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های آن بر سیاست های اجتماعی عراق و تأثیرشکاف

 2014خارجی جمهوری اسالمی ایران با محور بحران 

 24/01/5139تاریخ دریافت:  * 1 سجاد مرادی کالرده
 15/04/1395تاریخ پذیرش:  2رضا سیمبر

   
 چکیده

ز اخاواهی ماههیی و سا   -هاای واومیدد گروهعراق، کشوری با میزان تجانس اجتماعی پایین است. تع
 هاایگیاری گاروههای اجتماعی چندگانه را در عراق، موجب شده که با شاکلگیری شکافودرت، شکل

دارد با روش تحلیلای است. این مقاله سعیتروریستی، بر سیاست خارجی کشورهای منطقه، تأثیرگهار بوده
یاسات سهای اجتماعی عراق بر گوید که شکافین پرسش پاسخبودن نظریه نورئالیس  تدافعی به او محور

المللاای در شاارایو   ااور داعااش چااه ای و بااینخااارجی ایااران در عااراق در ابعاااد داخلاای، منطقااه
هاای اجتمااعی عاراق در شارایو   اور شود که شاکافمیاست؟ همچنین این فرضیه مطرحداشتهتأثیری
للای را المای و باینهاای داخلای، منطقاهجه ایاران باا چاالشهای تروریستی نظیر داعش، زمینه مواگروه
بعااد داخلای دهناد کاه ایان مسادله در امیها نشااناست. یافتهدادهکرده و وجوه امنیتی آن را افزایشفراه 

تی سیاست خارجی، ایران را با تعمیق شکاف شیعه و سانی و نیاز امتمااج تجزیاه عاراق و مساائل واومی
پلیتیا  طرف، ایجااد شاکاف در وئوای خاود ازیا کند؛ این مسدله در بعد منطقهمیبرخاسته از آن مواجه

ای را قاهدارد و ازطرفی نیز، ت دیاد محایو امنیتای منطشیعی و درنتیجه، شکاف در محور مقاومت را درپی
، نیاز است؛ در طارف ساو داشتههمراهشود که واکنش ایران درراستای دفاع فعاج ت اجمی را بهموجب می

هاای وهای ضد ایران با محور بودن ممایات از داعاش و ساایر گارگیری ائتالف منطقهاین مسدله به شکل
یاران و اای المللی، افزایش مضور آمریکا در محیو منطقهاست. درن ایت در سطح بینشدهتروریستی منجر

 است.داشتهراهیرد نیابتی سیاست خارجی این کشور را ضد ایران درپی
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 مقدمه

گیاری هویات مههیی در والب ملت واماد و شاکل -های وومیادغا  گروه عد در عراق کنونی، 

یاان ماست و منافع مشاتر  های اجتماعی متعدد منجرشدهو روابت بر سر ودرت به ایجاد شکاف ملی

ترش هاای اخیار باا گساها در ساج؛ این شکافاستدادهورهای بیرونی را شکلی و کشهای عراوگروه

أثیر تااست. درخصاو  ایران در ابعاد مختلف، تأثیرگهار بوده ر سیاست خارجیروزافزون تروریس  ب

-امعاهجهای اجتماعی عراق بر سیاست خارجی ایران در ابعاد مختلف، برخی آثار، با رویکارد شکاف

و  های اجتماعی عراق، به بروراری ارتیاط میان گساترش خشاونترشمردن شکافشناختی سیاسی و ب

باورهای  پردازند و به دالیلی نظیر بحران هویت و مشروعیت، غلیهعد  تحقق دموکراسی در عراق می

ارجی، خادارند کاه در ابعااد زبانی، دولت ناکارآمد و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیا  اشااره -ایفروه

 (.1394 ،170-182است )سردارنیا و زارع،ایران را نیز متأثرکردهسیاست خارجی 

عتقدناد ماست؛ برای نمونه شدههای کنونی اشارهها در چالشدر برخی آثار نیز به نقش این شکاف

علای را اسات؛ درنتیجاه، فدرالیسا  فکردههای دولت نیز سرایتکه نگاه وومی به فدرالیس  به سیاست

داشاتن ندانند که از ساخت تحمیلی دولت، ساختار اوتصادی معیوب و عیوب میبرآمده از ساختاری م

لاه پایگاه ووی مردمی، ناشی است؛ ناکامی این ساختار در تخصای  مناساب مناابع و وادرت و مداخ

                         اساات محااوری سیاساات خااارجی ایااران در عااراق منجرشدههااای منطقااه، بااه امنیااتدولاات

(Lebillon, 2015؛ Al-Qarawee, 2014) . 

های اجتمااعی عاراق ما ثر المللی را در گسترش شکافای و بینهای منطقهبرخی آثار نیز، روابت

های وئاوپلیتیکی گیری از تحلیلاست. آن ا با ب رهدانند که بر سیاست خارجی ایران ه  اثرگهار بودهمی

هاای ند ترکیه، عربستان و آمریکا در عراق، سیاستالمللی مانای و بینو بررسی روابت بازیگران منطقه

های معارض دولت عراق، ایجاد چالش در ولمرو وئوپلیتیا  ها و جریانممایتی آن ا را از برخی گروه

هاای :(؛ درمجموع، اغلب این آثار با برشاماری شاکاف1394کنند )نیاکویی و مرادی، میایران ارزیابی

ها بر سیاست اند و کمتر به نقش این شکافرا بر آن، م ثر دانسته های کشورهای منطقهعراق، سیاست

کارگیری روش باا باه مقالاهاناد. ایان کردههای تروریساتی توجاهخارجی ایران در شرایو   ور گروه

عاراق  اجتمااعی هایشکاف ضمن بررسی  گرایی تدافعی،توصیفی و نظریه )تدوری( نوواوع -تحلیلی

             در عاراق در  چاه تاأثیری بار سیاسات خاارجی ایاران اهاشکافاین »د که دهمیبه این پرسش پاسخ
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و درمقابل، این فرضایه  «است؟داشته ویژه در شرایو   ور داعشالمللی بهای و بینابعاد داخلی، منطقه

 های تروریستی نظیر داعش، زمینههای اجتماعی عراق در شرایو   ور گروهکند که شکافمیرا مطرح

کارده و وجاوه امنیتای آن را المللای را فراه ای و باینهاای داخلای، منطقاهمواجاه ایاران باا چاالش

دهند که این مسدله در ابعااد داخلای، سیاسات خاارجی ایاران را باا میها نشاناست؛ یافتهدادهافزایش

شاکاف در ای نیاز کناد؛ در بعاد منطقاهمیتعمیق شکاف شیعه و سنی و امتماج تجزیه عاراق مواجاه

ای ضاد گیاری ائاتالف منطقاهای، شکلوئوپلیتی  شیعی و محور مقاومت، ت دید محیو امنیتی منطقه

ای، افازایش مضاور آمریکاا در داشته و در سطح فرامنطقاههمراهایران با محور ممایت از داعش را به

 ای ایران از پیامدهای آن است.محیو منطقه

 عیتداف نورئالیسم چارچوب نظری: -الف
 محاور هاادولات ،گرفتگرایای و خودیااری شاکلبقا، دولت برمینای ی کالسی  کهگرایواوع در

 .کندمیودیارخ را هادولت الملل آنارشی نظا  بین و ستآن ا بفا سرلومه اهداف اند،المللسیاست بین

لات در یا  دو تاالش کناد ومیامنیت تا ناامنی گرفتاار ای )سیکلی( ازها را در دورهدولت خودیاری

عماای ممف او   گیارد.میشاکل معمای امنیت  ،منجرشده انبه ادرا  ناامنی دیگر ،افزایش امنیت خود

داد وارار ودخ نقطه عزیمت را فقدان اوتدار مرکزی انجامید که 1980  ور نورئالیس  در دهه امنیت به 

ر عاین داین اسات کاه  ،ر شدتدافعی و ت اجمی  اه هایگونه رد همحور این نظریه ک؛ (:1388 ،)ووا 

شاود. هاا نیاز پرداختههاای ههنای و سااختار داخلای دولاتبرداشات هتوجه به عوامل سطح نظا ، با

نارشای، در شارایو وجاود آآن اا ایان اسات کاه  ن،گرایانوواوع میان نکته مشتر  .(1391، )مشیرزاده

 تاین برداشا یپیامد اصل پندارند؛یمناتوان  ی،المللها را در تأثیرگهاری بر رویدادهای سطح بیندولت

فتار آن ا رمحیو عملیاتی خارجی و مقیدشدن  در عد  توانایی تغییر ،هابر رفتار سیاست خارجی دولت

 .(Mearsheimer, 1995) است نظا عوامل سطح توسو 

اجیاار دولات باه  بارایهیچ منیع وادرت برتاری  ،المللدر ساختارآنارشی  نظا  بین التزواز نظر 

            هساتند. افازایش وادرت مااج در ، پیوساتههاای بازر وادرت ویژهبهها دولتو  روی وجودنداردپی

    افازایش وادرت را  وکنناد میروابات ها کسب وادرت باا  منظورهب ،ها با رفتار ت اجمیگاهی دولت

                         یاان ا گاااهی نیااز،داننااد و ساااختار آنارشاای  ماایایاان  ب تاارین وساایله باارای تضاامین بقااا در

                         را  ازمااد واادرتانگیاازه باارای افاازایش بیشرفتااار تاادافعی و نداشااتن  ،خصاالت آنارشاای 
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 .(250: 1390کا می و عزیزی،  )اخوانشود می موجب

 آن را دانناد بلکاهخای  نمایخوش ،کاملطور بهسره هابزی یا آنارشی را ی  اندیشمندان تدافعی،

باه  نابراینب ؛که در هر وضعیت به ارزیابی ت دید یا عد  وجود آن بپردازند دانندمی مردان یفه دولتو

و  هایجااد موازنا مداغلب در و امساس وجود ت دید ودر شرای ها تن ادولت ،نیودن امنیتدلیل نایاب

 ی  تالش» ست کهمعتقد ا 1رابرت جرویس( 133: 1391)مشیرزاده، دهند میپاسخ بازداشتن ت دیدگر

رغا  گریزناپاهیری ؛ بنابراین به«شودبه کاهش امنیت دیگران منجرمی ،دولت برای افزایش امنیت خود

 :Taliaferro, 2001) انجامادنمیهای ساخت و جناگ همیشه به گسترش روابت ، این موضوعامنیت

 افزایش امنیات نسایی بر، برای خروج از معمای امنیت گرایان تدافعیبدین منظور، نوواوع ؛(134-142

 دانند.ووا می توازن تأکیددارند و توازن امنیت را گزینه بدیل

، ودرت دو منیاع والتبراساس نظر  کرد؛نظریه موازنه ت دید را مطرح 2،والتدر این راستا استفان 

تواند امسااس ت دیاد داخلی و خارجی دارد و افزایش مجموع ودرت ی  کشور، عاملی است که می

مجماوع وادرت از تجمیاع  نخسات، دارد:چ ار شاخ   ،والتگان را برانگیزد. ت دید از نظر همسای

؛ دو ، نزدیکای جغرافیاایی...؛ همیساتگی سیاسای و ،جمعیت، توان اوتصادی، وسعتمانند  ییهالفه م

 والتاز تحات ایان شارایو، ؛(Walt, 1987)ی نیاات ت ااجم ،ن ایاتدر و هاای ت ااجمیوابلیت سو ،

جلاوگیری از افازایش  دنیاجباشاند، باه درپی افزایش ودرت خود ازآنکهبیش کشورها ند کهکمیاشاره

 ،رویا افزایش ودرت مقابله با در اصلی بنابراین راهیرد ند؛سته مفظ جایگاه خود در نظا  و رویا ودرت

 صالیساازوکار ا .(40: 1391فیروزآباادی،  )دهقاانی گراساتو برونگرا درون صورتبه سازیموازنه

هاا در کاه دولات اعتقااددارد والت .ت دید است موازنه در مقابله با ت دید، ایجاد تدافعیگرایی نوواوع

 ،ت دیاد خاارجی با شدیدترشدن .بیشترین ت دید برای آن ا باشند أشوند که منشمقابل آن ایی متحد می

از دید درمجموع  ؛(Walt, 1987)یابد می کارکردی بیشتری ، انسجا شود و نظا بیشتر می ،انگیزه اتحاد

، متمرکاز شاود؛ بادین الملالدر نظا  بین همفظ جایگا ها باید بر، سیاست دولتتدافعی انگراینوواوع

 دارند. و موازنه ت دید تأکید امنیت نسیی و موازنه ووا، بر سازی ودرت نسییبیشینه جایبه منظور

 

 ........................................................................................................................  
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 های اجتماعی عراقشکاف -ب
ور های مختلف در ی  کشبندیتجزیه و تقسی  جمعیت و تکوین گروه مف و  شکاف اجتماعی با

ناسای شساازمان سیاسای پیداکنناد. واعاده کلای جامعاه ممکن است کهها بندیاین گروه ؛داردارتیاط

 دیبنانحوه صورت تحت تأثیر ،ای مختلفهیوهبه ش هااین است که زندگی سیاسی در کشور ،سیاسی

 هااشکافاین در بررسی  شود؛شناسی سیاسی کشورها را موجب میمعههای اجتماعی، تنوع جاشکاف

رمسب ها ببندی شکافداشت. نوع، شمار و نحوه صورتتاریخی و جغرافیایی توجه هایباید به تنوع

 99: 1374یه، کند )بشایربه جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییرمی ایعوامل گوناگون از جامعه

و  بصاره، موصال هاایاز ترکیب اساتان 1920، در ساج تحت ویومیت انگلستان ،ونیعراق کن. (100و

 نسعاد  تجاا هاای اجتمااعی باهشاکاف رسید. در اینجا استقالج به 1932در  و شدگهاریپایهبغداد 

 گیرد.را دربرمی وومیهای مههیی و دارد و فقو شکافجامعه عراق اشاره اجتماعی

 شکاف مذهبی -1

گیاری آن اا نیسات، نو، جماعتی سرزمینی هستند که مههب، عامل عینای شاکل هایهرچند ملت

، عامال یاند(. 155: 1386رود )عال ، شمارمییگانگی دینی، عاملی م   در پیوند و همیستگی ملت به

هاا . تحقیق(84: 1391مقد ،  )منصوریدهنده فرهنگ و هویت جمعی در خاورمیانه است اصلی شکل

افات سیاسای فعااج در منااطق دارای ب -منزله نیروی اجتمااعیترش نقش مههب بهگساز روند رو به 

: 1391دارند )سارخیل، های داخلی و خارجی مکایتگیریویژه در تصمی اجتماعی همسان مههیی به

عیات درصاد جم 35تاا  30ها درصد و سنی 75تا  70، شیعیان 2013(. براساس آمار ساج 693و  692

، وادسایه، بصره، عماره، هیقار، سماوه مانند یمناطق . شیعیان در(PEW, 2013)ند شوعراق را شامل می

بخشای از  هاا وسو  از جمعیات تارکمنی  اند.در اکثریتکا مین و سامرا  ،کربال، نجف، دیاله، بابل

، موصال، الادین، االنیاار، نیناوا، بعقوباه، تکریاتها نیاز در صاالحد؛ سنیشیعه هستن، کردهای عراق

ر وادرت دهاا اند. شکاف مههیی به روابت دیرپای شیعیان و سانیادی، فلوجه و بغداد در اکثریتالرم

 گردد. دارد و به ابتدای استقالج عراق برمیاشاره

ساخته، بر ارتش، سیاسات و های پادشاهی و جم وری، شیعیان را از ودرت محرو ها در نظا سنی

گرایاناه ناسیونالیسا  عربای، شایعه را محتوای سنی و فروه، صدا اوتصاد عراق، مسلو شدند. در دوره 

اوتصاادی محارو  و هویات و نمادهاای  -های سیاسیها، از امتیازعنوان دشمن و عامل نفوه پارسیبه
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شدن شیعیان و توجه آن ا به سیاست، ، موجب فعاج1970کرد؛ ادامه این روند از دهه شیعی را سرکوب

(؛ درمقابال، واانون اساسای جدیاد باا رعایات 67: 1389شد )خسروی، ودرت و میارزه با روی  بعث 

، 10کند. طیاق مااده سنی، بر هویت دینی )شیعی( عراق تأکیدمی -جای هویت عربیمقوق شیعیان، به

و بند اوج ماده  40کند؛ ماده عنوان هویت دینی و فرهنگی کشور ممایتدولت باید از عتیات مقدسه به

کنناد تأکیادمی« تضمین انجاا  مراسا  مساینی»طور مشخ  بر زادی عقیده، بهنیز با ممایت از آ 41

رساد کاه شاکاف ماههیی در ایان دوره نیاز نظرمی(؛ باا ایان تعاابیر باه1384)وانون اساسی عاراق، 

 است.استمراداشته

 زبانی -شکاف قومی -2

یش از هاای درگیار ایان تضااد، بازبانی است؛ دولات -شکاف اجتماعی دیگر عراق از نوع وومی

 هاای خاود را بارای برواراری نظا  داخلای و سارکوب شورشایانهای توسعه انسانی، هزیناهفعالیت

، میاتمف او  وو(. 321: 1388کنند؛ الگو منازعه آن ا نیز بیشتر جنگ داخلی اسات )ماوثقی، میصرف

 گیاردرا دربرمیامسااس مشاتر   و هاانا ، سرزمین، فضاهای زیستی، رساو  و ارزشوجوهی مانند 

صارف  ،د. زبااننامیان ملت و زبان وجوددار ،نزدی  یهایوابستگی؛ همچنین (:1388کارنامی،  ری)م

دارد و خا  از تداعی معانی است که باا امساساات پیوناد یهر واوه دارای بار ؛ها نیستوجود واوه

 ، )عاال باازکرد نبا کلید زباا بایدها را این امساسات و اندیشه های؛ وفل تداعیانگیزداندیشه را برمی

 .(156و  155: 1386

 20تاا  15ویژه درصدی عرب و اولیات غیرعارب باه 75شکاف وومی در عراق در سطح اکثریت 

دارد جریاان 5صابدین مانادایی و 4شی  3کاکایی، 2ترکمن، 1های یزیدی )ایزدی(،درصدی کرد و اولیت

(Unpo, 2013)شاود؛ مییشاتر نقااط دیادهصاورت سااختار جمعیتای نااهمگون در ب؛ این شاکاف به

هایی در شماج و جنوب که اکراد و اعراب شایعه در اکثریات هساتند، ساایر منااطق استثنای وسمتبه

ها در کرکو  و موصل ها، کردها و ترکمنتوان به ترکیب جمعیتی عربجمعیت ناهمگون دارد که می

(؛ در ایان 1391کرد )ساردارنیا، و ترکیب جمعیتی اعراب سنی و شیعه در بغداد، دیالاه و بابال اشااره

 ........................................................................................................................  
1. Yezidi 

2. Turkoman 

3. Kaka'i 

4. Shabak 

5. Sabian Mandaeans 
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طیاق اصاوج  تواننادمای هااعراوای یافتند وترسامی در عراقعربی و کردی  هایزبان دوره، همچنین

 . دهندآموزش یآموزش اتسس های مادری را در مزبان ،آموزش

یفه ( طا2000ی  دلیل گستردگی این شکاف، ساختار ویایلی عراق است که شامل مدود دوهزار )

ی مااک  هاکنند. دولتمیچ ار  جمعیت عراق نیز در والب این ساختار زندگیوییله است؛ سه 150و 

ای، در ا  وییلهنیز ابتدا با این تصور که نظ صدا ، مروج این ساختار بودند؛ 1958تا  1921های در ساج

از باه ویایال دلیال نیابه  1980گرفت اما در دهه تضاد با ناسیونالیس  عربی است، این ساختار را نادیده

؛ در دولات جدیاد نیاز، (Noorbakhsh, 2008)برای بسیج مردمی ضد ایران، به تقویات آن پرداخات 

داری در ای بارز در توازن ودرت، ممایت از مرجعیت تشیع و ایجاد نیروی شوراهای بیاگونهعشایر به

 (.77: 1388اند )محق و عالی، داشتهمقابله با تروریس  نقش

وی ار این شکاف، منازعات کردها و اعراب است. صرف ایجاد عراق به معنای نفای آرزجلوه آشک

ا بادا در تضااد گرایی عراوی از ابتگرایی کرد و ملیکردها برای تشکیل کشور مستقل بود؛ بنابراین ملی

زباانی  های فرهنگی،ه  بودند. عملکرد موفق اعراب سنی در محدودکردن موزه مانور کردها درزمینه

و  97: 1393کرد )درخشه و ملکی، ثیاتی و خشونت تیدیلتمرکززدایی، کردها را به یکی از منابع بی و

باری هماه بعثی و برا -ی نژاد یمشخو های باگروهفعالیت بودن رغ  ممنوعنیز به 2003(؛ پس از 98

ر دساتان دهاای دولات مرکازی و اولای  کروانون اساسای، ههمچناانا اختالف 14ماده ها طیق عراوی

 گسترش مرزهای منطقه فدراج، تداخل موزه و ایف، نفت و آینده کرکو ، باوی است.

 شکاف اکثریت مسلمان و اقلیت ارمنی و آشوری -3

بارد )ساردارنیا، ماینیاز رنج شکاف اکثریت مسلمان و اولیت غیرمسلمان ارمنی و آشوری از عراق

 (.U.S. Census Bureau, 2015)ن هساتند مسالما هاایدرصد عراوا 99مدود ، آمار براساس :(.1391

وجاه باارز زنادگی ایان  دارند؛کونتها نیز در عراق سای ودیان و زرتشتی ان،آشوری ه ومنابر ارعالوه

هاسات. واسطه افازایش خشاونت، کاهش چشمگیر جمعیت آنان به2014ویژه پس از ساج ها بهاولیت

، به کمتر از پانصدهزار نفر در سااج 2003ر در ساج میلیون نفجمعیت ارامنه و آشوریان از بیش از ی 

ها دو ، ترکمنها به ی جمعیت شی  Minority Rights Group International, 2014). )رسید  2014

 :Cordesman, 2015اسات )یافتهسو  کاهشهفت  و کردهای فیلی به ی چ ار ، صابدین به ی به ی 

-راق برآیند ساختار  نامتجانس این کشور است که در سیاستهای اجتماعی ع(؛ درمجموع، شکاف22
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، ماصلی جز صدا ساز دارد؛ برای نمونه، ناسیونالیس  عربی همگونهای ماک  ریشههای متضاد دولت

 نداشت.به مقوق خود درپیگرایی وومی میان اکراد و آگاهی شیعیان نسیتگسترش ملی

 وریستی در عراقهای ترهای اجتماعی و ظهور گروهشکاف -ج
از تاأثیر  آن بخاش اعظا  اسات کاه عرصه ممالت تروریستی رغ  تشکیل دولت جدید،به عراق

 .(Charountaki, 2012) گیردمیهاای مااک  نشاأتگرایای دولاتو فرواه سنی -شکاف مههیی شیعه

یات نایجاد ام ،بر تحقق مکمرانی کارآمد، کسب اعتماد و ممایت عمومی ،از اشغاجدولت جدید پس 

 18 آوردن صاندوق اعتیاارات بازساازی،فاراه  باات مووات ابتدا دول .ورزیداهتما  رسانیو خدمات

رح طا دولات از ابتادا بارای اجارایکرد. ب یود وضاعیت معیشاتی مارد  هزیناهمنظور بهمیلیارد دالر 

ه د کانادهمینشاان هاایارزیااب کوشاید؛ مکمرانی محلی از طریق تشکیل شوراهای نمایندگی محلای

هاا کشدر تعادیل کشام مههیی دلیل همگونیه ب هجده استاناستان از  سیزدهشوراها در  این عملکرد

نسات اهمگونی نتوادلیال ناه نیار، دیاله و بغداد بالا استان نینوا، کرکو ،پنج ، اما در هنسیت م ثر بودبه

 باا هااایان خشاونتماج، (؛ درعین28تا  25 :1391)سردارنیا،  مههیی شود -های وومیمانع خشونت

 و فلوجاه تکریات، رماادینی مانند نشیبر مناطق سنی عمده، تأثیری های بعثیانحالج ارتش و سازمان

سلو ت و صدا پس از  و مج  عظی  بیکاری ، امتیازهاکاهش ودرت به ها در اعتراضسنی است.داشته

ای هاگاروهو تشاکیل  یاسایعد  مشاارکت در روناد س با ، نارضایتی خود رابر دولت داکراشیعیان و 

و  سااختار سانتی اجناوب با نشینشیعه که مناطقدرمالی؛ (Al-Qarawee, 2014) انددادهافراطی نشان

هاای زمانادهناابودی با پایزدایی دردولت با تشکیل کمیته بعثی اند.تنش دچار شدهبه ای، کمتر عشیره

ای ارتاش باه هایگاان کم  القاعده و نفوه دراین عناصر با اما  غربی برآمد مناطقو  های در ارگانبعث

 .(Katzman, 2013 و 20 :1388)محق و عالی،  انددادهفعالیت خود ادامه

هاسات. طیاق آماار باختگاان در طاوج ایان سااجتعداد زیاد جان عراق، گرایی درشکل بارز افراط

نفار  165000بیش از ، 2015تا جوالی  2003های عراق از ساج تعداد وربانیان خشونت IBC 1م سسه

باا بایش  2006( و بیشترین در ساج 4000با بیش از چ ارهزار ) 2010است که کمترین تعداد در ساج 

الادین، االنیاار و نیناوا هاای دیالاه، صاالح. اساتان(www.iraqbodycount.org)نفر اسات  29000از 

هاای اساسی این وضاعیت، گاروه؛ عامل (Cordesman, 2015)اند ترتیب، بیشترین وربانیان را داشتهبه

 ........................................................................................................................  
1. Iraq body Count 
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و ...  الفااتحینجیش  مجاهدین، ارتش اسالمی، شورای  انصاراالسال ، مجلس1تروریستی نظیر داعش،

، «ساوفان»هاای اطالعااتی . طیق آماار گاروه  بررسای(Cordesman and Khazai, 2014: 176)است 

 (. Sofan Group, 2015گیرد )یکشور را دربرم 66های تروریستی عراق و سوریه، اتیاع اعضای گروه

از  باا اساتفاده 2014ترین گروه تروریستی عاراق اسات کاه در سااج در این میان، داعش، منسج 

کرد؛ ایاان گااروه، بااه رهیااری هااایی وساایع از عااراق را تصاارفناکارآماادی نیروهااای نظااامی، بخااش

-کنترج بخاش بر سوریه و عراق،شد و اکنون عالوهاز القاعده تأسیس ، با افراد جداشدهابوبکرالیغدادی

تاا  (. داعاش کاه سای82: 1394دارد )شایرودی، هایی از لییی، نیجریاه و افغانساتان را نیاز دردسات

ل سااج (، در اوایا208: 1394های عراوی هستند )سمیعی و شفیعی، هزار نفر از اعضای آن، سنیچ ل

 لنیناوا و بابا الدین،ستان االنیار، صالحاز مرز سوریه به عراق واردشد و در مدتی کوتاه، چ ار ا 2014

 کرد. را اشغاج

 ات جدید سیاست خارجی ایران در عراق در شرایط ظهور داعشظمالح -د
 :1387 ای، باا عاراق دارد )ال گانهمساایمیاان کیلومتر، بیشترین مرز را در  1600ایران با بیش از 

اج ش، تحوالتی هستند که طای دو ساو   ور داع 2014های اجتماعی عراق درپی بحران . شکاف(80

ر بااز ابتادا  اند؛ در این راستا سیاسات وااطع ایاراناخیر، سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر ورارداده

هاای مستشااری در عاراق محور ممایت از ومدت سرزمینی، ایجااد ثیاات سیاسای و ارسااج کما 

، امنیات وزیارنخسات میادرالعیادیِنند های ایرانی در دیدار با سران دولت عراق ماورارگرفت و مقا 

ق عارا 2014ن ترین پیامدهای بحاراکردند. م  ناپهیر ارزیابیعراق را برای ایران، بسیار م   و تفکی 

 شوند:میای در زیر بررسیای و فرامنطقهبر سیاست خارجی ایران در ابعاد داخلی، منطقه

 سطح داخل -1
 تعمیق شکاف شیعه و سنی -1-1

های تروریستی مانند داعاش بارای  پیشایرد مههیی، یکی از ابزارهای اصلی گروه افکنیاختالف   

هاا از طریاق کناد؛ ایان گاروهمیهای ضعیف، آن را تقویاتمقاصد خویش است که وجود دولت

کنناد میساعی های م  مراکز سیاسی و مههیی و ترور شخصیت به گهاری، ممالت انتحاریبمب

 هاایزدن باه اختالفاز تشکیل دولت به رهیری شیعیان و دامن جلوگیریهدف اصلی خود در  به

 ........................................................................................................................  
1. Islamic State in Iraq and Syria 
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کاه باه پادر داعاش  فرمانده ساابق القاعاده عاراق ،زرواویالابومصعب از نظر یابند.دست مههیی

چ اار  در عاراق دشامنان ماا»دارد: یاترجحاها بر میارزه با صلییی شیعیان قابله بام، معروف است

کلید تحاوالت سیاسای  ،گروه اخیر ؛وابستگان دولت عراق و شیعیانها، کردها، اند: آمریکاییگروه

شاوند می. اگر ما عمق دینی، سیاسی و نظامی آن ا را هدف وراردهی ، آن ا نیز تحری هستند عراق

ایا  اگر در این طرح موفق شوی ، توانسته ،دهندمیگری خود را به اهل سنت نشانو خوی ومشی

 . (105: 1389)سیدنژاد، « سازی آگاه هین گروبه ااهل سنت غافل را نسیت

شامنی داند، بر شیعیان، متمرکز است. دداعش، برخالف القاعده که دشمن اصلی خود را غرب می

ناماد. مای و فاود هویات عربای« الصفویهجیش»آن ا با ایران، بسیار بارز است؛ داعش، ارتش عراق را 

دتر بار  و مرتد هستند. کفر مرتادین از کفار اصالی، ها مشکرد که رافضیکمیته شرعی داعش اعال 

 (.80: 1393)زارعان، « تر استاست لها جنگ با مرتدین از کفار اصلی، واجب

 نیاز، باه ماالکیگهاری نادرسات اعماالی در عاراق در دوره ترکیب جمعیتی موزاییکی و سیاست

های پس آورند. در ساجدستسنی بهدر میان اعراب  داد تا پایگاهی گستردههای تروریستی امکانگروه

-استان اعتراض مرد »با وجود ماکمیت ساختارهای دموکراتی  در عراق، ناکارآمدی دولت،  2003از 

عه های توسشاخ  داشت. عراق ازلحاظها درپیراندن سنیماشیهرا ضد به« غربهای شماج و شماج

و  عالوه، وجاود انساداد سیاسای(؛ باهUndp, 2015را دارد ) 120کشاور، رتیاه  187انسانی در میاان 

ا نیز به های عراق ر، سنی1982المسلمین سوریه در ساج های تیعیضی در عراق، همانند اخوانسیاست

 است.دادههای افراطی سوقپیوستن به گروه

گار خالفات بخش از اساال  کاه تاداعیای ال ا های داعش در ج ت القای چ رهتیلیغات و اودا 

(. تاوان داعاش در 75: 1393کناد )زارعاان،   باشد، توانست برخی جوانان سانی را جهبصدر اسال

موجب شد تا پیش از کنترج موصال، شا رهای فلوجاه و  2014ها در بحران ساج جهب ممایت سنی

عیارتی، داعاش کنند؛ باهکیلومتر با بغاداد فاصاله داشتند،تصارف 100تا  50چند ش ر دیگر را که تن ا 

: 1394نیااز، کناد )صاالحی و مارادیش از سقوط موصل، آن را از سایر منااطق عاراق جداتوانست پی

سنی و مضور داعش در جامعه چندپاره عاراق، بارای سیاسات خاارجی ایاران  -(. شکاف شیعه115

است؛ ازطرفی، تالش شیعیان در تحکی  ن ادها و ساختارهای دموکراتیا  دربرگیرناده داشتهپیامدهایی

کند؛ ایان مسادله، اثرمیپارچگی، امنیت و ثیات سیاسی عراق را بیهای عراوی و مفظ ی تمامی گروه

 مفظ تمامیت ارضی عاراق، های شیعیان و رفیت از است تاکردهایران را که در ی  دهه گهشته سعی
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امنیتی  ، در تنگنای(Barzegar, 2010: 177-178) کندی این کشور استفادههاناامنی ماندن ازدرامان برای

رغ  تصور رایج که شیعیان پس از تثییت مووعیت خود در عراق، روابو خاود دهد؛ همچنین بهورارمی

هایی از این دست، وابستگی بیشتر آن ا دهند،   ور داعش و گروهمیهای ملی ادامهبا ایران را در والب

 شود.می به ایران را در بازی ودرت درون عراق، موجب
 

 قومیت لمسائزیه عراق و احتمال تج -1-2

 ما ثر یازنه، بر بافت وومی ایاران همسایکشورهای ر وئوپلیتی  وومید تغییری هر در مالت کلی،     

اطق های مستقل کرد، سنی و شایعه در مناهویتهای اجتماعی عراق و مفظ تعادج میان شکاف. است

نااطق متجزیه عراق باه ست. ادهچالش بو سیاست خارجی ایران برای همواره ،شمالی، میانی و جنوبی

ن مطارح های مختلف مانند طرح خاورمیانه بزر  و نظایر آهاست که در والبشیعی، سنی و کرد ساج

از  است که نماود اولیاه عاد  تاوازن ناشایگرفته، بدین دلیل ووت2014است؛ این موضوع در بحران 

رصاد از د 50تاا  40. تسلو داعش بار است« تغییرهای وئوپلیتیکی منطقه»  ور داعش در خاورمیانه، 

رود ، وئوپلیتیا  ناوینی را در منطقاه ایجاادکرده، از و(Gunter, 2014: 1) 2014خا  عراق در سااج 

 دارد. گران جدید به عرصه خاورمیانه مکایتکنش

ه هاای واومی در کناار توساعهای اخیر و تقویت پایگاه گروهتضعیف دولت مرکزی عراق در ساج

کلای ا کنترج بخش اعظ  استان االنیار و ش ر موصل، مارز ملای عاراق و ساوریه را باهارضی داعش ب

ا را در عالوه، موفقیت کردها در م ار پیشروی داعش، وزن  سیاسی و نظامی آن ااست؛ بهکردهدگرگون

اناد نفاوه کاردهاست. کردها در شرایو جدیاد عاراق، تاماد امکاان تالشمعادالت خاورمیانه باالبرده

طور تقرییای کنند. مناطق تحت کنترج اولی  کردستان باهسی، اوتصادی و وئوپلیتیکی خود را تقویتسیا

، انروی آن دوبرابر شده که ازلحاظ راهیردی )استراتژیکی( به دلیل تصرف استان کرکو  و منابع عظی 

 آن راتن ا کااهش تولیاد نفات ایان منطقاه را موجاب نشاده، میاتی است؛ بحران داعش، همچنین نه

 (.121تا  115: 1394نیاز، است )صالحی و مرادیکردهتسریع

تجزیه ارضی عراق، دو پیامد اصلی برای ایران دارد: ابتدا، استقالج کردستان که باه معناای تثییات 

طلیان ایرانی است؛ هرچناد بخشای از ایان گارایش هارتلند و عمق راهیرد )استراتژی ( اولیت تجزیه

دارد، بخاش اعظا  آن، از عوامال بیرونای، منیعاث های نادرست داخلی ریشهستطلیانه در سیاتجزیه

ای ناهمساز است که بخش زیادی از توان است. تشکیل کشور مستقل کردستان به معنی وجود همسایه
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برای ایاران 1شود؛ درواوع، کردستان مستقل ت دیدی وجودیبازدارندگی ایران باید برای م ار آن صرف

یافت کاه خواهادبار ایان منطقاه ماکمیت 2خاوردهواضح است که ی  دولت شکساتبود. پرخواهد

(؛ مسادله بعادی، 1393پهیری آن در ویاج امنیت مرزهای ایران، مداول خواهادبود )امیادی، مسدولیت

واسطه گستره ارضی که برای خود تثییت مووعیت داعش و تشکیل دولت مستقل توسو آن است که به

د ضمن تیادیل منطقاه باه محال تولیاد تروریسا ، ایاران را باا ت دیاد وجاودی توانکرده، میتعریف

 ترین مسدله م ثر بر روابو آتی دو کشور است.پارچه، م  طور طییعی، مفظ عراق ی کند. بهمواجه

 ایسطح منطقه -2
 در ژئوپلیتیک شیعی و محور مقاومت شکاف -2-1

 انیعیشودرت تأثیرگهاری جامعه  له عمده،مسد ،ههای شیعی در سطح منطقدر تحلیل تأثیر ن ضت 

رد درصاد، بیشاترین جمیات شایعی را دا 90منطقه است. ایاران باا بایش از  و تحوالت هابر سیاست

(Pewforum, 2009: 3-4)  ردواراردا نشاینشایعه در منااطق انروی منطقه نیزمنابع  درصد 60و مدود 

(Leigh, 2008: 3وئوپلیتی  شیعه به مف و  امتداد .)  ختلف با مجغرافیای سیاسی شیعیان در کشورهای

یسات، به معنای سیاست خاارجی ایادئولووی  ن وئوپلیتی  شیعی گیری ازب رههارتلندی ایران است. 

 افع و امنیاتگرا برای تأمین مناه  های سیاسیگروه و ملی هایتایجاد روابو دوستانه با دول ،مقصود

 آن اسات ای ویژه دارد که مماس، نمونه شاخ چند ایران با اهل تسنن نیز رابطهاست؛ هر ملی ایران

 انایار محاور(. عراق کانون اصلی سیاست خارجی وئوپلیتیا 1393و پورمسن،  128: 1388)برزگر، 

الفات خاست. سقوط موصل و بخشی بزر  از االنیار، زمینه را برای طرح ن ایی داعش، یعنی تأسیس 

ده، تغییار شاهای آن نیز منعکس ترین اهداف داعش که در بیانیهده م یاکرد. از اصلیاسالمی خودخوان

 (. 105: 1394نیاز، نقشه جغرافیایی منطقه است )صالحی و مرادی

هاای واومی در اطاراف آن گساترده هساتند، ت دیاد گرفتن مرزهای ملی که گاروهداعش با هدف

-دار مههیی با شیعه ایرانی و نشاانش بر اختالف ریشهبالفعلی برای وئوپلیتی  شیعی است. تأکید داع

اهلل در دهاد. ورود مازبمیهای جهب نیارو و امکاناات را شاکلدادن خطر آن در هالج شیعه، زمینه

جارج (. 94: 1394اسات )شایرودی، به محور مقاومت تشدیدکردهمیارزه با داعش، عناد آنان را نسیت

 ........................................................................................................................  
1. Existential threat 

2. Failed State 
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بر بعد تروریستی، ودرتی متمرکز اسات معتقد است داعش، عالوه 2مدیر اندیشکده اسراتفور 1،فریدمن

دارد؛ وی معتقد است که از نظر ایران، داعش، دارای ایان که برای بسو وئوپلیتی  ولمرو خود توانایی

ساازد؛ بناابراین کند و مووعیت ایران را در عراق با چالش مواجهتوان است که دولت بغداد را سرنگون

 (.1393هایی کوچ  از عراق ه  برای ایران، پهیرفتنی نیست )فریدمن، بخش تسلو داعش متی بر

تیدیل  های تکفیری بادینی مسلمانان بر دشمن خارجی است. گروهداعش، نشانه غلیه دشمن درون

هاا باا یاناد. تکفیاردینی، ج ان اسال  را از درون به چاالش طلییادهدینی به دشمن دروندشمن برون

ایان  دانند. ی  هادفود به دور و نزدی ، شیعیان و اهل سنت را دشمن نزدی  میتقسی  دشمنان خ

طرح )ایده(، تضعیف محور مقاومت در منطقه است. مناطقی تحت تصارف داعاش، ارتیااط فیزیکای 

اسات )پورمسان، دادهایران با محور مقاومت و عمق استراتژی  ایران از عراق تا لیناان را هادف ورار

ه در کارماادی - رهای اطراف رود فرات، نظیر مدیثه، وائ  و بخشی از جااده بغاداد:(؛ مانند ش1393

 نزدی  مرز سوریه وراردارد.  
 

 ای و دفاع فعال تهاجمی ایرانتهدید محیط امنیتی منطقه -2-2

درت متعدد است که درمجموع، ساختار و موازنه وا یمحصوج تعامل عوامل هامحیو امنیتی کشور 

کناد و از مایاین محیو عوامل ودرت و ضعف، ت دید و فرصت ی  کشورا را تعیین ؛دهندمیرا شکل

باه  ؛ سیاسات دفااعی دولات نیاز واکنشای اسات(6: 1390پهیرد )امینیان، خود آن کشور نیز تأثیرمی

ان گساتره های اساسی و میازت دیدهای برخاسته از محیو امنیتی خود و بسته به اهداف، منافع، ارزش

 هاای ج اانی،شود هر دولت، محایو امنیتای خاود را در عرصاهفاوت است و باعث میاین محیو، مت

  (.47: 1380کند )کرمی، طور صرف، داخلی تعریفای یا بهمنطقه

ای از باازیگران دولتای و مجموعهاست و  نزدی  و تأثیرگهار دولت ، عرصهایمنطقه امنیتی محیو

-از اصالی های ت اجمی و ایادئولوویکیدر کنار وابلیت مجاورت جغرافیاییگیرد. را دربرمی غیردولتی

؛ (122: 1388 اسات )اسادی، ایان محایو امنیتای هایاز ت دید هابر در  دولت م ثرترین متغیرهای 

شاوند. درخصاو  ایاران، میهای فوری و غیرفاوری تقسای بازیگران موجود در این محیو به ملقه

سوریه، لیناان،  ، ملقه فوری و کشورها و مناطقی مانندکشورهای همسایه، منطقه وفقاز و خلیج فارس

 ........................................................................................................................  
1   . George Friedman 

2. Stratfor 
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 و آسیای مرکزی، ملقه غیرفوری امنیتی ایران هستند. فلسطین ،اردن

های باا ت دیاد مقابلهلها برای  است« برد-برد» ای، معادله امنیتیمنطقه شرط توازن امنیت در محیو

-ه هیات باامن راهیارد»رد دفااعی ایاران بار آمریکا، ی  پایه اصلی راهی مضورویژه به ای ایرانمنطقه

منی معنای نااا هرگونه ایجاد ناامنی برای ایران، به راهیرد، در چارچوب این؛ ستاشده استوار ،«پیوسته

آید؛ شامارمیساازی در منطقاه بهترین اصل ثیاتاست و رفع ت دیدهای امنیتی ایران، م   برای منطقه

 ایمنطقاه برد در معادالت امنیت-دیران ازسوی آمریکا و بازی برویوج نقش ا ،هدف اصلی این راهیرد

هاای حر ت مضور فعاج ایاران درو « دفاع فعاج ت اجمی» پیوسته،ه راهیرد امنیت به متغیر م  است. 

پیشاگیری از  ثیااتی و:( که بر لزو  مقابله با بی1388)برزگر،  امنیتی فوری است هملق امنیتی -سیاسی

 تی آینده تأکیددارد.ت دیدهای امنی

 50ا تا، 2015  ور داعش، ت دیدی عمده برای ملقه فوری امنیتی ایران است که در ابتدای سااج 

. طییعای کیلومتری مرزهای غربی ایران در نزدیکی ش رهای جلوال و سعدیه در استان دیالاه نفاوهکرد

 کناد باا ایجاادمیدهد بلکه سعینشیند تا به ممله داعش به مرزهایش پاسخانتظارنمیاست که ایران به

اومات و های خود در مقابل داعش را تا استحکا  محاور مقعمق راهیرد )استراتژی ( الز ، خو مقد 

 باا طالیاان تار از مجادلاهدهد؛ لها، مقابله کنونی ایران با داعش، عمیاقتقویت بیداری اسالمی گسترش

داناد می بیند اما داعاش، شایعه را دشامن اصالیاست؛ زیرا طالیان هدف خود را در میارزه با کفر می

ای هاباا مضاور  استراتژیسات 2014لحاظ، دفاع فعاج ایاران در بحاران (؛ بدین91: 1394)شیرودی، 

ه از های عراق و ساورییافت. ممایت از دولتنظامی و ایفای نقش مستشاری و هدایت عملیات تحقق

ناد دهاه یران در خاورمیاناه اسات. ایاران پاس از چامنیتی ا -ترین عوامل پیشیرد رویکرد سیاسیم  

 ستشاری باهمهای بدهد. راهیرد ایران در مساعدترامتی آن ا را ازدستها، نیاید بهممایت از این نظا 

ا با« ساردار سالیمانی»با نقاش باارز « مشدالشعیی»ارتش عراق در والب ارتقای تحر  بسیج مردمی 

 (.148: 1394کالرده،  رادیاست )نیاکوئی و مموفقیت همراه بوده
 

 ای ضد ایران با محور تروریسمهای منطقهگیری ائتالفشکل -2-3

 دانناد.المللی مایبین تغییرپهیرموازنه ت دید را انعکاس شرایو آنارشی  و  ،گرایان تدافعیواوعنو 

 .ناد اساتنیازم، ای و امسااس ت دیاد مشاتر های منطقاههمکاریبه  یهرگونه ائتالف ،والتاز نظر 

هاای و م ار جنیش ایرانعربی ضد  -محور غربی هایایران در مفظ محور مقاومت و تالشهای اودا 
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های تروریستی در عراق با شده که ائتالفی میان عربستان، ترکیه و اسرائیل بر محور گروه باعث شیعی،

عاال  اساال  اسات و های تروریساتی در عربستان، آبشخور اصلی گروه بگیرد.هدف م ار ایران شکل

-مایکوشد. ریاض تالشبرای تصامب رهیری ج ان اسال ، برای جایگزینی نظ  وهابی در منطقه می

عنوان ابزار دستیابی به اهداف (، به92: 1388کند از وهابیت که مههب رسمی این کشور است )ملیی، 

، (Ibrahim, 2006: 20)عنوان منشاأ مشاروعیت وهاابیون باه صل تکفیرکند. اسیاست خارجی استفاده

کند. عربستان متعاواب ب اار عربای، باه میفراه  هایی مانند داعشترین مینا را برای جنایات گروهم  

سازد. مقابلاه و مخالفات باا تحار  کرد که جایگاه شیعیان را در عراق مخدوشانحای مختلف تالش

هاای ماالی، شدالشاعیی و ممایاتگیری از مبسیج مردمی، فشار به غرب و دولت عراق در عد  ب ره

های عربساتان متعاواب تحاوالت اخیار های تکفیری، بخشی از اوادا تسلیحاتی و اطالعاتی از جریان

تن ایی، گسیخته و نااتوان اسات و بادون نیروهاای است. بسیاری بر این نظرند که ارتش عراق بهبوده

ماج، فشار زیاد ریاض و کشورهای بااین کندمشدالشعیی و نقش ایران، وادر نیست که با داعش مقابله

مردان عراوی، باعث تأخیر در عملیات آزادساازی تکریات و عاد  دیگر عربی به غرب و برخی دولت

 1394آفرینی نیروهای شیعه در الرمادی شد که به سقوط این ش ر به دست داعش در اردیی شت نقش

 (.149و  148: 1394کالرده،  انجامید )نیاکوئی و مرادی

، کشور دیگر ماضر در این ائتالف است. سیاست خارجی ترکیه در ویاج عراق به دو مرملاه ترکیه

توسعه روابو با  برمینایراهیرد ترکیه  ،2010تا  2005شود. از ساج میتقسی  2010پیش و پس از ساج 

های ویاج جریان در سیاستی متعادج ه،ترکی استوار بود و گریاساسی نوعثمانی عنوان اصلهمسایگان به

و فرایناد  2010انتخاباات  اماا پاس از( Davoutoglu, 2008, 81–82)داخلای عاراق را مدنظرداشات 

های سنی، درصدد استفاده از فضای واگرایانه باه نفاع ممایت از گروهترکیه با  طوالنی تشکیل دولت،

اری باا عربساتان در رغ  تفاوت ساخت. سیاست خارجی ترکیه به(Katzman, 2013: 33)خویش برآمد 

به سامت تشاکیل بلاو   سلفی در ب ار عربی، در عراق و سوریه -های متضاد اخوانیممایت از نظ 

 در عاراقترکیاه و عربساتان  است.یافتهدر مقابل ایران سوق همراه عربستان و کشورهای عرببه سنی

هاای در برخورد با گروه گرایی در دولت عراقو آنچه فروهبا ایران  دولت شیعی گراییه  درخصو 

. تشااکیل گااروه ارتااش آزاد عااراق، متشااکل از (Ataman, 2012) نظردارناادخواننااد، اتفاقساانی ماای

ثیاتی عراق است. ترکیه در محاصاره شایعیان تارکمن بازماندگان ارتش بعثی، اودا  ترکیه در ج ت بی

-ی بر این نظرند که ترکیاه مایگر را ایفاکرد. برخعراوی در ش ر آمرلی توسو داعش، فقو نقش نظاره
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کوشد با استقرار نظامیان خود در منطقه کردستان عراق و ایجاد مناطق مائل با ممایت غارب، شارایو 

سازد. ترکیه، یکی از خریداران نفت داعش ویژه کرکو  را به سرزمین خود فراه انضما  این مناطق به

دالر در بشکه به  25ق و سوریه را با ویمت نازج رود و این گروه نفت استخراجی در عراشمارمینیز به

گرایای در گفت که استمرار وجاود چندجانیاهتوان. درمجموع می(RT, 20/12/2015)فروشد ترکیه می

اسات تاا ایان کشاور باا کنارن اادن راهیارد، مشاکالت صافر باا سیاست خارجی ترکیه، موجب شده

 شود.روریستی نظیر داعش تیدیلهای تترین مامیان گروههمسایگان به یکی از م  

اسارائیل -درباره روابو عربستان امپراتوری شیطانیضلع سو  این ائتالف، اسرائیل است. نویسنده 

)اندیشاکده « است و شاید تیدیل باه یا  متحاد شاوددشمنی اسرائیل تقرییا متووف شده»نویسد: می

هایی بازر  مانناد عاراق و ساوریه و ولت(. اسرائیل بیشترین نفع را از تجزیه د1392راهیردی تییین، 

هاای برد. در عراق بروراری ثیات به دلیال تثییات وادرت گاروهدرگیری داخلی کشورهای اسالمی می

 ,Shayویوج نیست )شیعی، امنیت مرزهای ایران و م ار گرایش گریز از مرکز کردها، برای اسرائیل وابل

اناد. داعاش کاردهرائیل را دشامن دور خاود معرفیصرامت، اساهای ارشد داعش نیز، به(. مقا 2014

روزه اسرائیل ضد فلسطین در نوار غازه، در  51کردن روز ج انی ودس، در خالج جنگ ضمن محکو 

کرد که خداوند متعااج رود، در پیامی اینترنتی اعال پاسخ به این پرسش که چرا به کم  مرد  غزه نمی

کند که خطر آن اا از کاافران اصالی بیشاتر میگفته، بیانسخندر ورآن، از دشمن نزدی  یعنی منافقان 

:(. در افق اندیشه داعش، مقابله محور مقاومت با اسارائیل، جنگای ملای بارای 1393است )پورمسن، 

تکمیلای اهاداف رفته است، نه ج اد موردنظر داعاش؛ ایان موضاوع، ها  گیری مناطق ازدستبازپس

آویاو باا آماوزش، ارائاه خادمات درماانی آورد. تلمیری را فراه های تکفیای اسرائیل و گروهمنطقه

اساالمی باه  -کند؛ داعش نیز با تیادیل مناوشاه ص یونیساتیمیای و... از داعش ممایتپوشش رسانه

 کند.میاسالمی، اهداف اسرائیل را دنیاج -مناوشه اسالمی

 ایفرامنطقهسطح-3  

  اور داعاش، سیاسات خاارجی ایاران را در ساطح           های اجتماعی عراق در شرایوشکاف       

ای کاه هاای منطقاهگیری ائتالفاست. شکلای آن وراردادهالمللی در برابر آمریکا و متحدان منطقهبین

شد نیز در چارچوب راهیرد کالن نیابتی سیاست خارجی آمریکاست کاه هادف بازگشات دادهتوضیح

جای مضاور مساتقی          کناد. آمریکاا باهمیرا دنیااج 2010ی هاای اجتمااعاوضاع باه پایش از جنایش

باازیگران کارگیری باه نظامی وهای شایهکوشد از طریق بسیج نیروهای اجتماعی، سازماندهی گروهمی
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دارد از طریاق       هاای خاود بپاردازد. آمریکاا ساعیباه اجارای سیاسات های فروملایای و گروهمنطقه

های پس از اشغاج عراق از وابلیت ایادئولووی  و وئوپلیتیا  حران، مانند ساجسازی و تصاعد ببحران

کند ای ایاران اساتفادهعربستان و سایر متحدان خود در ممایت از داعش بارای کنتارج وادرت منطقاه

:(؛ درواوع در بحران کنونی خاورمیانه، ایان منازعاه نیاابتی، میاان دو دساته 1390)متقی و پوستینچی، 

-ای آن یعنی عربستان، ترکیه، اسارائیل و  گاروهدارد: نخست، آمریکا و کارگزان منطقهجریانبازیگران 

های گاروه اهلل هستند که به مقابله با سیاستهای داعش و القاعده و دو ، ایران، عراق، سوریه و مزب

 (.247: 1393کالرده، ش یدانی و مرادی پردازند )هدایتیاوج می

سات. اریختگی نظ  پیشین ج انی ه ر کنار تحوالت داخلی عراق، ثمره بهبر این اساس، داعش د

باه  های ج انی پس از فروپاشی شوروی تغییرکرد که ماصل آن، تمایال آمریکااشکل و تعداد ودرت

نفعت را ها، سرشت امنیت و مگرایی در دو دهه گهشته است. تغییر در مج  و ماهیت ودرتجانیهی 

الملال ینبا هاای بنیاادین نظاا    ثیاتی ناشای از تغییار در م لفاهت؛ درنتیجه، بیاسساختهنیز دگرگون

رح )ایاده( طازده، فرصت تحقاق ثیاتی را در مناطقی مانند خاورمیانه دامن)ودرت، امنیت و منافع(، بی

وعیات هایی نظیر داعش را در دستیابی باه جایگااه ما ثر در باازی وادرت منطقاه باه واتاریخی گروه

 (. 89: 1394است )شیرودی، کردهنزدی 

ردن و ااش عربساتان، ایداد که آمریکا و متحدان منطقهگزارش روزنامه هاآرتص 2014در فوریه 

اعاش ، د2014های هجومی دادند؛ ی  ماه بعد در ووئن روی  ص یونیستی به شورشیان داعش آموزش

ن کاه طیاق دکتاریبرد، درمالیغنیمترا به تسلیحات آمریکایی مانند بالگرد، تان ، نفربر و ... بسیاری

که امکااان مفااظ تساالیحات و م مااات نظااامی توسااو کشااور دوساات نظااامی آمریکااا درصااورتی

تن ا هایچ ناه کرد و این در مالی بود که آمریکااباشد، بایستی به تخریب و ان دا  آن اودا وجودنداشته

(؛ همچناین، 175و174: 1393کنند )توکلی، منتقل نداد، باعث شد آن ا را به مکانی امن نیزاودامی انجا 

ه بمیااران شود. گاه آمریکا به ب انامیهای داعش ازسوی آمریکا و متحدانش تأمینبخشی م   از سالح

مناد  رههاای متعاارف بکرد که داعش از بیشتر سالحریزد لها نیایدتعجبداعش، سالح بر سر آنان می

 (.86و  85: 1394است )شیرودی، 

ای اسات کاه داعاش پسار القاعاده»، نماینده ووت سازمان ملل در سوریه گفات: خضر ابراهیمیا 

دلیل اصلی   ور داعش، ممله آمریکاا باه عاراق « کردمی)در عراق( آن را رهیریالزرواوی ابومصعب

(؛ 175و174: 1393است که وی، آن را اشتیاهی بزر  و عامل چنددستگی این کشور دانست )توکلی، 
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کناد: میماج،   ور داعش در عراق، آمریکا را از دو ج ات باه مرزهاای غربای ایاران نزدیا ندرعی

ویژه چالش کنونی برای دولت عراق، درصدد مفظ منافع های خود بهازطرفی، داعش در بیشتر فعالیت

کنااد و آمریکاساات و آمریکااا مایاال اساات تااا ایاان گااروه را در درازماادت باارای ت دیااد ایااران مفظ

یگر، مضور چندین ساله آمریکا در عراق با دستاوردی محسوس برای واشنگتن همراه نیاوده، دازطرف

مایه مضور تواند دستاست؛ بنابراین، مضور داعش مییافتهبلکه برعکس، نفوه ایران در عراق افزایش

 مجدد آمریکا در عراق به ب انه سرکوب تروریس  ورارگیرد.

 گیرینتیجه
وریستی های تراز دالیل اصلی   ور داعش و سایر گروه مههیی -وومی هچندگان بافت اجتماعی

چه  راقعای اجتماعی هشکاف»شود که دادهبه این پرسش پاسخ شددر عراق است. در این مقاله سعی

-مدهع«. رد؟دا در عراق در ابعاد مختلف و در شرایو   ور داعش تأثیری بر سیاست خارجی ایران

کاف عی و شعراق، اع  از مههیی میان اکثریت شیعه و اولیت سنی؛ اجتما های اجتماعیترین شکاف

صورت ساختار زبانی میان اکثریت عرب و اولیت غیرعرب کرد، ترکمن و ... است که به -وومی

در  هاکافشرغ  اینکه زمینه ایجاد این ناهمگن مههیی و وومی در اغلب مناطق آن وجوددارد؛ به

نی و ناام ،منابع نامناسب توزیع های سیاسی،بحران ده اما در دولت فعلی نیز،های گهشته فراه  شروی 

رایی گفراطاها در این دوره، ی  عامل اصلی رشد است؛ تقویت این شکافکردهگسترده، آن را تقویت

-بین وای هو تروریس  در این کشور است که بر سیاست خارجی ایران در ابعاد مختلف داخلی، منطق

 است.اثرگهار بوده المللی،

سنی است که این  -افکنی میان شیعهدر ابعاد داخلی، داعش با ممالت تروریستی، درصدد اختالف

سنی ازطرفی، ایران را با معضالت امنیتی  -گیرد شکاف شیعهمیمسدله از ضدیت آن ا با شیعیان نشأت

دارد؛ یت از شیعیان را درپیکند و ازسویی، درگیری بیشتر ایران در تحوالت عراق، ممامیمواجه

های زیادی از بخش ماضر، داعشچالش دیگر ایران در این بعد، تجزیه ارضی عراق است. درماج

دارد. تجزیه امتمالی عراق، دو پیامد م   برای ایران دارد: ابتدا، ت دید وجودی عراق را درتصرف

طلیانه در غرب ایران یش تجزیهایران، از استقالج کردستان عراق، ناشی است که به تقویت گرا

واسطه گستره عالوه، تثییت مووعیت داعش و تشکیل دولت مستقل آن است که بهزند؛ بهمیدامن

و  منفی هاییتقویت سنتری برای ایران است؛ در این بعد، ارضی داعش نیز، ت دید امنیتی ووی
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رند و مدیریت تحوالت و اوناع گری بیشتری داکه گرایش وهابی منیلیهای سنی برابردر  شافعی

 تواند مرکز توجه ایران ورارگیردکردها می

ر را بر ترین تأثیدر بعد منطقه، اولین چالش برای ایران، شکاف در وئوپلیتی  شیعی است که م  

یار به ن االندارد. طییعی است که ادامه مضور داعش در موصل و استا ایران ایسیاست خارجی منطقه

در  ویژههبانجامد؛ همچنین با مناطقی که داعش خالفت اسالمی خودخوانده داعش می تثییت تأسیس

ه بعد، است؛ در وهلمرز سوریه دراختیاردارد، وطع ارتیاط ایران با محور مقاومت، هدف ورارگرفته

ی رراستادشود که واکنش ایران را میداعش، ت دیدی عمده برای ملقه فوری امنیتی ایران محسوب

بخشی ه تحر باست؛ این راهیرد داشتهدنیاجت اجمی و مضور مستشاران نظامی ایران در عراق بهدفاع 

ی داعش منجرشده که در کنار ارتش، مانع پیشرو« مشدالشعیی»شیعیان و بسیج مردمی معروف به 

ه بر ارراق چندپای با محور تروریس ، تأثیر دیگر   ور داعش در عگیری ائتالف منطقهاند. شکلشده

در  ئیل را، عربستان، ترکیه و اسرا«م ار ودرت ایران»سیاست خارجی ایران است؛ در این راستا 

 دیریتماست. ایران باید با مالمظه محهورهای محیطی و ممایت از داعش در کنار ه  ورارداده

 ورزد.های غربی عراق در مرز سوریه میادرتتحوالت میدانی، به آزادسازی بخش

 منابع 

 فارسیمنابع  -1

لملال: میاانی اگری در نظا  بینضدانقالبی»(؛ 1390کا می، مسعود و پروانه عزیزی )تابستان  اخوان -

 . 25؛ ساج هشت ، ش پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی-فصلنامه علمی، «تدوری 

المی سااای عربستان سعودی و امنیت ملی جم وری سیاست منطقه» (؛1388)پاییز اکیر سدی، علیا -

 .68 ش ؛مجله سیاست دفاعی، «ایران

 .نشر وومس ، ت ران:10؛ چل آنئخلیج فارس و مسا (؛1387) ال ی، همایون -

 ش ؛امنیات فصلنامه آفااق، «محیو امنیتی ایران و تحوالت بیداری اسالمی» ؛(1390امینیان، ب ادر ) -

13. 

اندیشاکده ،ت اران: انتشاارات ربستانمنازعه راهبردی ایران و ع ؛(1392اندیشکده راهیردی تییین ) -
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 راهیردی تییین

مه روابط فصلنا، «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیس  ت اجمی و تدافعی» ؛(1388برزگر، کی ان ) -

 .1 ساج اوج، ش ؛خارجی

 ،2؛ چشناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسایجامعه(؛ 1374بشیریه، مسین ) -

 ت ران: نشر نی.

؛  ساطی فصلنامه مطالعات فل، «داعش و وئوپلیتی  مقاومت اساالمی»(؛ 1393پورمسن، ناصر )پاییز -

 .26ش 

؛ سااج منیاتافصلنامه آفاق ، «القاعده، داعش؛ افتراوات و تشاب ات»(؛ 1393توکلی، سعید )تابستان  -

 .197تا  151،   23هفت ، ش 

 انتشارات زوار. ؛سی معاصرهای دینی سیاتاریخ نهضت(؛ 1388)اصغر ملیی، علی -

، «جدید های داخلی پایدار و م ثر بر سیاست خارجی عراقم لفه»(؛ 1389خسروی، غالمرضا )ب ار  -

 .93تا  59،   1؛ ساج سیزده ، ش فصلنامه مطالعات راهبردی

 شدن عاراق پاس از ساقوطموانع داخلی دموکراتیزه»(؛ 1393درخشه، جالج و محمدم دی ملکی ) -

ج ؛ پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعاات فرهنگای، ساافصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، «صدا 

 .116تا  95،   1پنج ، ش 

المی گرایی و سیاسات خاارجی جم اوری اسانوواوع»(؛ 1391سید جالج )ب ارفیروزآبادی،  دهقانی -

                                                                                                                                    . 1وشش ، ش ؛ ساج بیستفصلنامه سیاست خارجی، «ایران

، «سایاهای   ور و گسترش داعش در محیو امنیتای غارب آزمینه»(؛ 1393زارعان، اممد )تابستان  -

 .97تا  67،   23؛ ساج هفت ، ش فصلنامه آفاق امنیت

، «ریکاا از عاراقای اثرگهار بر خروج نظامیان آممنطقههای درونم لفه»(؛ 1391)پاییز سرخیل، ب نا   -

 .3شش ، ش و؛ ساج بیستفصلنامه سیاست خارجی

عراق، اساتمرار خشاونت و رایاای دموکراسای: یا  تحلیال »(؛ 1391اهلل )تابستان سردارنیا، خلیل -



 
 2014ان با محور بحر رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیآن بر س یهاریعراق و تأث یاجتماع های شکاف

 

 
 

49 

 .36تا  7 ،  63ویک ، ش ؛ ساج بیستفصلنامه راهبرد، «چندسطحی

فصالنامه  ،«فدرالیس  و فرهناگ سیاسای در عاراق»(؛ 1394اهلل و محمد زارع )ب ار سردارنیا، خلیل -

 .196تا  191،   1؛ ساج هفت ، ش روابط خارجی

 بخاشهاای تکفیاری و راهکارهاای  ثیااتآینده گروه»(؛ 1394سمیعی، علیرضا و محسن شفیعی ) -

 . 4؛ ساج چ ار ، ش های راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش، «دولت سوریه و عراق

فصالنامه   ،«گری در عراق و تأثیر آن بر جم وری اسالمی ایارانسلفی» (؛1389ب ار ) سیدنژاد، باور -

 .122تا  95   ،1 ساج سیزده ، ش ؛مطالعات راهبردی

یاسای سدر تحلیل بحران رفتاار  (swot)مدج راهیردی »(؛ 1394شیرودی، مرتضی )پاییز و زمستان  -

                   ؛ هااای سیاساات اسااالمیپااژوهش، «رفااتهااای باارونداعااش، جم ااوری اسااالمی ایااران و راه

 .8ساج سو ، ش 

  پیامادهای   اور داعاش بار وئوپلیتیا»(؛ 1394نیااز )ب اار صالحی، ساید جاواد و فااتح مارادی -

 .127تا  103 ،  1؛ ساج پنج ، ش های سیاسی جهان اسالمفصلنامه پژوهش، «خاورمیانه

 ، ت ران: نشر نی.7؛ چ بنیادهای علم سیاست(؛ 1386عال ، عیدالرممن ) -

 .سمت ، ت ران:15چ  ؛المللاصول سیاست خارجی و سیاست بی  (؛1388)عیدالعلی  ووا ، سید -

مجلاه  ،«هااای بار سیاسات دفااعی دولاتتأثیر محیو امنیتی منطقه»(؛ 1380کرمی، ج انگیر )ب ار  -

 .34فاعی؛ ش دسیاست 

، «عاراق جایگاه و نقش عشایر در تحوالت سیاسی»(؛ 1388محق، سید عدنان و زهرا عالی )تابستان  -

 .103تا  75،    2؛ ساج شانزده ، ش فصلنامه مطالعات خاورمیانه

 .سمت ن ران: ،7؛ چ المللهای روابط بی تحول در نظریه (؛1391)مشیرزاده، ممیرا  -

ن لفه هویات و تاأثیر آن بار سیاسات خاارجی عربساتا م» (؛1391زمستان ) دمقد ، محم منصوری -

   .72 ساج نوزده ، ش ؛فصلنامه مجلس و راهبرد، «سعودی در ویاج جم وری اسالمی ایران
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؛ تفصالنامه سیاسا، «نیافتگی در ج اان ساو جنگ و توسعه»(؛ 1388موثقی، سید اممد )تابستان  -
 .337تا  317، 2، ش 39دوره 

لاه مج، «گرایای بار امنیات ملایشناسای تاأثیر وومیاتآسیب»(؛ 1388ری کارنامی، محمد )ب ار م  -

               . 19؛ ش حصون

، «عاراق ای درهاای منطقاهروابات وادرت»(؛ 1394کالرده )ب ار نیاکوئی، سید امیر و سجاد مرادی  -

 .169تا  121،   1؛ ساج هفت ، ش فصلنامه روابط خارجی

یاسات سهاای ما ثر بار م لفاه»(؛ 1393کاالرده )تابساتان  ش یدانی، م دی و سجاد مرادیهدایتی  -

؛ تفصلنامه آفاق امنیا، «خارجی عربستان سعودی در ویاج تروریس  تکفیری: تحلیلی چندسطحی
 .257تا  229،   23ساج هفت ، ش 
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