دوره
یو
فشردهای را به مدت یکسال زیر نظر عوامل موساد پشت سر گذاشته است؛ وی در این دوره آموزشهاای نظ ما ی ی
ی مردممم در
چ اجب را ی ی
یرحمانههه و کوچ چ
یشمار و کشتار ب بب 
تهای ب 
سخنوری را دیده است .گروه داعش با ارتکاب جنای 
مناطق مختلف سوریه ،عراق و لبنان پیروی از تفکر صهیونیسم را ثابت کرده است ( Basiri and Saldourgar, 2017:

.)553
تفش ه و اکیرمآ شرافس و را مممم مممممپیمان نا ششش در ط لو
آمریکا امیدوار است حال که عراقیها (شیعه ،سنی و کرد) تح 
چندین سال نتوانستند به یک وحدت ملی دست یابند ،از ترس داعش به چنین امری متمایل شوند .این ک ریغ درکرا   
مستقیم داعش است که آمریکا مورد نظر دارد .تأکید رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی هر چ یرس ه عع عععتر کی هب     

. Hillary Rodham Clinton
. Edward Snowden

1
2
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توزیر جدید حکایت از این وجه از استراتژی عراقی آمریکا دارد ( Basiri
دولت وحدت ملی در سایه انتخاب نخس 

.)and Saldourgar, 2017: 553
آمریکا میخواهد به دولت آینده عراق و نیز به سایر نیروهای سیاسی این کشور یادآور شود که حضورش تا چه حد
میتواند برای آنها مفید و به ویژه غیرقابل پرهیز باشد .این برای آمریکا بسیار مطلوب است که حضور نظامی دائمی
خود در عراق را با کمترین هزینه متحمل شود و با اقدامات محدود نظامی ،نقشی سرنوشتساز را برای عراقیها ایفا
و آنها را به پیروی از خطوط راهبردی سیاسی و اقتصادی آتی خویش متمایل سازد.
آمریکا بیمیل نیست که از داعش به عنوان یک شمشیر داموکلس باالی سر کشورهای منطقه اس لاح رد .دنک هدافت    
حاضر وحشت از حضور نیروهای داعش یا داعش گونه در ایران و ترکیه مستولی اس .ت

اپ ر هه هههای خبره کیدزن زا ا   

شهای تائید نشده ،از آم دا ه هب ا یماظن یاهورین شا یرا رد ن
شدن نیروهای داعش به مرزهای ایران و بعضی از گزار 

  

مرزهای غربی حکایت دارند .این برای واشنگتن ایدهآل است که تهران یا آنکارا ،به واسطه ترس از نفوذ این نیرو در
تهای منطقهای همکاری داشته باشند (.)Basiri and Saldourgar, 2017: 553
خاک خود ،با آمریکا در زمینه سیاس 
سرانجام این که آمریکا میتواند با به عهده گرفتن هدایت و رهبری عملیات منجر به نابودی داع و یجان شقن ،ش
پلیس منطقه را برای خود در میان کلیه کشورهای این بخش از جهان و حتی ورای آن جا بیاندازد .در حالی که چین

در این منطقه حضور نظامی ندارد و روسیه نیز به شدت درگیر اوکراین 1و رفتن احتمالی به سوی یک جن یلحم گ   
است ،این ایاالت متحده است که به عنوان تک تاز منطقه ،به همراه متحدین غرب یناتیرب ینعی ،دوخ ی ا و هسنارف     ،
برخی دیگر از قدرتهای جهانی ،نقش ابرقدرتی خود را احیا کرده و به اعتبار بینالمللی ضربه خورده خویش ج نا
یدهد.
دوبارهای م 
نتیجهگیری

ی منطقهههای را بههه
تهای ی
داعش ترس و وحشت را بر منطقه خاورمیانه حاکم کرده است و این ترس ،دولتها و ق رد ت ت
ط در
تالش برای جلب حمایت یک ابرقدرت نظامی سوق داده است .ایاالت متحده به صورت گام به گام و با احتیاط ط
ع
حال ایفای این نقش است تا با برآورد سود و زیان آن تصمیم به حد و حدود ورود به این می اد ننن بگیر .د گا ررررر رفع ع
خطر داعش توسط آمریکا سبب شود که نیروهای سیاسی عراق به وحدت رسیده و سیطره سیاسی -نظامی آمریکا را
بپذیرند ،این برای واشنگتن پیروزی بزرگی خواهد بود؛ یعنی آن چه را که ایاالت متحده با هشت سال جنگ پرهزینه
و پر تلفات در عراق اشغال شده به دست نیاورد ،میتواند با یک عملیات کوتاه مدت و شاید کم هزینه علیههه داعش ش
ش
ی امضای ی
ی
ن بتوانددد ایراننن را بههه پای ی
به دست آورد .عالوه بر آن ممکن است که از طریق رفع خطر داعش ،،واش تگن ن ن
ی
توافقنامه نهایی برای پرونده اتمی خویش بکشاند و از این طریق پیروزی بزرگ دیگری را برای اس ژتارت ییی راهبردی ی
پیشنهادی اوباما در منطقه خاورمیانه به ثبت برساند .هم چنین این امر میتواند دوباره دولت ترکیه را با رئیس جمهور
جدید آن ،رجب طیب اردوغان ،به عنوان یک متحد منطقهای آمریکا به حلقه کشورهای دوست واشنگتن بازگرداند.

. Ukraine
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در یک کالم ،تمام ابعاد تصمیم اخیر اوباما در برخورد نظامی با پیشروی داعش در عراق میتواند در میانمدت ،فایده
کالنی را به واشنگتن و سیاست استقرار مؤثر آن در خاورمیانه برساند .این که این امر عملی شود یا خیر ،،در درجههه
نخست نیازمند همکاری قدرتهای منطقهای با این کشور است .در میان این کشورها باید قبل از همه بههه اسر یئا للل و
ضرورت همسویی تلآویو با کاخ سفید اشاره کرد ،زیرا اسرائیل قدرتی است که با جنگافروزی در نوار غزهه نشاننن
داد میتواند بدون تبعیت از واشنگتن ،خاورمیانه را به مرزهای تشنج و بحران بکشاند .پس از آن همسویی عربس ات ننن
سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس در این باره ضروری است .نقش ترکیه را نیززز بههه عن او ننن یککک ق رد تتت مهممم
ی آساننن
منطقه ای نباید از یاد برد؛ و در نهایت این بر عهده تهران است که کار آمریکا را باا پ ریذ ششش توافقنامههه نه یا ی ی
ص
ک باررر دیگررر شر یا ططط خاص ص
سازد ،یا با عدم پذیرش ،طرح استقرار آرامش نسبی در خاورمیانه را زیر سؤال برد .یک ک
جهانی و منطقه ،ایران و اسرائیل را در موقعیتی قرار داده است که میتوانند طرحهای ابرقدرت آمریکا در این بخششش
ق ت زا ه های
از جهان را با ناکامی مواجه سازند .کمترین هماهنگی نانوشته میان تهران و تلآویو ،خاورمیانه را بههه ب التا ق ق
برای آمریکا بدل خواهد ساخت و کابوس عراق قبل از  ۲۰۱۱میالدی را به گونهای دیگر برای واشنگتن زنده خواهد
ساخت.
ی-
ت سیاسی ی
رشد تروریسم و افراط گرایی مذهبی و قومی در منطقه خاورمیانه در طول سالهای اخیر ،،نظممم و ثبات ت
اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد .وهابیت و سلفی گری بههه عن او ننن ن عو ی ی
ی
ایدئولوژی مذهبی افراطی ،منبع عمده گسترش تروریسم و تنشهای مذهبی بوده و این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی
ی پیداا کرده ه
کلی منطقهای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذی نفع ،فضایی گستردهتر برای انتشار و تأثیرگ راذ ی ی
ی در
ق و حتی ی
است .عملیاتهای انتحاری و تروریستی گروههای تکفیری ،به صورت گسترده و سازمان یافته در عراق ق
کشورهای اروپایی و در میان مردم بیگناه ،پدیدهای جدید در تاریخ اسالم است؛ این روشه کات( ا تتیکککهاا) ،ضمن ن
ن
حاکم کردن فضای غیرعقالنی و رشد تعصبهای مذهبی و همچنین ،نضج گرفتن برخی گرایشهای افراطگرایانه در
میان مسلمانان ،از اساس در تعارض با رویکرد مسالمتآمیز و صلح طلبانه جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.
ی دچاررر
عملکرد کشورهای حامی داعش ،فضای مفاهمه و تعامل سازنده را تضعیف و منطقههه را بههه تنششش و ن مارآا ی ی
میکند؛ در نتیجه ،همگرایی جای خود را به واگرایی منطقهای میدهد .فعالیت تکفیری ،حضور مجدد د آمریکاا را در
ش
ی اس مال ییی ایر نا  ،،هرگونه مداخلههه و اف یاز ش ش
ج فارس سبب میشود و جمه رو ی ی
عراق و سایر کشورهای منطقه خلی 
حضور آمریکا در منطقه را مانعی در راه تحکیم پیوندهای خود با کشورهای عربی برای امنیت سازی در خلیجفارس
ی خریددد سالححح چنددد
ن کش اهرو  ،،ازجمله قراردادهای ی
ی آمریکاا باا این ن
تلقی میکند؛ روابط دو جانبه نظامی  -امنیتی ی
ی مهممم در جهتتت
پ ع لما ی ی
ی دونالد ترامپ پ
صدمیلیاردی میان عربستان سعودی و آمریکاا در دوران ریاستتت جمه رو ی ی
پیشگیری از همکاریها و تعاملهای منطقهای و به هم خوردن معادالت منطقه است؛ بنابراین ،حضور نیروهای ن تا ووو
ن نیروهاا در همس گیا ییی
در منطقه ،هزینههای امنیتی ایران را در بلندمدت باال خواهد برد؛ از سوی دیگر ،حضوررر این ن
روسیه برای روسها خوشایند نیست و این مسئله ،باعث رقابت میان دو ابرقدرت روسیه و آمریکا خواهد شددد و در
نهایت ،زمینه به راه افتادن جنگ نیابتی و ایجاد ناامنی را در منطقه فراهم خواهد کرد.
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پیروزی نیروهای مقاومت و حزباهلل در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی بههه لبناننن در ساللل  ۲۰۰۹میبل اکیرمآ ید ،،، ،،
صهیونیسم بینالملل و همپیمانان عربی آنها را سخت به وحشت انداخت؛ در همان زمان ،وزیر امور خارجه اسرائیل
ش
اعالم کرد که تنها راه ممکن برای غلبه بر جبهه مقاومت ،ایجاد اختالف میان شیعه و سنی و در نهایت ،ایجاد د تنش ش
در منطقه است؛ مئیر داگان ،رئیس موساد نیز این موضوع را بارها تعریف سنتی از امنیت که به امور دفاعی ،نظ ما ییی و
تسلیحاتی مربوط میشد ،هماکنون به زمینههایی معطوف است که بتواند مبنایی پایدار برای فعالیت اقتصادی ،تولید و
افزایش درآمد و امکانات جامعه باشد .تکفیریها با به راه انداختن جنگهای فرسایشی داخلی ،بسیاری از تجهی از ت ت
ت
ی دول
ی زیرس خا تتتهای ی
ب و ن دوبا ی ی
و زیرساختهای کشورهای اسالمی را نابود کردهاند .تردیدی نیستتت کههه تخریب ب
ن کشورهاست ،،از
ت این ن
ی در راه پیشرفت ت
ی بس ای ررر جدی ی
ت کههه م عنا ی ی
اسالمی و به خصوص کشورهای محوررر مقاومت ت
راهبردهای استراتژیهای کالن صهیونیستها و حامیان غربی آنهاست؛ هدف این راهبرد ،نابود کردننن سرماایههای ی
ی
ی س هیرو ،،
ن زد کههه بازس زا ی ی
اقتصادی و انسانی کشورهای اسالمی است .سازمان ملل متحد در س بماتپ ررر  ۲۰۱۶تخمین ن
عراق و غزه به مبلغی معادل  ۷۵۰میلیارد دالر نیاز دارد .سخنگوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحددد
ی مواجههه کرده ه
اعالم کرد که جنگ سوریه ،امکانات مسکونی ،آموزشی و صنعتی را در این کشور با مشکالتی جدی ی
است؛ در عراق نیز طی درگیریهای صورت گرفته با داعش ،صدها ساختمان در شمال و شرق این کشوررر بههه طوررر
جدی آسیب دیدهاند.
ت دیگر ،،کش اهرو ی ی
ی
در حقیقت ،رویکرد داعش ،وحدت و تقریب را در جهان اسالم به مخاطره انداخته؛؛ بههه عب را ت ت
ع واحددد در
اسالمی با ظهور داعش ،مجبور شدهاند ،به جای وحدت سیاسی و تقریب مذهبی برای رسیدن بههه موضع ع
ف کنند؛؛
مقابل دشمنان اسالم ،اکنون سرمایههای نظامی ،انسانی و اجتماعی خود را برای رودررویی با یک گید ررر صرف ف
با ظهور داعش و دستیابی این گروه به منابع اقتصادی و انسانی کشورهای عراق و سوریه ،داعش ،بخشی از منابع این
کشورها را به منظور تضعیف دولتهای اسالمی ،به خصوص سوریه که در خط مقدم مقاومت قرار داشت ،،صرف ف
ف
کرد؛ در نتیجه برای اسرائیل ،حاشیه امنیتی مطمئنی ،طی سالهای گذشته ایجاد شده؛ در حالی که مسلمانان در خانههه
ک لبناننن نیززز
ی خودد را بههه خاک ک
تهای ی
خود ،به نبرد با یکدیگر ،مشغول شدهاند .با توجه به اینکه داعش ،دایرهه فعالیت ت
گسترش داد ،اجبار جبهه مقاومت به خنثیسازی حضور داعش در لبنان و سوریه ،در حقیقت ،باعث فرسایش قدرت
جبهه مقاومت و مصرف سرمایههای انسانی ،اقتصادی و نظامی آن در مقابل داعش ،به جای رویارویی با صهیونیسممم
شد؛ به عبارت دیگر ،حضور داعش باعث تقویت صهیونیسم و تضعیف جبهه مقاومت میشود چراکههه منازعههه میاننن

اسالم و امپریالیسم و صهیونیسم 1را به منازعه میان کشورهای اسالمی و به درون امت اسالمی منتقل کرده است.
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