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چکیده
عراق ،کشوری با میزان تجانس اجتماعی پایین است .تعدد گروههاای واومی -ماههیی و سا خاواهی از
ودرت ،شکلگیری شکافهای اجتماعی چندگانه را در عراق ،موجب شده که با شاکلگیاری گاروههاای
تروریستی ،بر سیاست خارجی کشورهای منطقه ،تأثیرگهار بودهاست .این مقاله سعیدارد با روش تحلیلای
و محوربودن نظریه نورئالیس تدافعی به این پرسش پاسخگوید که شکافهای اجتماعی عراق بر سیاسات
خااارجی ایااران در عااراق در ابعاااد داخلاای ،منطقااهای و بااینالمللاای در شاارایو ااور داعااش چااه
تأثیریداشتهاست؟ همچنین این فرضیه مطرحمیشود که شاکافهاای اجتمااعی عاراق در شارایو اور
گروههای تروریستی نظیر داعش ،زمینه مواجه ایاران باا چاالشهاای داخلای ،منطقاهای و باینالمللای را
فراه کرده و وجوه امنیتی آن را افزایشدادهاست .یافتهها نشاانمیدهناد کاه ایان مسادله در ابعااد داخلای
سیاست خارجی ،ایران را با تعمیق شکاف شیعه و سانی و نیاز امتمااج تجزیاه عاراق و مساائل واومیتی
برخاسته از آن مواجهمیکند؛ این مسدله در بعد منطقهای خاود ازیا طرف ،ایجااد شاکاف در وئوپلیتیا
شیعی و درنتیجه ،شکاف در محور مقاومت را درپیدارد و ازطرفی نیز ،ت دیاد محایو امنیتای منطقاهای را
موجب میشود که واکنش ایران درراستای دفاع فعاج ت اجمی را بههمراهداشتهاست؛ در طارف ساو نیاز،
این مسدله به شکلگیری ائتالف منطقهای ضد ایران با محور بودن ممایات از داعاش و ساایر گاروههاای
تروریستی منجرشدهاست .درن ایت در سطح بینالمللی ،افزایش مضور آمریکا در محیو منطقهای ایاران و
راهیرد نیابتی سیاست خارجی این کشور را ضد ایران درپیداشتهاست.

واژگان کلیدی :عراق ،شکافهای اجتماعی ،سیاست خارجی ایران ،تروریس  ،داعش.

........................................................................................................................
 . 1دانشآموخته کارشناسی ارشد روابو بینالملل دانشگاه گیالن (نویسنده مسدوج ( smkelardeh@gmail.com

 . 2استاد گروه علو سیاسی دانشگاه گیالن
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مقدمه
در عراق کنونی ،عد ادغا گروههای وومی -مههیی در والب ملت واماد و شاکلگیاری هویات
ملی و روابت بر سر ودرت به ایجاد شکافهای اجتماعی متعدد منجرشدهاست و منافع مشاتر میاان
گروههای عراوی و کشورهای بیرونی را شکلدادهاست؛ این شکافها در ساجهاای اخیار باا گساترش
روزافزون تروریس بر سیاست خارجی ایران در ابعاد مختلف ،تأثیرگهار بودهاست .درخصاو

تاأثیر

شکافهای اجتماعی عراق بر سیاست خارجی ایران در ابعاد مختلف ،برخی آثار ،با رویکارد جامعاه-
شناختی سیاسی و برشمردن شکافهای اجتماعی عراق ،به بروراری ارتیاط میان گساترش خشاونت و
عد تحقق دموکراسی در عراق میپردازند و به دالیلی نظیر بحران هویت و مشروعیت ،غلیه باورهای
فروهای -زبانی ،دولت ناکارآمد و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیا

اشاارهدارند کاه در ابعااد خاارجی،

سیاست خارجی ایران را نیز متأثرکردهاست (سردارنیا و زارع.)1394 ،170-182،
در برخی آثار نیز به نقش این شکافها در چالشهای کنونی اشارهشدهاست؛ برای نمونه معتقدناد
که نگاه وومی به فدرالیس به سیاستهای دولت نیز سرایتکردهاسات؛ درنتیجاه ،فدرالیسا فعلای را
برآمده از ساختاری معیوب میدانند که از ساخت تحمیلی دولت ،ساختار اوتصادی معیوب و نداشاتن
پایگاه ووی مردمی ،ناشی است؛ ناکامی این ساختار در تخصای

مناساب مناابع و وادرت و مداخلاه

دولااتهااای منطقااه ،بااه امنیااتمحااوری سیاساات خااارجی ایااران در عااراق منجرشدهاساات
(Lebillon, 2015؛ .)Al-Qarawee, 2014
برخی آثار نیز ،روابتهای منطقهای و بینالمللی را در گسترش شکافهای اجتمااعی عاراق ما ثر
میدانند که بر سیاست خارجی ایران ه اثرگهار بودهاست .آن ا با ب رهگیری از تحلیلهای وئاوپلیتیکی
و بررسی روابت بازیگران منطقهای و بینالمللی مانند ترکیه ،عربستان و آمریکا در عراق ،سیاستهاای
ممایتی آن ا را از برخی گروهها و جریانهای معارض دولت عراق ،ایجاد چالش در ولمرو وئوپلیتیا
ایران ارزیابیمیکنند (نیاکویی و مرادی):1394 ،؛ درمجموع ،اغلب این آثار با برشاماری شاکافهاای
عراق ،سیاستهای کشورهای منطقه را بر آن ،م ثر دانستهاند و کمتر به نقش این شکافها بر سیاست
خارجی ایران در شرایو

ور گروههای تروریساتی توجاهکردهاناد .ایان مقالاه باا باهکارگیری روش

تحلیلی -توصیفی و نظریه (تدوری) نوواوعگرایی تدافعی ،ضمن بررسی شکافهای اجتمااعی عاراق
به این پرسش پاسخمیدهد که «این شکافهاا چاه تاأثیری بار سیاسات خاارجی ایاران در عاراق در
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ابعاد داخلی ،منطقهای و بینالمللی بهویژه در شرایو

ور داعش داشتهاست؟» و درمقابل ،این فرضایه

را مطرحمیکند که شکافهای اجتماعی عراق در شرایو

ور گروههای تروریستی نظیر داعش ،زمینه

مواجاه ایاران باا چاالشهاای داخلای ،منطقاهای و باینالمللای را فراه کارده و وجاوه امنیتای آن را
افزایشدادهاست؛ یافتهها نشانمیدهند که این مسدله در ابعااد داخلای ،سیاسات خاارجی ایاران را باا
تعمیق شکاف شیعه و سنی و امتماج تجزیه عاراق مواجاهمیکناد؛ در بعاد منطقاهای نیاز شاکاف در
وئوپلیتی

شیعی و محور مقاومت ،ت دید محیو امنیتی منطقهای ،شکلگیاری ائاتالف منطقاهای ضاد

ایران با محور ممایت از داعش را بههمراهداشته و در سطح فرامنطقاهای ،افازایش مضاور آمریکاا در
محیو منطقهای ایران از پیامدهای آن است.

الف -چارچوب نظری :نورئالیسم تدافعی
در واوعگرایی کالسی

که برمینای بقا ،دولتگرایای و خودیااری شاکلگرفت ،دولاتهاا محاور

سیاست بینالمللاند ،سرلومه اهداف آن ا بفاست و نظا بینالملل آنارشی

دولتها را خودیارمیکند.

خودیاری دولتها را در دورهای (سیکلی) از امنیت تا ناامنی گرفتاارمیکناد و تاالش یا

دولات در

افزایش امنیت خود ،به ادرا ناامنی دیگران منجرشده ،معمای امنیت شاکلمیگیارد .مف او معماای
امنیت به

ور نورئالیس در دهه  1980انجامید که فقدان اوتدار مرکزی را نقطه عزیمت خود وارارداد

(ووا ):1388 ،؛ محور این نظریه که در گونههای تدافعی و ت اجمی اهر شد ،این اسات کاه در عاین
توجه به عوامل سطح نظا  ،باه برداشاتهاای ههنای و سااختار داخلای دولاتهاا نیاز پرداختهشاود.
(مشیرزاده .)1391 ،نکته مشتر میان نوواوعگرایان ،ایان اسات کاه آن اا در شارایو وجاود آنارشای،
دولتها را در تأثیرگهاری بر رویدادهای سطح بینالمللی ،ناتوان میپندارند؛ پیامد اصلی این برداشات
بر رفتار سیاست خارجی دولتها ،در عد توانایی تغییر محیو عملیاتی خارجی و مقیدشدن رفتار آن ا
توسو عوامل سطح نظا است (.)Mearsheimer, 1995
از نظر والتز در ساختارآنارشی

نظا بینالملل ،هیچ منیع وادرت برتاری بارای اجیاار دولات باه

پیروی وجودندارد و دولتها بهویژه وادرتهاای بازر  ،پیوساته در مااج افازایش وادرت هساتند.
گاهی دولتها با رفتار ت اجمی ،بهمنظور کسب وادرت باا ها رواباتمیکنناد و افازایش وادرت را
ب تاارین وساایله باارای تضاامین بقااا در ایاان ساااختار آنارشاای

ماایداننااد و گاااهی نیااز ،ایاان

خصاالت آنارشاای  ،رفتااار تاادافعی و نداشااتن انگیاازه باارای افاازایش بیشازمااد واادرت را
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موجب میشود (اخوان کا می و عزیزی.)250 :1390 ،
اندیشمندان تدافعی ،آنارشی را ی سره هابزی یا بهطور کامل ،خوشخای نمایدانناد بلکاه آن را
و یفه دولتمردان میدانند که در هر وضعیت به ارزیابی ت دید یا عد وجود آن بپردازند؛ بنابراین باه
دلیل نایابنیودن امنیت ،دولتها تن ا در شرایو امساس وجود ت دید و اغلب درمد ایجااد موازناه و
بازداشتن ت دیدگر پاسخمیدهند (مشیرزاده )133 :1391 ،رابرت جرویس 1معتقد است که «تالش ی
دولت برای افزایش امنیت خود ،به کاهش امنیت دیگران منجرمیشود»؛ بنابراین بهرغا گریزناپاهیری
امنیت ،این موضوع همیشه به گسترش روابتهای ساخت و جناگ نمیانجاماد (

Taliaferro, 2001:

)134-142؛ بدین منظور ،نوواوعگرایان تدافعی برای خروج از معمای امنیت ،بر افزایش امنیات نسایی
تأکیددارند و توازن امنیت را گزینه بدیل توازن ووا میدانند.
در این راستا استفان والت 2،نظریه موازنه ت دید را مطرحکرد؛ براساس نظر والت ،ودرت دو منیاع
کشور ،عاملی است که میتواند امسااس ت دیاد

داخلی و خارجی دارد و افزایش مجموع ودرت ی

همسایگان را برانگیزد .ت دید از نظر والت ،چ ار شاخ

دارد :نخسات ،مجماوع وادرت از تجمیاع

م لفههایی مانند جمعیت ،توان اوتصادی ،وسعت ،همیساتگی سیاسای و...؛ دو  ،نزدیکای جغرافیاایی؛
سو  ،وابلیتهاای ت ااجمی و درن ایات ،نیاات ت

ااجمی (1987

)Walt,؛ تحات ایان شارایو ،والتاز

اشارهمیکند که کشورها بیشازآنکه درپی افزایش ودرت خود باشاند ،باهدنیاج جلاوگیری از افازایش
ودرت رویا و مفظ جایگاه خود در نظا هستند؛ بنابراین راهیرد اصلی در مقابله با افزایش ودرت رویا،
موازنهسازی بهصورت درونگرا و برونگراسات (دهقاانی فیروزآباادی .)40 :1391 ،ساازوکار اصالی
نوواوعگرایی تدافعی در مقابله با ت دید ،ایجاد موازنه ت دید است .والت اعتقااددارد کاه دولاتهاا در
مقابل آن ایی متحد میشوند که منشأ بیشترین ت دید برای آن ا باشند .با شدیدترشدن ت دیاد خاارجی،
انگیزه اتحاد ،بیشتر میشود و نظا  ،انسجا کارکردی بیشتری مییابد ()Walt, 1987؛ درمجموع از دید
نوواوعگرایان تدافعی ،سیاست دولتها باید بر مفظ جایگاه در نظا بینالملال ،متمرکاز شاود؛ بادین
منظور بهجای بیشینهسازی ودرت نسیی و موازنه ووا ،بر امنیت نسیی و موازنه ت دید تأکید دارند.

........................................................................................................................
1. Robert Jervis
2. Stephen Walt
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ب -شکافهای اجتماعی عراق
مف و شکاف اجتماعی با تجزیه و تقسی جمعیت و تکوین گروهبندیهای مختلف در ی

کشور

ارتیاطدارد؛ این گروهبندیها ممکن است که ساازمان سیاسای پیداکنناد .واعاده کلای جامعاهشناسای
سیاسی ،این است که زندگی سیاسی در کشورها به شیوههای مختلف ،تحت تأثیر نحوه صورتبنادی
شکافهای اجتماعی ،تنوع جامعهشناسی سیاسی کشورها را موجب میشود؛ در بررسی این شکافهاا
باید به تنوعهای تاریخی و جغرافیایی توجهداشت .نوع ،شمار و نحوه صورتبندی شکافها برمسب
عوامل گوناگون از جامعهای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییرمیکند (بشایریه99 :1374 ،
و .)100عراق کنونی ،تحت ویومیت انگلستان ،در ساج  1920از ترکیب اساتانهاای بصاره ،موصال و
بغداد پایهگهاریشد و در  1932به استقالج رسید .در اینجا شاکافهاای اجتمااعی باه عاد تجاانس
اجتماعی جامعه عراق اشارهدارد و فقو شکافهای مههیی و وومی را دربرمیگیرد.

 -1شکاف مذهبی
هرچند ملتهای نو ،جماعتی سرزمینی هستند که مههب ،عامل عینای شاکلگیاری آن اا نیسات،
یگانگی دینی ،عاملی م

در پیوند و همیستگی ملت بهشمارمیرود (عال  .)155 :1386 ،دیان ،عامال

اصلی شکلدهنده فرهنگ و هویت جمعی در خاورمیانه است (منصوری مقد  .)84 :1391 ،تحقیقهاا
از روند رو به گسترش نقش مههب بهمنزله نیروی اجتمااعی -سیاسای فعااج در منااطق دارای بافات
اجتماعی همسان مههیی بهویژه در تصمی گیریهای داخلی و خارجی مکایتدارند (سارخیل:1391 ،
 692و  .)693براساس آمار ساج  ،2013شیعیان  70تا  75درصد و سنیها  30تاا  35درصاد جمعیات
عراق را شامل میشوند ( .)PEW, 2013شیعیان در مناطقی مانند بصره ،عماره ،هیقار ،سماوه ،وادسایه،
کربال ،نجف ،دیاله ،بابل ،کا مین و سامرا در اکثریتاند .ی سو از جمعیات تارکمنهاا و بخشای از
کردهای عراق ،شیعه هستند؛ سنیها نیاز در صاالحالادین ،االنیاار ،نیناوا ،بعقوباه ،تکریات ،موصال،
الرمادی ،فلوجه و بغداد در اکثریتاند .شکاف مههیی به روابت دیرپای شیعیان و سانیهاا در وادرت
اشارهدارد و به ابتدای استقالج عراق برمیگردد.
سنیها در نظا های پادشاهی و جم وری ،شیعیان را از ودرت محرو ساخته ،بر ارتش ،سیاسات و
اوتصاد عراق ،مسلو شدند .در دوره صدا  ،محتوای سنی و فروهگرایاناه ناسیونالیسا عربای ،شایعه را
بهعنوان دشمن و عامل نفوه پارسیها ،از امتیازهای سیاسی -اوتصاادی محارو و هویات و نمادهاای
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شیعی را سرکوبکرد؛ ادامه این روند از دهه  ،1970موجب فعاجشدن شیعیان و توجه آن ا به سیاست،
ودرت و میارزه با روی بعث شد (خسروی)67 :1389 ،؛ درمقابال ،واانون اساسای جدیاد باا رعایات
مقوق شیعیان ،بهجای هویت عربی -سنی ،بر هویت دینی (شیعی) عراق تأکیدمیکند .طیاق مااده ،10
دولت باید از عتیات مقدسه بهعنوان هویت دینی و فرهنگی کشور ممایتکند؛ ماده  40و بند اوج ماده
 41نیز با ممایت از آزادی عقیده ،بهطور مشخ

بر «تضمین انجاا مراسا مساینی» تأکیادمیکنناد

(وانون اساسی عاراق)1384 ،؛ باا ایان تعاابیر باهنظرمیرساد کاه شاکاف ماههیی در ایان دوره نیاز
استمراداشتهاست.

 -2شکاف قومی -زبانی
شکاف اجتماعی دیگر عراق از نوع وومی -زبانی است؛ دولاتهاای درگیار ایان تضااد ،بایش از
فعالیتهای توسعه انسانی ،هزیناههاای خاود را بارای برواراری نظا داخلای و سارکوب شورشایان
صرفمیکنند؛ الگو منازعه آن ا نیز بیشتر جنگ داخلی اسات (ماوثقی .)321 :1388 ،مف او وومیات،
وجوهی مانند نا  ،سرزمین ،فضاهای زیستی ،رساو و ارزشهاا و امسااس مشاتر را دربرمیگیارد
(م ریکارنامی):1388 ،؛ همچنین وابستگیهایی نزدی  ،میان ملت و زبان وجوددارناد .زباان ،صارف
وجود واوهها نیست؛ هر واوه دارای باری خا

از تداعی معانی است که باا امساساات پیوناددارد و

اندیشه را برمیانگیزد؛ وفل تداعیهای این امساسات و اندیشهها را باید با کلید زباان باازکرد (عاال ،
 155 :1386و .)156
شکاف وومی در عراق در سطح اکثریت  75درصدی عرب و اولیات غیرعارب باهویژه  15تاا 20
درصدی کرد و اولیتهای یزیدی (ایزدی) 1،ترکمن 2،کاکایی 3،شی  4و صابدین مانادایی 5جریااندارد
()Unpo, 2013؛ این شاکاف بهصاورت سااختار جمعیتای نااهمگون در بیشاتر نقااط دیادهمیشاود؛
بهاستثنای وسمتهایی در شماج و جنوب که اکراد و اعراب شایعه در اکثریات هساتند ،ساایر منااطق
جمعیت ناهمگون دارد که میتوان به ترکیب جمعیتی عربها ،کردها و ترکمنها در کرکو و موصل
و ترکیب جمعیتی اعراب سنی و شیعه در بغداد ،دیالاه و بابال اشاارهکرد (ساردارنیا)1391 ،؛ در ایان
........................................................................................................................
1. Yezidi
2. Turkoman
3. Kaka'i
4. Shabak
5. Sabian Mandaeans
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دوره ،همچنین زبانهای عربی و کردی در عراق رسامیتیافتند و عراوایهاا مایتوانناد طیاق اصاوج
آموزش ،زبانهای مادری را در م سسات آموزشی آموزشدهند.
ی

دلیل گستردگی این شکاف ،ساختار ویایلی عراق است که شامل مدود دوهزار ( )2000طایفه

و  150وییله است؛ سهچ ار جمعیت عراق نیز در والب این ساختار زندگیمیکنند .دولتهای مااک
در ساجهای  1921تا  ،1958مروج این ساختار بودند؛ صدا نیز ابتدا با این تصور که نظا وییلهای ،در
تضاد با ناسیونالیس عربی است ،این ساختار را نادیدهگرفت اما در دهه  1980به دلیال نیااز باه ویایال
برای بسیج مردمی ضد ایران ،به تقویات آن پرداخات ()Noorbakhsh, 2008؛ در دولات جدیاد نیاز،
عشایر بهگونهای بارز در توازن ودرت ،ممایت از مرجعیت تشیع و ایجاد نیروی شوراهای بیاداری در
مقابله با تروریس نقشداشتهاند (محق و عالی.)77 :1388 ،
جلوه آشکار این شکاف ،منازعات کردها و اعراب است .صرف ایجاد عراق به معنای نفای آرزوی
کردها برای تشکیل کشور مستقل بود؛ بنابراین ملیگرایی کرد و ملیگرایی عراوی از ابتدا در تضااد باا
ه بودند .عملکرد موفق اعراب سنی در محدودکردن موزه مانور کردها درزمینههای فرهنگی ،زباانی
و تمرکززدایی ،کردها را به یکی از منابع بیثیاتی و خشونت تیدیلکرد (درخشه و ملکی 97 :1393 ،و
)98؛ پس از  2003نیز بهرغ ممنوعبودن فعالیت گروههای با خومشی نژادی  -بعثی و براباری هماه
عراویها طیق ماده  14وانون اساسای ،ههمچناانا اختالفهاای دولات مرکازی و اولای کردساتان در
گسترش مرزهای منطقه فدراج ،تداخل موزه و ایف ،نفت و آینده کرکو  ،باوی است.

 -3شکاف اکثریت مسلمان و اقلیت ارمنی و آشوری
عراق از شکاف اکثریت مسلمان و اولیت غیرمسلمان ارمنی و آشوری نیاز رنجمایبارد (ساردارنیا،
 .):1391براساس آمار ،مدود  99درصد عراوایهاا مسالمان هساتند (.)U.S. Census Bureau, 2015
عالوهبر ارامنه و آشوریان ،ی ودیان و زرتشتیها نیز در عراق ساکونتدارند؛ وجاه باارز زنادگی ایان
اولیتها بهویژه پس از ساج  ،2014کاهش چشمگیر جمعیت آنان بهواسطه افازایش خشاونتهاسات.
جمعیت ارامنه و آشوریان از بیش از ی میلیون نفر در ساج  ،2003به کمتر از پانصدهزار نفر در سااج
 2014رسید (  .(Minority Rights Group International, 2014جمعیت شی ها به ی دو  ،ترکمنها
به ی چ ار  ،صابدین به ی هفت و کردهای فیلی به ی سو کاهشیافتهاسات (

Cordesman, 2015:

)22؛ درمجموع ،شکافهای اجتماعی عراق برآیند ساختار نامتجانس این کشور است که در سیاست-
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های متضاد دولتهای ماک ریشهدارد؛ برای نمونه ،ناسیونالیس عربی همگونساز صدا  ،ماصلی جز
گسترش ملیگرایی وومی میان اکراد و آگاهی شیعیان نسیتبه مقوق خود درپینداشت.

ج -شکافهای اجتماعی و ظهور گروههای تروریستی در عراق
عراق بهرغ تشکیل دولت جدید ،عرصه ممالت تروریستی اسات کاه بخاش اعظا آن از تاأثیر
شکاف مههیی شیعه -سنی و فرواهگرایای دولاتهاای مااک نشاأتمیگیرد (.)Charountaki, 2012
دولت جدید پس از اشغاج ،بر تحقق مکمرانی کارآمد ،کسب اعتماد و ممایت عمومی ،ایجاد امنیات
و خدماترسانی اهتما ورزید .ابتدا دولت مووات باا فاراه آوردن صاندوق اعتیاارات بازساازی18 ،
میلیارد دالر بهمنظور ب یود وضاعیت معیشاتی مارد هزیناهکرد .دولات از ابتادا بارای اجارای طارح
مکمرانی محلی از طریق تشکیل شوراهای نمایندگی محلای کوشاید؛ ارزیاابیهاا نشاانمیدهناد کاه
عملکرد این شوراها در سیزده استان از هجده استان به دلیل همگونی مههیی در تعادیل کشامکشهاا
بهنسیت م ثر بوده ،اما در پنج استان نینوا ،کرکو  ،االنیار ،دیاله و بغداد به دلیال نااهمگونی نتوانسات
مانع خشونتهای وومی -مههیی شود (سردارنیا 25 :1391 ،تا )28؛ درعینماج ،ایان خشاونتهاا باا
انحالج ارتش و سازمانهای بعثی ،تأثیری عمده بر مناطق سنینشینی مانند تکریات ،رماادی و فلوجاه
داشتهاست .سنیها در اعتراض به کاهش ودرت ،امتیازها و مج عظی بیکاری پس از صدا و تسلو
شیعیان و اکراد بر دولت ،نارضایتی خود را با عد مشاارکت در روناد سیاسای و تشاکیل گاروههاای
افراطی نشاندادهاند ()Al-Qarawee, 2014؛ درمالیکه مناطق شیعهنشین جناوب باا سااختار سانتی و
عشیرهای ،کمتر به تنش دچار شدهاند .دولت با تشکیل کمیته بعثیزدایی درپای ناابودی بازمانادههاای
بعثی در ارگانها و مناطق غربی برآمد اما این عناصر با کم

القاعده و نفوه در یگاانهاای ارتاش باه

فعالیت خود ادامهدادهاند (محق و عالی 20 :1388 ،و .)Katzman, 2013
شکل بارز افراطگرایی در عراق ،تعداد زیاد جانباختگاان در طاوج ایان سااجهاسات .طیاق آماار
م سسه IBC 1تعداد وربانیان خشونتهای عراق از ساج  2003تا جوالی  ،2015بیش از  165000نفار
است که کمترین تعداد در ساج  2010با بیش از چ ارهزار ( )4000و بیشترین در ساج  2006باا بایش
از  29000نفر اسات ( .)www.iraqbodycount.orgاساتانهاای دیالاه ،صاالحالادین ،االنیاار و نیناوا
بهترتیب ،بیشترین وربانیان را داشتهاند ()Cordesman, 2015؛ عامل اساسی این وضاعیت ،گاروههاای
........................................................................................................................
1. Iraq body Count
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تروریستی نظیر داعش1،انصاراالسال  ،مجلس شورای مجاهدین ،ارتش اسالمی ،جیشالفااتحین و ...
است ( .)Cordesman and Khazai, 2014: 176طیق آماار گاروه بررسایهاای اطالعااتی «ساوفان»،
اعضای گروههای تروریستی عراق و سوریه ،اتیاع  66کشور را دربرمیگیرد (.)Sofan Group, 2015
در این میان ،داعش ،منسج ترین گروه تروریستی عاراق اسات کاه در سااج  2014باا اساتفاده از
ناکارآماادی نیروهااای نظااامی ،بخااشهااایی وساایع از عااراق را تصاارفکرد؛ ایاان گااروه ،بااه رهیااری
ابوبکرالیغدادی ،با افراد جداشده از القاعده تأسیسشد و اکنون عالوهبر سوریه و عراق ،کنترج بخاش-
هایی از لییی ،نیجریاه و افغانساتان را نیاز دردساتدارد (شایرودی .)82 :1394 ،داعاش کاه سای تاا
چ لهزار نفر از اعضای آن ،سنیهای عراوی هستند (سمیعی و شفیعی ،)208 :1394 ،در اوایال سااج
 2014از مرز سوریه به عراق واردشد و در مدتی کوتاه ،چ ار استان االنیار ،صالحالدین ،نیناوا و بابال
را اشغاجکرد.

د -مالحظات جدید سیاست خارجی ایران در عراق در شرایط ظهور داعش
ایران با بیش از  1600کیلومتر ،بیشترین مرز را در میاان همساایگان باا عاراق دارد (ال ای:1387 ،
 .)80شکافهای اجتماعی عراق درپی بحران  2014و

ور داعش ،تحوالتی هستند که طای دو سااج

اخیر ،سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر وراردادهاند؛ در این راستا سیاسات وااطع ایاران از ابتادا بار
محور ممایت از ومدت سرزمینی ،ایجااد ثیاات سیاسای و ارسااج کما هاای مستشااری در عاراق
ورارگرفت و مقا های ایرانی در دیدار با سران دولت عراق مانند میادرالعیادیِ نخساتوزیار ،امنیات
عراق را برای ایران ،بسیار م

و تفکی ناپهیر ارزیابیکردند .م ترین پیامدهای بحاران  2014عاراق

بر سیاست خارجی ایران در ابعاد داخلی ،منطقهای و فرامنطقهای در زیر بررسیمیشوند:

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

اختالفافکنی مههیی ،یکی از ابزارهای اصلی گروههای تروریستی مانند داعاش بارای پیشایرد
مقاصد خویش است که وجود دولتهای ضعیف ،آن را تقویاتمیکناد؛ ایان گاروههاا از طریاق
بمبگهاری ،ممالت انتحاری به مراکز سیاسی و مههیی و ترور شخصیتهای م

ساعیمیکنناد

به هدف اصلی خود در جلوگیری از تشکیل دولت به رهیری شیعیان و دامنزدن باه اختالفهاای
........................................................................................................................
1. Islamic State in Iraq and Syria
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مههیی دستیابند .از نظر ابومصعبالزرواوی ،فرمانده ساابق القاعاده عاراق کاه باه پادر داعاش
معروف است ،مقابله با شیعیان بر میارزه با صلیییها ارجحیاتدارد« :دشامنان ماا در عاراق چ اار
گروهاند :آمریکاییها ،کردها ،وابستگان دولت عراق و شیعیان؛ گروه اخیر ،کلید تحاوالت سیاسای
عراق هستند .اگر ما عمق دینی ،سیاسی و نظامی آن ا را هدف وراردهی  ،آن ا نیز تحری میشاوند
و خوی ومشیگری خود را به اهل سنت نشانمیدهند ،اگر در این طرح موفق شوی  ،توانستهایا
اهل سنت غافل را نسیتبه این گروه آگاهسازی » (سیدنژاد.)105 :1389 ،
داعش ،برخالف القاعده که دشمن اصلی خود را غرب میداند ،بر شیعیان ،متمرکز است .دشامنی
آن ا با ایران ،بسیار بارز است؛ داعش ،ارتش عراق را «جیشالصفویه» و فاود هویات عربای مایناماد.
کمیته شرعی داعش اعال کرد که رافضیها مشر و مرتد هستند .کفر مرتادین از کفار اصالی ،بادتر
است لها جنگ با مرتدین از کفار اصلی ،واجبتر است» (زارعان.)80 :1393 ،
ترکیب جمعیتی موزاییکی و سیاستگهاری نادرسات اعماالی در عاراق در دوره ماالکی نیاز ،باه
گروههای تروریستی امکانداد تا پایگاهی گسترده در میان اعراب سنی بهدستآورند .در ساجهای پس
از  2003با وجود ماکمیت ساختارهای دموکراتی

در عراق ،ناکارآمدی دولت« ،اعتراض مرد استان-

های شماج و شماجغرب» را ضد بهماشیهراندن سنیها درپیداشت .عراق ازلحاظ شاخ

های توسعه

انسانی در میاان  187کشاور ،رتیاه  120را دارد ()Undp, 2015؛ باهعالوه ،وجاود انساداد سیاسای و
سیاستهای تیعیضی در عراق ،همانند اخوانالمسلمین سوریه در ساج  ،1982سنیهای عراق را نیز به
پیوستن به گروههای افراطی سوقدادهاست.
تیلیغات و اودا های داعش در ج ت القای چ رهای ال ا بخش از اساال کاه تاداعیگار خالفات
صدر اسال باشد ،توانست برخی جوانان سانی را جهبکناد (زارعاان .)75 :1393 ،تاوان داعاش در
جهب ممایت سنیها در بحران ساج  2014موجب شد تا پیش از کنترج موصال ،شا رهای فلوجاه و
چند ش ر دیگر را که تن ا  50تا  100کیلومتر با بغاداد فاصاله داشتند،تصارفکنند؛ باهعیارتی ،داعاش
توانست پیش از سقوط موصل ،آن را از سایر منااطق عاراق جداکناد (صاالحی و مارادینیااز:1394 ،
 .)115شکاف شیعه -سنی و مضور داعش در جامعه چندپاره عاراق ،بارای سیاسات خاارجی ایاران
پیامدهاییداشتهاست؛ ازطرفی ،تالش شیعیان در تحکی ن ادها و ساختارهای دموکراتیا

دربرگیرناده

تمامی گروههای عراوی و مفظ ی پارچگی ،امنیت و ثیات سیاسی عراق را بیاثرمیکند؛ ایان مسادله،
ایران را که در ی

دهه گهشته سعیکردهاست تا از رفیتهای شیعیان و مفظ تمامیت ارضی عاراق،
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برای درامانماندن از ناامنیهای این کشور استفادهکند ( ،)Barzegar, 2010: 177-178در تنگنای امنیتی
ورارمیدهد؛ همچنین بهرغ تصور رایج که شیعیان پس از تثییت مووعیت خود در عراق ،روابو خاود
با ایران را در والبهای ملی ادامهمیدهند،

ور داعش و گروههایی از این دست ،وابستگی بیشتر آن ا

به ایران را در بازی ودرت درون عراق ،موجب میشود.
 -2-1احتمال تجزیه عراق و مسائل قومیت

در مالت کلی ،هر تغییری در وئوپلیتی

وومیکشورهای همسایه ،بر بافت وومی ایاران نیاز ما ثر

است .شکافهای اجتماعی عراق و مفظ تعادج میان هویتهای مستقل کرد ،سنی و شایعه در منااطق
شمالی ،میانی و جنوبی ،همواره برای سیاست خارجی ایران چالش بودهاست .تجزیه عراق باه منااطق
شیعی ،سنی و کرد ساجهاست که در والبهای مختلف مانند طرح خاورمیانه بزر

و نظایر آن مطارح

است؛ این موضوع در بحران  ،2014بدین دلیل ووتگرفتهاست که نماود اولیاه عاد تاوازن ناشای از
ور داعش در خاورمیانه« ،تغییرهای وئوپلیتیکی منطقه» است .تسلو داعش بار  40تاا  50درصاد از
خا عراق در سااج  ،)Gunter, 2014: 1( 2014وئوپلیتیا

ناوینی را در منطقاه ایجاادکرده ،از ورود

کنشگران جدید به عرصه خاورمیانه مکایتدارد.
تضعیف دولت مرکزی عراق در ساجهای اخیر و تقویت پایگاه گروههاای واومی در کناار توساعه
ارضی داعش با کنترج بخش اعظ استان االنیار و ش ر موصل ،مارز ملای عاراق و ساوریه را باهکلای
دگرگونکردهاست؛ بهعالوه ،موفقیت کردها در م ار پیشروی داعش ،وزن سیاسی و نظامی آن اا را در
معادالت خاورمیانه باالبردهاست .کردها در شرایو جدیاد عاراق ،تاماد امکاان تالشکاردهاناد نفاوه
سیاسی ،اوتصادی و وئوپلیتیکی خود را تقویتکنند .مناطق تحت کنترج اولی کردستان باهطور تقرییای
دوبرابر شده که ازلحاظ راهیردی (استراتژیکی) به دلیل تصرف استان کرکو و منابع عظی انروی آن،
میاتی است؛ بحران داعش ،همچنین نهتن ا کااهش تولیاد نفات ایان منطقاه را موجاب نشاده ،آن را
تسریعکردهاست (صالحی و مرادینیاز 115 :1394 ،تا .)121
تجزیه ارضی عراق ،دو پیامد اصلی برای ایران دارد :ابتدا ،استقالج کردستان که باه معناای تثییات
هارتلند و عمق راهیرد (استراتژی ) اولیت تجزیهطلیان ایرانی است؛ هرچناد بخشای از ایان گارایش
تجزیهطلیانه در سیاستهای نادرست داخلی ریشهدارد ،بخاش اعظا آن ،از عوامال بیرونای ،منیعاث
است .تشکیل کشور مستقل کردستان به معنی وجود همسایهای ناهمساز است که بخش زیادی از توان

39

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان (1395پیاپی )9

بازدارندگی ایران باید برای م ار آن صرفشود؛ درواوع ،کردستان مستقل ت دیدی وجودی1برای ایاران
دولت شکساتخاورده 2بار ایان منطقاه ماکمیتخواهادیافت کاه

خواهدبود .پرواضح است که ی

مسدولیتپهیری آن در ویاج امنیت مرزهای ایران ،مداول خواهادبود (امیادی)1393 ،؛ مسادله بعادی،
تثییت مووعیت داعش و تشکیل دولت مستقل توسو آن است که بهواسطه گستره ارضی که برای خود
تعریفکرده ،میتواند ضمن تیادیل منطقاه باه محال تولیاد تروریسا  ،ایاران را باا ت دیاد وجاودی
مواجهکند .بهطور طییعی ،مفظ عراق ی پارچه ،م ترین مسدله م ثر بر روابو آتی دو کشور است.

 -2سطح منطقهای
 -1-2شکاف در ژئوپلیتیک شیعی و محور مقاومت

در تحلیل تأثیر ن ضتهای شیعی در سطح منطقه ،مسدله عمده ،ودرت تأثیرگهاری جامعه شیعیان
بر سیاستها و تحوالت منطقه است .ایاران باا بایش از  90درصاد ،بیشاترین جمیات شایعی را دارد
( )Pewforum, 2009: 3-4و مدود  60درصد منابع انروی منطقه نیز در منااطق شایعهنشاین واراردارد
( .)Leigh, 2008: 3وئوپلیتی

شیعه به مف و امتداد جغرافیای سیاسی شیعیان در کشورهای مختلف با

هارتلندی ایران است .ب رهگیری از وئوپلیتی

شیعی به معنای سیاست خاارجی ایادئولووی

نیسات،

مقصود ،ایجاد روابو دوستانه با دولتهای ملی و گروههای سیاسی ه گرا برای تأمین مناافع و امنیات
ملی ایران است؛ هرچند ایران با اهل تسنن نیز رابطهای ویژه دارد که مماس ،نمونه شاخ

آن اسات

(برزگر 128 :1388 ،و پورمسن .)1393 ،عراق کانون اصلی سیاست خارجی وئوپلیتیا محاور ایاران
است .سقوط موصل و بخشی بزر

از االنیار ،زمینه را برای طرح ن ایی داعش ،یعنی تأسیس خالفات

اسالمی خودخوانده م یاکرد .از اصلیترین اهداف داعش که در بیانیههای آن نیز منعکس شاده ،تغییار
نقشه جغرافیایی منطقه است (صالحی و مرادینیاز.)105 :1394 ،
داعش با هدفگرفتن مرزهای ملی که گاروههاای واومی در اطاراف آن گساترده هساتند ،ت دیاد
بالفعلی برای وئوپلیتی

شیعی است .تأکید داعش بر اختالف ریشهدار مههیی با شیعه ایرانی و نشاان-

دادن خطر آن در هالج شیعه ،زمینههای جهب نیارو و امکاناات را شاکلمیدهاد .ورود مازباهلل در

میارزه با داعش ،عناد آنان را نسیتبه محور مقاومت تشدیدکردهاسات (شایرودی .)94 :1394 ،جارج
........................................................................................................................
1. Existential threat
2. Failed State
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فریدمن 1،مدیر اندیشکده اسراتفور 2معتقد است داعش ،عالوهبر بعد تروریستی ،ودرتی متمرکز اسات
که برای بسو وئوپلیتی

ولمرو خود تواناییدارد؛ وی معتقد است که از نظر ایران ،داعش ،دارای ایان

توان است که دولت بغداد را سرنگونکند و مووعیت ایران را در عراق با چالش مواجهساازد؛ بناابراین
تسلو داعش متی بر بخشهایی کوچ

از عراق ه برای ایران ،پهیرفتنی نیست (فریدمن.)1393 ،

داعش ،نشانه غلیه دشمن دروندینی مسلمانان بر دشمن خارجی است .گروههای تکفیری با تیدیل
دشمن بروندینی به دشمن دروندینی ،ج ان اسال را از درون به چاالش طلییادهاناد .تکفیاریهاا باا
تقسی دشمنان خود به دور و نزدی  ،شیعیان و اهل سنت را دشمن نزدی

میدانند .ی

هادف ایان

طرح (ایده) ،تضعیف محور مقاومت در منطقه است .مناطقی تحت تصارف داعاش ،ارتیااط فیزیکای
ایران با محور مقاومت و عمق استراتژی

ایران از عراق تا لیناان را هادف وراردادهاسات (پورمسان،

):1393؛ مانند ش رهای اطراف رود فرات ،نظیر مدیثه ،وائ و بخشی از جااده بغاداد-رماادی کاه در
نزدی

مرز سوریه وراردارد.
 -2-2تهدید محیط امنیتی منطقهای و دفاع فعال تهاجمی ایران

محیو امنیتی کشورها محصوج تعامل عواملی متعدد است که درمجموع ،ساختار و موازنه وادرت
را شکلمیدهند؛ این محیو عوامل ودرت و ضعف ،ت دید و فرصت ی

کشورا را تعیینمایکناد و از

خود آن کشور نیز تأثیرمیپهیرد (امینیان)6 :1390 ،؛ سیاسات دفااعی دولات نیاز واکنشای اسات باه
ت دیدهای برخاسته از محیو امنیتی خود و بسته به اهداف ،منافع ،ارزشهای اساسی و میازان گساتره
این محیو ،متفاوت است و باعث میشود هر دولت ،محایو امنیتای خاود را در عرصاههاای ج اانی،
منطقهای یا بهطور صرف ،داخلی تعریفکند (کرمی.)47 :1380 ،
محیو امنیتی منطقهای ،عرصه نزدی

و تأثیرگهار دولت است و مجموعهای از باازیگران دولتای و

غیردولتی را دربرمیگیرد .مجاورت جغرافیایی در کنار وابلیتهای ت اجمی و ایادئولوویکی از اصالی-
ترین متغیرهای م ثر بر در دولتها از ت دیدهای امنیتای ایان محایو اسات (اسادی)122 :1388 ،؛
بازیگران موجود در این محیو به ملقههای فوری و غیرفاوری تقسای میشاوند .درخصاو

ایاران،

کشورهای همسایه ،منطقه وفقاز و خلیج فارس ،ملقه فوری و کشورها و مناطقی مانند سوریه ،لیناان،
........................................................................................................................
1 . George Friedman
2. Stratfor
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اردن ،فلسطین و آسیای مرکزی ،ملقه غیرفوری امنیتی ایران هستند.
شرط توازن امنیت در محیو منطقهای ،معادله امنیتی «برد-برد» است لها برای مقابله باا ت دیادهای
منطقهای ایران بهویژه مضور آمریکا ،ی

پایه اصلی راهیرد دفااعی ایاران بار «راهیارد امنیات باهه -

پیوسته» ،استوار شدهاست؛ در چارچوب این راهیرد ،هرگونه ایجاد ناامنی برای ایران ،به معنای نااامنی
برای منطقه است و رفع ت دیدهای امنیتی ایران ،م ترین اصل ثیاتساازی در منطقاه بهشامارمیآید؛
هدف اصلی این راهیرد ،ویوج نقش ایران ازسوی آمریکا و بازی برد-برد در معادالت امنیت منطقاهای
است .متغیر م

راهیرد امنیت بهه پیوسته« ،دفاع فعاج ت اجمی» و مضور فعاج ایاران در تحر هاای

سیاسی -امنیتی ملقه امنیتی فوری است (برزگر ):1388 ،که بر لزو مقابله با بیثیااتی و پیشاگیری از
ت دیدهای امنیتی آینده تأکیددارد.
ور داعش ،ت دیدی عمده برای ملقه فوری امنیتی ایران است که در ابتدای سااج  ،2015تاا 50
کیلومتری مرزهای غربی ایران در نزدیکی ش رهای جلوال و سعدیه در استان دیالاه نفاوهکرد .طییعای
است که ایران بهانتظارنمینشیند تا به ممله داعش به مرزهایش پاسخدهد بلکه سعیمیکناد باا ایجااد
عمق راهیرد (استراتژی ) الز  ،خو مقد های خود در مقابل داعش را تا استحکا محاور مقاومات و
تقویت بیداری اسالمی گسترشدهد؛ لها ،مقابله کنونی ایران با داعش ،عمیاقتار از مجادلاه باا طالیاان
است؛ زیرا طالیان هدف خود را در میارزه با کفر میبیند اما داعاش ،شایعه را دشامن اصالی میداناد
(شیرودی)91 :1394 ،؛ بدینلحاظ ،دفاع فعاج ایاران در بحاران  2014باا مضاور استراتژیساتهاای
نظامی و ایفای نقش مستشاری و هدایت عملیات تحققیافت .ممایت از دولتهای عراق و ساوریه از
م ترین عوامل پیشیرد رویکرد سیاسی -امنیتی ایران در خاورمیاناه اسات .ایاران پاس از چناد دهاه
ممایت از این نظا ها ،نیاید بهرامتی آن ا را ازدستبدهد .راهیرد ایران در مساعدتهای مستشاری باه
ارتش عراق در والب ارتقای تحر

بسیج مردمی «مشدالشعیی» با نقاش باارز «ساردار سالیمانی» باا

موفقیت همراه بودهاست (نیاکوئی و مرادی کالرده.)148 :1394 ،
 -3-2شکلگیری ائتالفهای منطقهای ضد ایران با محور تروریسم

نوواوعگرایان تدافعی ،موازنه ت دید را انعکاس شرایو آنارشی

و تغییرپهیر بینالمللی مایدانناد.

از نظر والت ،هرگونه ائتالفی به همکاریهای منطقاهای و امسااس ت دیاد مشاتر  ،نیازمناد اسات.
اودا های ایران در مفظ محور مقاومت و تالشهای محور غربی -عربی ضد ایران و م ار جنیشهاای
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شیعی ،باعث شده که ائتالفی میان عربستان ،ترکیه و اسرائیل بر محور گروههای تروریستی در عراق با
هدف م ار ایران شکلبگیرد .عربستان ،آبشخور اصلی گروههای تروریساتی در عاال اساال اسات و
برای تصامب رهیری ج ان اسال  ،برای جایگزینی نظ وهابی در منطقه میکوشد .ریاض تالشمای-
کند از وهابیت که مههب رسمی این کشور است (ملیی ،)92 :1388 ،بهعنوان ابزار دستیابی به اهداف
سیاست خارجی استفادهکند .اصل تکفیر باهعنوان منشاأ مشاروعیت وهاابیون (،)Ibrahim, 2006: 20
م ترین مینا را برای جنایات گروههایی مانند داعش فراه میکند .عربستان متعاواب ب اار عربای ،باه
انحای مختلف تالشکرد که جایگاه شیعیان را در عراق مخدوشسازد .مقابلاه و مخالفات باا تحار
بسیج مردمی ،فشار به غرب و دولت عراق در عد ب رهگیری از مشدالشاعیی و ممایاتهاای ماالی،
تسلیحاتی و اطالعاتی از جریانهای تکفیری ،بخشی از اوادا های عربساتان متعاواب تحاوالت اخیار
بودهاست .بسیاری بر این نظرند که ارتش عراق بهتن ایی ،گسیخته و نااتوان اسات و بادون نیروهاای
مشدالشعیی و نقش ایران ،وادر نیست که با داعش مقابلهکند بااینماج ،فشار زیاد ریاض و کشورهای
دیگر عربی به غرب و برخی دولتمردان عراوی ،باعث تأخیر در عملیات آزادساازی تکریات و عاد
نقش آفرینی نیروهای شیعه در الرمادی شد که به سقوط این ش ر به دست داعش در اردیی شت 1394
انجامید (نیاکوئی و مرادی کالرده 148 :1394 ،و .)149
ترکیه ،کشور دیگر ماضر در این ائتالف است .سیاست خارجی ترکیه در ویاج عراق به دو مرملاه
پیش و پس از ساج  2010تقسی میشود .از ساج  2005تا  ،2010راهیرد ترکیه برمینای توسعه روابو با
همسایگان بهعنوان اصل اساسی نوعثمانیگری استوار بود و ترکیه ،سیاستی متعادج در ویاج جریانهای
داخلای عاراق را مدنظرداشات ( )Davoutoglu, 2008, 81–82اماا پاس از انتخاباات  2010و فرایناد
طوالنی تشکیل دولت ،ترکیه با ممایت از گروههای سنی ،درصدد استفاده از فضای واگرایانه باه نفاع
خویش برآمد ( .)Katzman, 2013: 33سیاست خارجی ترکیه بهرغ تفاوت ساختاری باا عربساتان در
ممایت از نظ های متضاد اخوانی -سلفی در ب ار عربی ،در عراق و سوریه به سامت تشاکیل بلاو
سنی بههمراه عربستان و کشورهای عرب در مقابل ایران سوقیافتهاست .ترکیاه و عربساتان در عاراق
درخصو

ه گرایی دولت شیعی با ایران و آنچه فروهگرایی در دولت عراق در برخورد با گروههاای

ساانی ماایخواننااد ،اتفاقنظردارنااد ( .)Ataman, 2012تشااکیل گااروه ارتااش آزاد عااراق ،متشااکل از
بازماندگان ارتش بعثی ،اودا ترکیه در ج ت بیثیاتی عراق است .ترکیه در محاصاره شایعیان تارکمن
عراوی در ش ر آمرلی توسو داعش ،فقو نقش نظارهگر را ایفاکرد .برخی بر این نظرند که ترکیاه مای-
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کوشد با استقرار نظامیان خود در منطقه کردستان عراق و ایجاد مناطق مائل با ممایت غارب ،شارایو
انضما این مناطق بهویژه کرکو را به سرزمین خود فراه سازد .ترکیه ،یکی از خریداران نفت داعش
نیز بهشمارمیرود و این گروه نفت استخراجی در عراق و سوریه را با ویمت نازج  25دالر در بشکه به
ترکیه میفروشد ( .)RT, 20/12/2015درمجموع میتوانگفت که استمرار وجاود چندجانیاهگرایای در
سیاست خارجی ترکیه ،موجب شدهاسات تاا ایان کشاور باا کنارن اادن راهیارد ،مشاکالت صافر باا
همسایگان به یکی از م ترین مامیان گروههای تروریستی نظیر داعش تیدیلشود.
ضلع سو این ائتالف ،اسرائیل است .نویسنده امپراتوری شیطانی درباره روابو عربستان-اسارائیل
مینویسد« :دشمنی اسرائیل تقرییا متووف شدهاست و شاید تیدیل باه یا

متحاد شاود» (اندیشاکده

راهیردی تییین .)1392 ،اسرائیل بیشترین نفع را از تجزیه دولتهایی بازر

مانناد عاراق و ساوریه و

درگیری داخلی کشورهای اسالمی میبرد .در عراق بروراری ثیات به دلیال تثییات وادرت گاروههاای
شیعی ،امنیت مرزهای ایران و م ار گرایش گریز از مرکز کردها ،برای اسرائیل وابلویوج نیست

( Shay,

 .)2014مقا های ارشد داعش نیز ،بهصرامت ،اسارائیل را دشامن دور خاود معرفیکاردهاناد .داعاش
ضمن محکو کردن روز ج انی ودس ،در خالج جنگ  51روزه اسرائیل ضد فلسطین در نوار غازه ،در
پاسخ به این پرسش که چرا به کم
در ورآن ،از دشمن نزدی

مرد غزه نمیرود ،در پیامی اینترنتی اعال کرد که خداوند متعااج

یعنی منافقان سخنگفته ،بیانمیکند که خطر آن اا از کاافران اصالی بیشاتر

است (پورمسن .):1393 ،در افق اندیشه داعش ،مقابله محور مقاومت با اسارائیل ،جنگای ملای بارای
بازپسگیری مناطق ازدسترفته است ،نه ج اد موردنظر داعاش؛ ایان موضاوع ،ها تکمیلای اهاداف
منطقهای اسرائیل و گروههای تکفیری را فراه میآورد .تلآویاو باا آماوزش ،ارائاه خادمات درماانی
پوشش رسانهای و ...از داعش ممایتمیکند؛ داعش نیز با تیادیل مناوشاه ص یونیساتی -اساالمی باه
مناوشه اسالمی -اسالمی ،اهداف اسرائیل را دنیاجمیکند.

-3سطحفرامنطقهای
شکافهای اجتماعی عراق در شرایو

اور داعاش ،سیاسات خاارجی ایاران را در ساطح

بینالمللی در برابر آمریکا و متحدان منطقهای آن وراردادهاست .شکلگیری ائتالفهاای منطقاهای کاه
توضیحدادهشد نیز در چارچوب راهیرد کالن نیابتی سیاست خارجی آمریکاست کاه هادف بازگشات
اوضاع باه پایش از جنایشهاای اجتمااعی  2010را دنیااجمیکناد .آمریکاا باهجای مضاور مساتقی
میکوشد از طریق بسیج نیروهای اجتماعی ،سازماندهی گروههای شایهنظامی و باهکارگیری باازیگران
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منطقهای و گروههای فروملای باه اجارای سیاساتهاای خاود بپاردازد .آمریکاا ساعیدارد از طریاق
بحرانسازی و تصاعد بحران ،مانند ساجهای پس از اشغاج عراق از وابلیت ایادئولووی

و وئوپلیتیا

عربستان و سایر متحدان خود در ممایت از داعش بارای کنتارج وادرت منطقاهای ایاران اساتفادهکند
(متقی و پوستینچی):1390 ،؛ درواوع در بحران کنونی خاورمیانه ،ایان منازعاه نیاابتی ،میاان دو دساته
بازیگران جریاندارد :نخست ،آمریکا و کارگزان منطقهای آن یعنی عربستان ،ترکیه ،اسارائیل و گاروه-
های داعش و القاعده و دو  ،ایران ،عراق ،سوریه و مزباهلل هستند که به مقابله با سیاستهای گاروه
اوج میپردازند (هدایتیش یدانی و مرادی کالرده.)247 :1393 ،
بر این اساس ،داعش در کنار تحوالت داخلی عراق ،ثمره بهه ریختگی نظ پیشین ج انی اسات.
شکل و تعداد ودرتهای ج انی پس از فروپاشی شوروی تغییرکرد که ماصل آن ،تمایال آمریکاا باه
ی جانیهگرایی در دو دهه گهشته است .تغییر در مج و ماهیت ودرتها ،سرشت امنیت و منفعت را
نیز دگرگونساختهاست؛ درنتیجه ،بیثیاتی ناشای از تغییار در م لفاههاای بنیاادین نظاا

باینالملال

(ودرت ،امنیت و منافع) ،بیثیاتی را در مناطقی مانند خاورمیانه دامنزده ،فرصت تحقاق طارح (ایاده)
تاریخی گروههایی نظیر داعش را در دستیابی باه جایگااه ما ثر در باازی وادرت منطقاه باه واوعیات
نزدی کردهاست (شیرودی.)89 :1394 ،
در فوریه  2014روزنامه هاآرتص گزارشداد که آمریکا و متحدان منطقهایاش عربساتان ،اردن و
روی ص یونیستی به شورشیان داعش آموزشهای هجومی دادند؛ ی

ماه بعد در ووئن  ،2014داعاش

تسلیحات آمریکایی مانند بالگرد ،تان  ،نفربر و  ...بسیاری را بهغنیمتبرد ،درمالیکاه طیاق دکتارین
نظااامی آمریکااا درصااورتیکه امکااان مفااظ تساالیحات و م مااات نظااامی توسااو کشااور دوساات
وجودنداشتهباشد ،بایستی به تخریب و ان دا آن اودا کرد و این در مالی بود که آمریکاا ناهتن ا هایچ
اودامی انجا نداد ،باعث شد آن ا را به مکانی امن نیز منتقلکنند (توکلی174 :1393 ،و)175؛ همچناین،
بخشی م

از سالحهای داعش ازسوی آمریکا و متحدانش تأمینمیشود .گاه آمریکا به ب اناه بمیااران

داعش ،سالح بر سر آنان میریزد لها نیایدتعجبکرد که داعش از بیشتر سالحهاای متعاارف ب رهمناد
است (شیرودی 85 :1394 ،و .)86
اخضر ابراهیمی ،نماینده ووت سازمان ملل در سوریه گفات« :داعاش پسار القاعادهای اسات کاه
ابومصعبالزرواوی (در عراق) آن را رهیریمیکرد» دلیل اصلی
است که وی ،آن را اشتیاهی بزر

ور داعش ،ممله آمریکاا باه عاراق

و عامل چنددستگی این کشور دانست (توکلی174 :1393 ،و)175؛
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درعینماج،

ور داعش در عراق ،آمریکا را از دو ج ات باه مرزهاای غربای ایاران نزدیا میکناد:

ازطرفی ،داعش در بیشتر فعالیتهای خود بهویژه چالش کنونی برای دولت عراق ،درصدد مفظ منافع
آمریکاساات و آمریکااا مایاال اساات تااا ایاان گااروه را در درازماادت باارای ت دیااد ایااران مفظکنااد و
ازطرفدیگر ،مضور چندین ساله آمریکا در عراق با دستاوردی محسوس برای واشنگتن همراه نیاوده،
بلکه برعکس ،نفوه ایران در عراق افزایشیافتهاست؛ بنابراین ،مضور داعش میتواند دستمایه مضور
مجدد آمریکا در عراق به ب انه سرکوب تروریس ورارگیرد.

نتیجهگیری
بافت اجتماعی چندگانه وومی -مههیی از دالیل اصلی

ور داعش و سایر گروههای تروریستی

در عراق است .در این مقاله سعیشد به این پرسش پاسخدادهشود که «شکافهای اجتماعی عراق چه
تأثیری بر سیاست خارجی ایران در عراق در ابعاد مختلف و در شرایو

ور داعش دارد؟» .عمده-

ترین شکافهای اجتماعی عراق ،اع از مههیی میان اکثریت شیعه و اولیت سنی؛ اجتماعی و شکاف
وومی -زبانی میان اکثریت عرب و اولیت غیرعرب کرد ،ترکمن و  ...است که بهصورت ساختار
ناهمگن مههیی و وومی در اغلب مناطق آن وجوددارد؛ بهرغ اینکه زمینه ایجاد این شکافها در
روی های گهشته فراه شده اما در دولت فعلی نیز ،بحرانهای سیاسی ،توزیع نامناسب منابع ،و ناامنی
گسترده ،آن را تقویتکردهاست؛ تقویت این شکافها در این دوره ،ی

عامل اصلی رشد افراطگرایی

و تروریس در این کشور است که بر سیاست خارجی ایران در ابعاد مختلف داخلی ،منطقهای و بین-
المللی ،اثرگهار بودهاست.
در ابعاد داخلی ،داعش با ممالت تروریستی ،درصدد اختالفافکنی میان شیعه -سنی است که این
مسدله از ضدیت آن ا با شیعیان نشأتمیگیرد شکاف شیعه -سنی ازطرفی ،ایران را با معضالت امنیتی
مواجهمیکند و ازسویی ،درگیری بیشتر ایران در تحوالت عراق ،ممایت از شیعیان را درپیدارد؛
چالش دیگر ایران در این بعد ،تجزیه ارضی عراق است .درماجماضر ،داعش بخشهای زیادی از
عراق را درتصرف دارد .تجزیه امتمالی عراق ،دو پیامد م

برای ایران دارد :ابتدا ،ت دید وجودی

ایران ،از استقالج کردستان عراق ،ناشی است که به تقویت گرایش تجزیهطلیانه در غرب ایران
دامنمیزند؛ بهعالوه ،تثییت مووعیت داعش و تشکیل دولت مستقل آن است که بهواسطه گستره
ارضی داعش نیز ،ت دید امنیتی وویتری برای ایران است؛ در این بعد ،تقویت سنیهای منفی و
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شافعی در برابر سنیهای منیلی که گرایش وهابیگری بیشتری دارند و مدیریت تحوالت و اوناع
کردها میتواند مرکز توجه ایران ورارگیرد
در بعد منطقه ،اولین چالش برای ایران ،شکاف در وئوپلیتی

شیعی است که م ترین تأثیر را بر

سیاست خارجی منطقهای ایران دارد .طییعی است که ادامه مضور داعش در موصل و استان االنیار به
تثییت تأسیس خالفت اسالمی خودخوانده داعش میانجامد؛ همچنین با مناطقی که داعش بهویژه در
مرز سوریه دراختیاردارد ،وطع ارتیاط ایران با محور مقاومت ،هدف ورارگرفتهاست؛ در وهله بعد،
داعش ،ت دیدی عمده برای ملقه فوری امنیتی ایران محسوبمیشود که واکنش ایران را درراستای
دفاع ت اجمی و مضور مستشاران نظامی ایران در عراق بهدنیاجداشتهاست؛ این راهیرد به تحر بخشی
شیعیان و بسیج مردمی معروف به «مشدالشعیی» منجرشده که در کنار ارتش ،مانع پیشروی داعش
شدهاند .شکلگیری ائتالف منطقهای با محور تروریس  ،تأثیر دیگر

ور داعش در عراق چندپاره بر

سیاست خارجی ایران است؛ در این راستا «م ار ودرت ایران» ،عربستان ،ترکیه و اسرائیل را در
ممایت از داعش در کنار ه وراردادهاست .ایران باید با مالمظه محهورهای محیطی و مدیریت
تحوالت میدانی ،به آزادسازی بخشهای غربی عراق در مرز سوریه میادرتورزد.
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