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چکیده
ظهور داعش در منطقه خاورمیانه و در سرزمینهای همجوار ایران و حمایت بعضی از کشورهای منطقهه و
قدرتهای فرامنطقهای از این جریان ،چالشها و تغییرهایی عمیق را در معادالت منطقهای ایجادکردهاست.
گرچه ایران بهعنوان یک کنشگر منطقهای عمده ،درنتیجه ظهور داعش با چالشهایی عمده روبههرو شهد،
درعینحال فرصت هایی جدید نیز در اختیار جمهوری اسالمی قرارگرفت .ایران بههعنهوان نماینهده اسهال
غیرخشونتورز با ظهور این گروه تروریستی ،با چالشهایی در عرصههههای متتفهگ گمتمهانی ،امنیتهی و
سیاسی روبهرو شدهاست؛ درعینحال ،فرصتهایی مناسب نیز به دلیل فعالیتهای این گروه بهرای معرفهی
اسال خشونتپرهیز پیشآمده است .پژوهش حاضر ،تالشی است برای یافتن پاسخ این پرسش که «ظههور
داعش ،جمهوری اسالمی ایران را با چه چالشها و فرصتهایی روبهروساختهاسهت »؛ دادهههای الز بهه
روش کتابتانهای ،گردآوری و بهعنوان مطالعهای موردی به شیوه توصیمی -تحفیفی واکاویشد .یافتهههای
تحقیق نشانمی دهند که تهدیدهای داعش با تغییر در معادالت منطقهای برای ایران در حوزههای گمتمهانی،
امنیتی و ایدئولوژیک ،برجسته است؛ درعینحال ،فرصتهای ظهور داعش برای ایران عبارتاند از :تمهایز
میان اسال خشونتورز و اسال خشونتپرهیز ،آشکارشهدن ماهیهت ضدتروریسهتی ایهران بهرای جههان،
برجستهشدن قدرت منطقهای و تأثیرگذاری ایران در منطقه.

واژگان کلیدی :داعش ،تکمیر ،اسال خشونتورز.

........................................................................................................................
 . 9این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در پژوهشکده اما خمینی و انقالب اسالمی است.
 . 2دانشآموخته کارشناسیارشد پژوهشگده اما خمینی(س) و انقالب اسالمی.

 . 3اسههتادیار گههروه اندیشههه سیاسههی در اسههال  ،پژوهشههکده امهها خمینههی و انقههالب اسههالمی( .نویسههنده مسهه ول:
)sadrmoosavi@gmail.com
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مقدمه
ظهور و سیر نزولی گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق ،معادالت موجود منطقهه را بههکفهی
دستتوش تغییر کردهاست؛ درنتیجه ،نقش کنشگران بینالمففی و منطقهای نیز ،به تماوتهای اساسهی،
دچار شدهاست؛ فعالیتهای این گروه بهعنوان بازیگری غیرمنطقی و خشونتورز ،معادالت منطقههای
را متحول و شرایطی حساس را برای بازیگران منطقهای بههوجهودآوردهاسهت .بههطبه ،،ایهن شهرایط،
جهتگیریهایی خاص را برای حل بحران یادشده میطفبد .گرچه داعش ازلحاظ نظامی در حال افول
است ،ازآنجاکه این گروه ،رقیب گمتمانی جمهوری اسالمی ایران بهشمارمیرود ،مناف ،مفی جمههوری
اسالمی ایران درنتیجه فعالیت آن در عرصههای متتفگ فرهنگی ،سیاسی ،اقتصهادی ،نظهامی و امنیتهی
تحت تأثیر قرارگرفتهاست؛ البته ،تأثیر فعالیت داعش تنها بهصورت تهدید و بهچالشکشیدن مناف ،مفی
جمهوری اسالمی ایران نیست و فرصت هایی گوناگون نیهز درنتیجهه فعالیهت ایهن گهروه بهرای ایهران
بهوجودآمدهاست؛ شناخت این موارد و درمجموع ،شناخت اهداف و تمایلهای ایهن گهروه مهیتوانهد
برای تدوین راهکارها (استراتژیها) و جهتگیریهای سیاست خارجی منطقههای جمههوری اسهالمی
ایران بهمنظور مقابفه با این گروه تروریستی و همچنین حضور فعال در معادالت منطقهای ،مؤثر باشهد؛
بنابراین ،هدف اصفی پژوهش حاضر ،بررسی تهدیدها و فرصتهایی است که بهواسطه فعالیت داعش
برای جمهوری اسالمی ایران در معادالت منطقهای پیشآمدهاست.
بدیهی است که شناخت این چالشها و فرصهتهها از بععهد اسهتراتژیک بهرای سیاسهتگهذاران و
مس والن جمهوری اسالمی ایران اهمیتدارد و عد توجه بههموقه ،آنهها بهه ایهن موضهوع ،مهیتوانهد
معادالت منطقهای را به تغییرهایی عمده ،برخالف مناف ،مفی ایران و حامیان منطقهای آن دچارکند.
پرسش این پژوهش ،عبارتاست از اینکه «ظهور داعش ،جمهوری اسالمی ایران را با چه چالشها
و فرصتهایی روبهروساختهاست ».
دادههای الز  ،به روش کتابتانهای ،گردآوری و بهعنهوان مطالعههای مهوردی بها روش توصهیمی-
تحفیفی تجزیهوتحفیلشد.

الف  -بستر تاریخی ظهور داعش
پیش از پرداختن به چالشها و فرصتهای ایجادشده توسط داعش برای ایران ،مناسب اسهت بهه
بستر تاریتی ظهور داعش و ریشههای کالمی و ایدئولوژیک این گروه نیمنگاهیانداختهشود.
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ظهور داعش ،ممکن است ازلحاظ سرعت عمل و فراگیری فتوحات سرزمینی این گهروه در دوران
معاصر ،پدیدهای نوظهور بهنظربرسد اما ریشههای آن را ازلحهاظ کالمهی و ایهدئولوژیک مهیتهوان در
تاریخ اسال جستجوکرد .یکی از مسائفی مههم کهه مسهفمانان از صهدر اسهال تهاکنون بها آن ،مواجهه
بودهاند ،پدیده «تکمیر» است .تاریخ اسال  ،گویای حوادثی غمانگیز است که بر اثر تکمیرهای نابهجها و
ایجاد فضای مسمو  ،از پیشرفت و آزادی اندیشههای خالق و مبتکهر ،جفهوگیریکهرده و بسهیاری از
جوام ،اسالمی را به رکود فکری دچارکردهاست؛ این پدیده شو  ،عصر ما را نیز به عصهر اتمهاقههای
غمانگیز و دردناک تبدیلکردهاست.
اولین جرقه ظهور گروههای تکمیری ،در قرن اول هجری و در میان خهوار زدهشهد؛ اعمهال آنهها

پس از تکمیر مسفمانان و کشتن بیگناهان و برهمزدن امنیت جامعه اسالمی ،بهشدت با متالمهت امها
عفی (ع) مواجه شد و سرانجا به جنگ خونین نهروان و شکسهت سهنگین خهوار انجامیهد؛ اگرچهه
خوار ازمیانرفتند ،روح آنها در جسم افراد و گروههایی دیگر حفولکرد و حوادثی تفهخ را در تهاریخ
اسال رقمزد.
ابنتیمیه با طرح مس فه حرمت بدعتگذاری در دین ،به تکمیر مسفمانان پرداخهت و اندیشههههای
خشن خود را در میان شاگردانش روا داد .باوجوداینکه ابنتیمیه برای پیادهکردن افکار و اندیشهههای
خود در جامعه اسالمی ،بسیار سعیکرد ،به دلیل رد افکارش توسط عفمای مذاهب اربعه اهل سهنت و
عد همکاری و حمایت حاکمان اسالمی از او ،راهبههجهایینبهرد و اندیشههههایش مطهرود اعهال شهد
(شوکانی 19 :9421 ،و ابن حجر)949 ،9 :9494 ،؛ این افکار در میان کتابها مانهد تااینکهه در قهرن
دوازدهم هجری ،محمدبنعبدالوهاب ،آنها را بهاجرادرآورد؛ او با محمدبنسعود ،متحد شهد و قهدرت
خاندان سعودی را پشتوانه ترویج آیین خود و سرکوب متالمان قرارداد .آیین وهابیت با قدرتگهرفتن
آل سعود و گسترش قفمرو آنها در کل شبهجزیره عربستان ،دیگر مذاهب اسالمی را به حاشهیه رانهد و
با تکیه بر دالرهای نمتی ،خشونتگرایی مذهبی را بهعنوان دین اسال به جهانیان معرفیکرد.
عالوهبر تالش وهابیت برای ترویج افکار افراطی خود ،تحوالت جهان اسال نیز سهمی بسزا در
شکلگیری گروه های تکمیری داشتند؛ تحوالتی که پس از جنگ جهانی دو در مصر اتماقافتادند و به
دستگیری اخوانیها ختمشدند و زمینههای گرایش گروهی از اعضای اخوان ازجمفه سید قطهب را بهه
رادیکالیسم فراهمکردند .اگرچه اندیشههای تکمیری ،نتیجه کجفهمی و انحهراف از افکهار سهید قطهب
است ،دوقطبیسازی داراالسال و دارالکمر و مماهیمی مانند جاهفیهت مهدرن ،جههاد بها کمهار و ...کهه
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مماهیم اصفی در آثار او بودند ،بهشدت بر افکار گروهههای جههادی در افغانسهتان تأثیرگذاشهتند و بهه
کسب مهارتهای جنگی و افراطیترشدن آنها انجامیدند(.پولی
حادثه  99سپتامبر  2119باعث شد تا آمریکها حهدود یهک دههه پهس از پایهان جنهگ شهوروی و
افغانستان ،به متحدان دیرین خود به بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی حمفهکند؛ ایهن جنهگ نیهز
مانند جنگ شوروی و افغانستان ،موجب افراطیترشدن گروههای جهادی شهد؛ عهالوهبهراین ،آمریکها
باردیگر در سال  2113به عراق حمفهکرد و صهدا حسهین را از قهدرت برکنارسهاخت؛ بها سهرنگونی
صدا از قدرت و ازمیانرفتن فضای سنگین ترور و وحشتی که بعثیهها در عهراق حهاکمکهردهبودنهد،
شرایطی مناسب برای فعالیت گروه های جهادی در این کشور ،فراهم شد اما اکنون ،دیگهر جههاد آنهها
جهاد ضد کمونیستهای بیدین یا غربیها نبود بفکه مبارزه گروههای نوظهور خشونتورز با عنهوان
آنچه بهاصطالح «جهاد» اعال شد ،به مسفمانسهتیزی و تکمیهر مسهفمانان تبهدیلشهد (زارعهی:9314 ،
)965؛ این تحول راهبردی ،بهشدت برای غربیها و رژیم صهیونیستی ،مطفوب بود ،زیرا از تکمیریها
در جهت رسیدن به اهداف اسهتکباری خهود و ضهربهزدن بهه گمتمهان رقیهب ،یعنهی اسهال سیاسهی
بهرهگرفتند؛ ایهن رونهد در سهال  2194بهه مرحفههای جدیهد واردشهد و گهروه موسهو بهه «داعهش»
شکلگرفت .با ظهور داعش ،معادالت منطقهای بهشدت دستتوش تغییر شد و بههخصهوص ،ایهران را
با چالشهای جدی روبهروساخت تاآنجاکه ایران برای حمظ مناف ،مفی و سرزمینی خهود ،بایسهتی بهه
این چالشها پاسخمیداد اما ،فرصتهایی نیز برای ایران بهوجودآمد؛ این چهالشهها و فرصهتهها در
بندهای زیر ،بهطورمتتصر واکاویمیشوند.

ب – چالشها
ظهور داعش ،ایران را در حوزههایی متماوت با چالش روبهروساختهاست؛ عمدهترین این چالشها
در خطوط زیر بررسیشدهاند:

 -1تهدید امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
مهمترین ،حیاتیترین و فوریترین هدف سیاست خارجی هر کشوری ،حمظ موجودیت و تهأمین
امنیت مفی آن کشور است؛ جمهوری اسالمی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و ناگزیر از تهأمین
امنیت مفی و صیانت از مرزهای سرزمین خویش است (دهقهانی فیروزآبهادی)941 :9312 ،؛ درواقه،،
حمظ امنیت مفی هر کشوری از مناف ،وجودی آن کشور است و درصورت تهدید آن ،موجودیتش نیهز
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تهدیدمیشود.
عمفکرد داعش در جریان جنگ سوریه و عراق نشانداد کهه ایهن گهروه تروریسهتی ،یهک بهازیگر
افراطی غیرعقالنی است که هر قرائت اسالمی بهغیراز قرائت خود از اسهال  ،بههخصهوص جمههوری
اسالمی ایران را« ،دیگر» خود میداند؛ درواق ،،ایدئولوژی داعهش بها «غیریهتسهازی» ایهران و سهایر
قرائتهای اسالمی متالگ بهجای غیرتسازی غرب و اسرائیل نشانداد که بهطورعمهده ضدشهیعی و
ضداسالمی است تا ضدغربی.
به تهازگی بها پیشهروی ارتهش و نیروههای مردمهی عهراق و سهوریه ،بههشهدت از قهدرت داعهش
کاستهشدهاست اما ثروت بهادآورده ایهن گهروه و حمایهت حامیهان غربهی ،عبهری و عربهی آن ،بهه او
امکانمیداد تا از طریق غیرقانونی به تسفیحات متعارف و غیرمتعارف دستیابد.
اکنون بسیاری از مناطق تحت نموذ داعش ،آزاد شدهاست و در اختیار دولتهای عهراق و سهوریه
قرارگرفتهاست؛ بنابراین ،فعالیت تکمیری هها ،مرزههای جمههوری اسهالمی ایهران را بها ههی خطهری
مواجهنمیکند اما نباید امنیت جمهوری اسالمی ایران را در حصار مرزهای آن جستجوکرد .خط مقهد
جبهه مبارزه ضد داعش و حامیان آن ،تنها در مرزهای سرزمین ایران نمهیگنجهد و امهروزه جمههوری
اسالمی ایران بهعنوان قدرتمندترین کشور منطقه ،عمق استراتژیک خود را تا مرزهای جنوبی لبنهان بها
رژیم صهیونیستی گسترشدادهاست .سرلشهگر صهموی ،دسهتیار و مشهاور عهالی فرمانهدهی کهل قهوا
دراینباره گمت:
قدرت نموذ ایران از محور ایران ،عراق و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومینباراست که قدرت
نموذ ایران تا مدیترانه گستردهشده است .خط دفاعی ما دیگر شفمچه نیست ،مرز دفاعی ما جنوب لبنان
با اسرائیل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و باالی سر اسرائیل رسهیدهاسهت .نگرانهی
غربیها از توسعه نموذ قدرت ایران از خفیج فارس تا مدیترانه است (صموی.)9313/2/92 :
اکنون عمق استراتژیکی جمهوری اسالمی ایران به کابوسی برای غربیها و متحدان منطقههای آنهها
تبدیلشده و داعش برای مقابفه با چنین کابوسی آفریدهشدهاست.
عالوهبراین ،اظهارهای اخیر مقا های سیاسهی اقفهیم کردسهتان ،از آن ،حهاکی اسهت کهه ظههور
داعش ،باعث تطمی ،کردهای عراق برای اعال استقالل شدهاست .پیشمرگان اربیل ،داعش را موهبتی
الهی میدانند که آنها را به نزدیک تهرین حهد بهرای رسهیدن بهه اههداف سیاسهی خهود رسهاندهاسهت

(تودنهوفر)52 :9314 ،؛ در این راستا ،پس از فروپاشی نیروهای دولتی در موصهل و تکریهت ،مسهعود
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بارزانی ،رئیس اقفیم کردستان عراق ،خواستار برگزاری همهپرسی برای اعال اسهتقالل اقفهیم از عهراق
شد ( .)Al Marashi ,2194مسرور بارزانی ،پسر مسعود بارزانی و رئیس شورای امنیت کردستان عراق
نیز ،پس از پیروزیهای ارتش عراق در ففوجه گمت« :عهراق بایهد پهس از شکسهت تروریسهتههای
تکمیری داعش به سهه موجودیهت جداگانهه تقسهیمشهود»؛ او انجها ایهن امهر را بهرای جفهوگیری از
خونریزیهای فرقهای آینده ضروریدانست؛ مسرور همچنین گمت« :عراق باید براساس خطوط قومی
و فرقهای و با اعطای حکومت به هر سه گروه مسفمانان شیعه ،سنی و کردها تقسیمشهود»؛ او درادامهه
افزود« :فدراسیون پاسخ نداد پس یا باید کنمدراسیون باشد یا جدایی کامل؛ اگهر سهه دولهت کنمهدرالی
داشتهباشیم ،سه پایتتت برابر خواهیم اشت که هی یک از آنها باالتر از دیگران نیسهت» (

Chmaytelli

)& Coles: 2016؛ این ستنان ،تکرار مواضعی است که سالهاست ازطرف غربیها برای تجزیه عراق
مطرح میشود .جوزف بایدن ،رئیس کمسیون امور خارجی سنای آمریکا از حزب دموکرات ،در سهال
 2116طرحی را مطرحکرد که بر تجزیه عراق ،ناظر بهود؛ بایهدن در طهرح خهود ،تشهکیل سهه منطقهه
خودمتتار شیعیان ،اهل تسنن و کردها را در عراق ،خواستار شدهبود ( .)Biden, 2016تشهکیل کشهور
کردنشین در مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران ،تهدیدی جدی بهرای کشهور اسهت ،چراکهه ایهن
منطقه همواره بهعنوان مکانی امن برای گروهکههای تروریسهتی ،بههویهژه «پهژاک» بهوده و آنهها را از
تعقیب نیروهای دولت ایران و ترکیه مصونداشتهاست.

 -2چالش گفتمانی :بدیلسازی در مقابل اسالم سیاسی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و شکلگیری گمتمهان اسهال سیاسهی ،گمتمهانههای رقیهب
بهفکرافتادند ،خوانشهایی دیگر از اسال را تقویتکنند .گمتمان انقالب اسالمی ایران ،پرچم اعتهرا
ضد استکبار را بهاهتزازدرآورد و با تما وجود به مبارزه با آن پرداخهت؛ عهالوهبهراین ،شکسهتههای
پیدرپی اعراب از اسرائیل و پیروزی انقالب اسالمی ایران ،قدرت گمتمان اسال سیاسی را به رهبهری
ایران ،بهشدت باالبرد .با فروپاشی بفوک شرق ،غرب ،یکهتاز میدان مبارزه بها اسهال سیاسهی شهد امها
غربییها بهخوبی پیبردند که با حمایت از سکوالرها در مقابل اسال گرایان انقالبهی بهه اههداف خهود
دستنتواهندیافت؛ گزینه ممکن ،خفهق نمونههای جعفهی از گمتمهان اسهال سیاسهی بهود .غهرب بها
میداندادن به داعش و حمایت از جنایات تروریستی آنها تالشکرد ،داعش را پرچمدار اسال سیاسهی
معرفیکند و روحی تازه در جوانان عرب سرخورده از فضای حاکم بر کشورهای عرب بدمد تها آنهان
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را به این گروه جذبکند؛ درواق ،،این سازمان ،فرقهای مذهبی و دینی نیست بفکه گروهی تروریسهتی
است که میخواهد به بدیلسازی تقفبی از گمتمان اسال انقالبی و سیاسهی بپهردازد (فهاخری:9314 ،
)11؛ هدف ،آن است که داعش بهمثابه «دیگر» اسال سیاسی ایران در منطقه ،نقش ایماکند.
گمتمان داعش ،مماهیمی ازجمفه حاکمیت الهی ،برپایی حکومهت اسهالمی ،ظفهمسهتیزی ،جههاد و
شهادت و حتی مهدویت و موعودگرایی را که از مماهیم اصفی گمتمان اسال سیاسی هستند ،بهگونهای
نمایشمیدهد که چهرهای خشونتآمیز از اسال به جهانیان ارائهکند و خهوراک تبفیغهاتی رسهانهههای
غربی را فراهمسازد.
اذعان به حمایت غربیها از داعش ،تنها بعد خارجی مسه فه را دربرمهیگیهرد درحهالیکهه عوامهل
داخفی جهان اسال نیز تأثیری بسزا در مطرحشدن داعش داشتهاند .تحوالت سال  2199در کشورهای
عربی ،مؤید این مدعا بود اما مسیر حرکت بیداری اسالمی با دخالهت ائهتالف غربهی ،عبهری و عربهی
منحرف شد و بینتیجهماند؛ یأس و ناامیدی ناشی از این شکست ،جوانان کشورهای عربی را به سمت
افراطگرایی بیشتر سوقداد و جوانان انقالبی ناکا  ،داعش را که داعیهدار احیای اسال سیاسی و ایجهاد
خالفت اسالمی بود ،قبولکرده ،از آن استقبالکردند (فاخری.)11 :9314 ،
امنیت مفی ایران ،تنها به حمظ تمامیت ارضی کشور یا حاکمیت و استقالل آن ،محدود نمهیشهود،
بفکه در نگاه جمهوری اسالمی ایران ،امنیت مفی عبارتاست از :فقدان هرگونه تهدید ضد ارزشههای
مکتسب جمهوری اسالمی ایران و عد احساس تهدید نسهبتبهه آنهها (دهقهانی فیروزآبهادی:9312 ،
 .)941از مهم ترین تهدیدهایی که گمتمان اسال انقالبی با آن مواجه است ،اقدا های تروریستی داعش
و معرفی آن بهعنوان «جهاد فیسبیلاهلل» است؛ درنتیجهه ،مطبوعهات و رسهانهههای کشهورهای غربهی
اقدا های تروریستی داعش را با ارزشهای واقعی اسهال  ،همسهان جفهوهمهیدهنهد و بههایهنترتیهب،
یکسانانگاری گرایشهای متتفگ اسال  ،باعث میشود تا ارزشهای حقیقی جمهوری اسالمی ایهران
نزد افکار عمومی ،خدشهدار شود (سیدنژاد .)991 :9311 ،کسانیکه به نا اسال در غرب یا هر نقطهه
دیگری از جهان به نا جهاد به ترور دستمهیزننهد ،درواقه ،،ایهن ممههو مقهدس را بهدنا مهیکننهد
درحالی که در گمتمان جمهوری اسالمی ،چنین اعمالی از منظر فقهی و کالمی ،مردود اسهت؛ و جههاد
ابتدایی در دوران غیبت ،جایز نیست( .خمینی.)99 :9365 ،
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 -3تهدید تقریب میان مذاهب اسالمی
ایجاد وحدت میان فرق اسالمی ،بهعنوان مهمترین راهکار برای ارتقای جایگاه مسفمین در جههان،
همواره مورد توجه بیشتر عفمای اسال بودهاست .تالشهای گسهترده آیهت اهلل العظمهی بروجهردی و
شیخ شفتوت برای تقریب بین سنی و شیعه نمونه ای از حرکت عفمهای اسهال در جههت رسهیدن بهه
وحدت در میان مسفمانان است .با نگاه کوتاهی به تاریخ اسال بهنتیجهمیرسیم که در ههر مقطعهی از
تاریخ اسال که تمرقه و اختالف های مذهبی در میان مسفمانان بروزکرده ،تجربه شکستی تفهخ نیهز در
کارنامه آنها ثبتشده است؛ نصوص دینی مسهفمانان نیهز ،بهر وحهدت و پرهیهز از اخهتالف بههعنهوان
فریضهای دینی تأکیددارند.
داعش همگا با صهیونیسم و غرب تالشمیکند ،بهه اخهتالف ههای میهان اههل سهنت و شهیعیان
دامنبزند و متأسمانه در رسیدن به ایهن ههدف تاحهدی زیهاد ،موفهق بهودهاسهت .بهه تعبیهر برخهی از
پژوهشگران ،تکمیریها بهرغم جمعیت اندک و اعتقادهای بیاساس خود ،در برانگیتتن افکار عمومی
اهل سنت ،ضد شیعیان و بهخصوص جمهوری اسالمی ایران ،بسیار توانهاییدارنهد؛ نمونهه بهارز ایهن
مورد ،ابومصعب زرقاوی بود؛ او نظر برخی از اهل سنت عراق را ضد ایران برانگیتت و این تمکهر را
به آنها القاکرد که صمویهای جدید ،در حال تصرف قفمرو تاریتی اهل سنت هستند (مسهجدجامعی:
 .)9316زرقاوی ،شیعیان را دشمن شماره یک خود معرفیکرد و گمت:
دشمنان ما چهار گروهاند :آمریکاییها ،کردها ،وابستگان دولت عراق و شهیعیان؛ از نظهر مها گهروه
اخیر ،کفید تحوالت سیاسی عراق است ،به این معنا که اگر ما عمهق دینهی ،سیاسهی و نظهامی آنهها را
هدف قراردهیم ،آنها نیز تحریکمیشوند و خوی وحشیگری خود را به اهل سنت نشانمیدهند؛ اگر
در انجا این طرح ،موفق شویم ،میتوانگمت که توانستهایم اهل سنت غافهل را نسهبتبهه ایهن گهروه
آگاهکنیم (سیدنژاد:9311 ،

.)914

تالش برای شکست «تقریب میان مسهفمین» ،تنهها بهه تکمیریههایی کهه بههظهاهر ،خهود را سهنی
معرفیمیکنند، ،محدود نمیشود ،بفکه گروهها یا افرادی دیگر نظیر «یاسر الحبیب» روحانی لندننشین
کویتیاالصل و «حسن الهیاری» روحهانی افغهانیاالصهل سهاکن لهسآنجفهس نیهز کهه خهود را شهیعه
معرفیمیکنند ،همسو با تکمیریها در جهت ایجاد فتنه و آشهوب در میهان مسهفمانان ،مهورد اسهتماده
دشمنان قرارمی گیرند؛ اهانت این افراد به مقدسات اهل سنت ،بهانه الز را برای مبارزه تکمیریهها بها
شیعیان و تضعیگ تقریب فراهممی کند؛ مقها معظهم رهبهری در واکهنش بهه ایهن فعالیهتهها ضهمن
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حرا دانستن اهانت به نمادهای دینی اهل سنت فرمودند« :بدانید آن کسانیکهه شهیعه را عفیهه سهنی و
سنی را عفیه شیعه تحریکمیکنند ،نه شیعه را دوستدارند و نه سنی را؛ بها اصهل اسهال دشهمنانهد»
خامنهای:

.)9319/92/6

در دیدگاه تکمیریها نه تنها ضرورتی برای وحدت و تقریب میهان مهذاهب اسهالمی وجودنهدارد،
بفکه فعالیتهای تقریبی را ،از سیاستهای جمهوری اسالمی ایران برای تأمین مناف ،خهود مهیداننهد؛
این در حالی است که راهبرد تقریب میان مذاهب ،مقتضای عقاید اسالمی است و اعتقاد به عد جواز
تمرقه در بین مسفمانان از بدیهیات مکتب اسال است .ازآنجاکه ایجاد اختالفهای فرقههای و مهذهبی
از لواز اندیشههای تکمیری است ،داعش بهعنوان افراطیترین گروه تکمیری در عصر حاضر ،بیشترین
ضرر را متوجه وحدت اسالمی میکند.

 -4تغییر در معادالت منطقهای
جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه گذشته ،همواره رفتاری صفحطفبانه و مسالمتآمیهز در
سیاست خارجی خود اتتاذکرده و راهبرد اصفی آن از ابتدای انقالب تاکنون ،حلوفصل مسالمتآمیهز
اختالفها بودهاست؛ بنابراین ،کمک به حمظ صهفح و ثبهات منطقههای و بهینالمففهی ،یکهی از اصهول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده ،جنگ ،تنها یک استثناست؛ اما خمینی (ره) درایهنبهاره
میفرمایند« :آنچه غایت تعفیمات اسهالمی اسهت ،همزیسهتی مسهالمتآمیهز در سهطح جههان اسهت»
(موسوی خمینی)15 ،91 :9319 ،؛ همچنین ،اصل  952قانون اساسی بیانمیکند« :سیاسهت خهارجی
جمهوری اسالمی ایران براساس نمی هرگونه سفطهجویی و سفطهپذیری ...و روابط صفحآمیز متقابل با
دول غیرمحارب ،استوار است».
هدف از همزیستی مسالمتآمیز ،تقویت ،توسعه و تثبیت مناف ،مفی جمههوری اسهالمی ایهران در
جهت توسعه سیاسی -اقتصادی و صفح و امنیت منطقههای اسهت؛ درواقه ،،ایهران در جههت کهاهش
تهدیدهای امنیتی ناشی از محیط پیرامهونی و بههمنظهور کمهک بهه بهبهود امنیهت منطقههای ،رویکهرد
امنیتسازی مبتنیبر همکاری و مشارکت با سایر بهازیگران منطقههای را درپهیشگرفتههاسهت؛ در ایهن
چارچوب ،کمک به شکلگیری دولتهای قدرتمند برای مدیریت منازعات و بهیثبهاتیههای درونهی،
اهمیتی اساسی دارد ،زیرا رژیم صهیونیستی بهدنبال تضعیگ دولتهای بزرگ و مقتهدر در خاورمیانهه
است و ترجیحمیدهد که کشورهای منطقه ،تما توان خود را برای مبارزه با یکهدیگر صهرفکننهد تها
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خطری ،متوجه تلآویو نشود.
رشد تروریسم و افراطگرایی مذهبی و قومی در منطقه خاورمیانه در طول سالهای اخیهر ،نظهم و
ثبات سیاسی  -اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را بهشدت تحت تأثیر قرارمیدههد .وهابیهت و
سفمیگری بهعنوان نوعی ایدئولوژی مذهبی افراطی ،منب ،عمده گسترش تروریسم و تنشهای مذهبی
بوده و این ایدئولوژی بهواسطه آشمتگی کفی منطقهای و برخی مالحظات سیاسهی بهازیگران ذینمه،،
فضایی گستردهتر بهرای انتشهار و تأثیرگهذاری پیهداکردهاسهت .عمفیهاتههای انتحهاری و تروریسهتی
گروههای تکمیری ،بهصورت گسترده و سازمانیافته در عراق و حتی در کشورهای اروپایی و در میهان
مرد بیگناه ،پدیده ای جدید در تاریخ اسال است؛ این روشها (تاکتیکها) ،ضمن حاکمکردن فضای
غیرعقالنی و رشد تعصبهای مذهبی و همچنین ،نضجگرفتن برخی گرایشهای افراطگرایانه در میان
مسفمانان ،ازاساس در تعار

با رویکرد مسالمتآمیز و صفحطفبانه جمهوری اسالمی ایران قراردارد.

عمفکرد کشورهای حامی داعش ،فضای مماهمه و تعامل سازنده را تضعیگ و منطقه را به تهنش و
ناآرامی دچارمیکند؛ درنتیجه ،همگرایی جای خود را به واگرایی منطقهای میدههد .فعالیهت تکمیهری،
حضور مجدد آمریکا را در عراق و سایر کشورهای منطقه خفهیج فهارس سهببمهیشهود و جمههوری
اسالمی ایران ،هرگونه مداخفه و افزایش حضور آمریکا در منطقه را مهانعی در راه تحکهیم پیونهدهای
خود با کشورهای عربی برای امنیتسازی در خفیج فارس تفقیمیکند؛ روابط دوجانبه نظامی -امنیتهی
آمریکا با این کشورها ،ازجمفه قراردادهای خرید سالح چندصهدمیفیاردی میهان عربسهتان سهعودی و
آمریکا در دوران ریاستجمهوری دنالد ترامه ( ،)Javier: 2017عهامفی مههم در جههت پیشهگیری از
همکاریها و تعاملهای منطقهای و بههمخوردن معادالت منطقه است؛ بنابراین ،حضور نیروهای نهاتو
در منطقه ،هزینههای امنیتی ایران را در بفندمدت باالخواهدبرد؛ ازسوی دیگر ،حضهور ایهن نیروهها در
همسایگی روسیه برای روس ها خوشایند نیست و این مس فه ،باعث رقابت میان دو ابرقدرت روسیه و
آمریکهها خواهدشههد و درنهایههت ،زمینههه بهههراهافتههادن جنههگ نیههابتی و ایجههاد نههاامنی را در منطقههه
فراهمخواهدکرد (رضایی فرامانی.)926 :9314 ،
پیروزی نیروهای مقاومت و حزباهلل در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی بهه لبنهان در سهال 2116
آمریکا ،صهیونیسم بینالمفل و همپیمانان عربی آنها را ستت بهوحشتانداخت؛ در همان زمان ،وزیهر
امور خارجه اسرائیل اعال کرد که تنها راه ممکن برای غفبه بر جبهه مقاومت ،ایجاد اختالف میان شیعه
و سنی و درنهایت ،ایجاد تنش در منطقه است؛ م یر داگان ،رئهیس موسهاد نیهز ایهن موضهوع را بارهها
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تکرارکرد و آن را تنها راه مقابفه با مقاومت دانست (رضایی فرامانی .)9256 :9314 ،داعش تحت تأثیر
جریانهای صهیونیستی و امپریالیستی ،این نقش را عهدهدار شد .فعالیتهای تروریستی داعش ،ضهمن
حاکمکردن فضای جنونآمیز و غیرعقالنهی در میهان مسهفمانان ،باعهث رشهد تعصهبههای مهذهبی و
گرایشهای افراطی و بهشدت انتقا جویانه در میان مسفمانان میشود؛ این موض ،،بهشدت در تعار
با رویکرد و مشی مسالمت آمیز جمهوری اسالمی ایران قراردارد و عقالنیتمحوری و نمی خشونتی را
که یکی از مهمترین اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است ،تهدیدمیکند.

 -5تقویت صهیونیسم و تضعیف جبهه مقاومت
یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی ،تضعیگ جبهه
مقاومت است .جبهه مقاومت ،متشکل از ایهران ،سهوریه ،حهزباهلل و برخهی از گهروهههای مقاومهت
ففسطینی ،همواره در تقابل با اهداف آمریکا و صهیونیستها قرارداشتهاست؛ ایهن جبههه اکنهون مهورد
هجو داعش و دیگر گروههای تکمیری قرارگرفتهاست .داعش بهنمایندگی از استکبار جهانی ،بهدنبهال
نابودی سوریه است تا از این طریق ،یکی از بازیگران مهم جبهه مقاومت را که پل ارتباطی میان ایهران
و حزباهلل و گروههای ففسطینی محسوبمیشود ،قط،کند.
شائلبنافرایم ،تحفیلگر صهیونیست ،معتقد است که داعش بهطورکامل ،مطابق با مناف ،راهبردی و
مفی آمریکا عملمیکند و فرصت کنونی که به یعمن فعالیت جریان تکمیهری ایجادشهده ،نقطهه عطمهی
است که آمریکا میتواند از آن درراستای ایجاد نوعی موازنه قوا در منطقه استمادهکند و قدرت ایران را
که با حمفه آمریکا به عراق و سقوط صدا حسین و بهقدرترسهیدن دولهت شهیعی در ایهن کشهور و
تقویت محور مقاومت ،شامل حزباهلل و حماس ،روندی روبهتزاید داشت ،تعدیلکند

Ben-Ephraim:

).)2014
اکنون این ستن بنافرایم بر همگان آشکار شدهاست و به بحث درباره چنهدوچون آن نیازنیسهت؛
رهبر انقالب نیز در دیدار با شرکتکنندگان در «کنگره جهانى جریانهاى افراطى و تکمیرى از دیهدگاه
عفماى اسال » به این موضوع اشارهکردند و فرمودند:
یک نکته غیرقابلانکارى وجوددارد و آن ،این است که جریان تکمیر و حکومتهایى که پشتیبان و
حامى آن هستند ،بهطورکامل در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارندحرکتمیکننهد؛ کهار آنهها در
جهت هدفهاى آمریکا و دولتهاى استعمارى اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستى است؛ شواهدى این
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معنا را قطعىمیکند .جریان تکمیر ،ظاهر اسالمى دارد اما درعمل ،در خدمت جریهانههاى اسهتعمارى،
استکبارى و سیاسى بزرگى است که ضد دنیاى اسال دارندکارمیکنند (خامنهای.)9313/1/4 :
اکنون مقا های رژیم صهیونیستی نیز بهدرستی دریافتهاند که داعش ،کوچکتهرین تهدیهدی بهرای
آنها محسوبنمیشود و فرصتی بسیار مهم برای مقابفه با گروههای مقاومت بهشمارمیآید .الز است،
یادآوریشود که در جریان جنگ پنجاهروزه غزه ،گروه تروریستی داعش ،کوچکترین عمفی بهمنظهور
کمک به مقاومت ففسطین انجا نداد.

 -6تربیت نسل جدید تروریستهای تکفیری و تداوم افراطگرایی
داعش برای پرورش تعداد هرچهه بیشهتر نیروههای تکمیهری ،از کودکهان بههصهورتی گسهترده در
عمفیاتهای انتحاری و دیگر امور قفمرو خود استمادهمیکند؛ این گهروه تروریسهتی ،بههطهورویژه بهه
تربیت کودکان در مناطق تحت اشغال خود توجهدارد و هزینههایی سنگین را برای تفقهین ایهدئولوژی
خشن خود به کودکان اختصاصدادهاست

(.)Benotman&Malik, 2016: 31

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان مفل متحد ،در ژوئن  2195اعال کرد که داعش 111 ،تها 111
تن از کودکان  1تا 95ساله را در مناطق متتفگ موصل ربودهاست .کودکان میان  5تا  91سال ،درزمینه
مذهبی آموزشمیبینند و کودکان  91تا 95ساله نیز تحت آموزش نظهامی قرارمهیگیرنهد؛ رسهانهههای
محفههی نیههز ،اعالمیهههای منتشههرکردند کههه براسههاس آن ،کودکههانیکههه از دسههتور فرمانههدهان داعههش
سرپیچیمیکردند ،شالقخورده ،شکنجهمیشدند .نیکیتا مفیک ،کارشناس ارشد بنیاد کویفیا در کتهاب
کودکان دولت اسالمی مینویسد« :رویکرد داعش به آموزش و تعفیم کودکان ،یادآور روش نهازیهها
در تربیت کودکان آلمان است» (.(Benotman&Malik, 2016: 32
جنایات داعش در عراق و سوریه ،بهمراتب خشنتر و وحشیانهتر از جنایات نازیها و فاشیستها
به خصوص درباره نقض حقوق کودکان است .آموزش کودکان داعش از تولد آغازشده و در مدرسه و
سپس اردوگاهها بیشتر میشود .داعش ،دخترها را بهعنوان «مروارید خالفت» مجبورمیکنهد ،در خانهه
اقامتکنند و از همان اوایل زندگی ،چگونگی همسرداری را میآموزند .داعش با مجبورکردن کودکهان
به مشارکت در اعدا متالمان ،ازیک سو درصهدد اسهت ،ایهن اعمهال را بهه کودکهان آمهوزشدههد و
ازسویدیگر سعیمیکند تا جنایات خود را عادی نشاندهد .درحالیکه برخی از کودکان با دادن چهاقو
به تکمیریهای بزرگتر ،در اعدا ها همکاریمیکنند ،هستند کودکهانی کهه خهود ،مجهازات اعهدا را
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انجهها مههیدهنههد؛ آنههها انجهها مجههازات اعههدا را نههوعی امتیههاز و افتتههار

مههیداننههد (2 016: 42

.(Benotman&Malik,
همچنین ،کودکان آموزشمیبینند که چگونه عمفیات انتحاری انجا دهند .آنها یادمیگیرنهد کهه بها
پوشیدن جفیقه انتحاری یا راندن خودروهایی پر از مهواد منمجهره بهه منهاطق مهدنظر داعهش ،آنهها را
منمجرکنند .براساس آمار دیدهبان حقوق بشر ،در سوریه فقط در ژوئیه سال  ،2195بیش از نوزده مورد
از انمجارهای انتحهاری کودکهان ثبهتشهدهاسهت ((Benotman&Malik,2016: 44؛ عهالوهبهر مهوارد
یادشده ،این نهاد ،گزارشهایی ارائهمیدهد که طبق آنها ،قبایل محفی ،برخی از خانوادهها را در اسهتان
االنبار مجبورکردند ،کودکان خود را برای پیوستن به داعش بمرستند .کودکانیکه خانواده آنهها از ایهن
عمل خودداریمیکردند ،بهزور گرفتهمیشدند ،زیرا تکمیریهها کودکهان را نیهز موظهگمهیداننهد ،در
«جهاد» مشارکتکنند .کودکهان ربهودهشهده توسهط تکمیهریهها بهرای اعهدا و سهر بریهدن متالمهان
بهکارگرفتهمیشوند .آمارها نشاندهنده این حقیقت تفخ هستند که داعش ،حدود  39هزار زن حامفه در
عراق و شا دارد .کودکان از همان ابتدای تولد ،آموزشهایی خشن میبینند تا نسل آینده تکمیریها را
تشکیلدهند ()Moore:2016؛ اگرچه ممکن است در ارائه این آمار اغراقشدهباشد ،نباید از اصل ماجرا
غافل بود.رروزنامه ایندیپندنت انگلستان دراینباره نوشت« :نسفی جدید که از فرزنهدان اروپهاییههای
مفحقشده به داعش هستند ،همچنان در حال افزایش است زیرا شمار «عروسهای جهادی» ،همچنهان
روبهافزایش است» (.) Dearden:2016

 -7هزینههای غیرمستقیم ناشی از فعالیت داعش در منطقه
تعریگ سنتی از امنیت که به امهور دفهاعی ،نظهامی و تسهفیحاتی مربهوط مهیشهد ،ههماکنهون بهه
زمینه هایی معطوف است که بتواند مبنایی پایدار بهرای فعالیهت اقتصهادی ،تولیهد و افهزایش درآمهد و
امکانات جامعه باشد (سری،القفم .)216 :9316 ،تکمیریها با بهراهانداختن جنگهای فرسایشی داخفی،
بسیاری از تجهیزات و زیرساختهای کشورهای اسالمی را نابودکردهاند .تردیدی نیست که تتریب و
نابودی زیرساختهای دول اسالمی و بهخصوص کشورهای محور مقاومت که مانعی بسیار جهدی در
راه پیشرفت این کشورهاست ،از راهبردهای (استراتژیهای) کهالن صهیونیسهتهها و حامیهان غربهی
آنهاست؛ هدف این راهبرد ،نابودکردن سرمایههای اقتصادی و انسانی کشورهای اسالمی است .سازمان
مفل متحد در سپتامبر  2194تتمینزد که بازسازی سوریه ،عراق و غزه به مبفغی معهادل  951میفیهارد
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دالر نیازدارد .ستنگوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان مفل متحد اعال کرد که جنگ سهوریه،
امکانات مسکونی ،آموزشی و صنعتی را در این کشور با مشکالتی جدی مواجهکردهاست؛ درعراق نیز
طی درگیریهای صورتگرفته با داعش ،صدها ساختمان در شمال و شرق ایهن کشهور بههطورجهدی
آسیبدیدهاند (.)ESCWA: 2194

ج -فرصتها
بی تردید ،ظهور داعش ،جمهوری اسالمی ایران را با چالشهایی متعهدد روبههروسهاختهاسهت امها
درعینحال ،فرصتهایی نیز در اختیار ایران گذاشته که در زیر به بعضی از آنها اشارهخواهدشد:

 -1معرفی اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی
دولتهای استعمارگر غربی و رژیم صهیونیستی ،پس از پیروزی انقالب اسالمی و هژمونیکشهدن
گمتمان اسال سیاسی تالشکردند با خفق گمتمهان رقیهب بهه ایهن هژمهونی گمتمهانی ایهران اسهالمی
پایاندهند؛ در این راستا ،ارائه اسال آمریکایی و مهدلههای تحریهگشهده از اسهال از دیهد اسهتکبار،
بهترین بدیل با بیشترین بهره و کمترین هزینه برای دشمنان اسال بهود .امها خمینهی (ره) بها تیزبینهی
خاص خود ،اصطالح اسال ناب محمدی (ص) را در فرهنگ سیاسی اسال واردکردند.
اسال آمریکایی ،بهطورصرف ،اسال غربزده نیست ،بفکه اسال مقدسنماهای متحجر و مبتنیبر
مبانی غفط و متعصبانه را نیز دربرمیگیرد؛ اما خمینی (ره) با اشاره به این نکته ،اسال مقدسنماههای
متحجر را بهسان اسال سرمایهداران خدانشناس و مرفهان بیدرد میداند کهه ههر دو در مقابهل اسهال
ناب قرارمیگیرند (موسوی خمینی:9319 ،

)929 ،29؛ رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بها اشهاره بهه

این موضوع ،فرمودند:
اسال آمریکایی در زمان ما و در زمان اما و در همه زمانها (تاآنجاکه ما میشناسیم ،ممکن اسهت
در آینده هم همینجور باشد) ،دو شاخه بیشتر ندارد؛ یکی اسال سکوالر ،یکهی اسهال متحج؛هر؛ لهذا
اما  ،آن کسانی را که تمکر سکوالری داشتند ،یعنی دین را ،جامعهه را ،رفتهار اجتمهاعی انسهانهها را،
جدای از اسال میخواستند ،همواره در ردیگ کسانی گذاشت که نگاه متحجرانه به دین داشتند؛ یعنی
نگاه عقبافتاده غیرقابلفهم برای انسانهای نواندیش و متعصبانه روی مبهانی غفهط و متحجرانهه؛ ههر
دوی اینها را اما همواره در کنار هم ذکرکردهاست .امروز که شما نگاه میکنید ،میبینید ههردو نمونهه
اسال  ،در دنیای اسال وجوددارد ،هردو هم مورد حمایهتِ قهدرتههای قفهدر دنیها و مهورد حمایهت
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آمریکاست .امهروز ،ههم جریهان منحهرف داعهش و القاعهده و امثهال اینهها مهورد حمایهت آمریکها و
اسرائیلاند ،هم بعضی از جریانهای به نا اسال و بیگانه از عمل اسالمی و فقهه اسهالمی و شهریعت
اسالمی ،مورد حمایت آمریکاست (خامنهای.)14/3/94 :
بنابراین ،هم «اسال متحج؛ر آمیتته با خرافات» و هم «اسال تطبیقدادهشده با اصول آمریکهایی و
مدنظر غربیها» در زمره اسال آمریکایی و تحریگشده قرارمیگیرند .آنچه در پژوهش حاضر ،مدنظر
است ،نوع خشن و متحجر اسال آمریکایی است که داعش در عصهر حاضهر ،مههمتهرین نماینهده آن
است؛ این گروه تروریستی ،پس از بیداری اسالمی و سرنگونی رژیم های مستبد عربی و با اسهتماده از
فضای سیاسی بهوجودآمده ،خود را بهعنوان یک گمتمان تحولخواه انقالبی معرفیکرد؛ این گمتمان که
بدیل تقفبی جمهوری اسالمی ایران بود ،به دلیل اشتیاقی که بهخصوص در میان جوانان بهرای اصهالح
وض ،موجود جوام ،وجودداشت ،مقبول واق ،شد و به جهذب جوانهان از کشهورهای متتفهگ جههان
پرداخت؛ بااینحال ،جنایات وحشیانه تکمیری های داعش در مناطق تحت نموذ خود و خشهونتههای
بیحد و حصر آن در برخورد با متالمان ،پوشالیبودن ادعای این گروه تروریستی را بهاثبهاترسهاند و
به اسال گرایان ،در فهم تماوت های اسال ناب و اسال آمریکایی ،بسیار کمککرد زیرا همانگونههکهه
اما خمینی (ره) فرمودند:
راه مبارزه با اسال آمریکایی از پیچیدگی خاصی بهرهمند اسهت کهه تمها زوایهای آن بایهد بهرای
مسفمانان پابرهنه ،روشن شود؛ متأسمانه هنوز برای بسهیاری از مفهتههای اسهالمی مهرز میهان اسهال
آمریکایی و اسال ناب محمدی (ص) و اسال پابرهنگان و محرومان و اسال مقدسنماهای متحجر و
سرمایهداران خدانشناس و مرفهان بیدرد ،بهطورکامل مشتص نشدهاسهت (موسهوی خمینهی،9319 ،
.)929 :29
خشونتهای وحشتناک داعش خودبهخود ،موجب کاهش جذب نیرو شد و درنتیجهه ،زمینههههای
افول آن را فراهمساخت .جمهوری اسالمی ایران با توسل بهه اندیشههههای امها خمینهی(ره) الگهویی
متماوت را از آنچه تکمیریها به نا اسال  ،به جهانیان معرفیمیکردند ،ارائهکردهاست.

 -2آشکارشدن ماهیت غیرخشونتورز و ضدتروریستی جمهوری اسالمی ایران و
جبهه مقاومت
یکی از ترفندهایی که همواره غرب و رژیم صهیونیستی ،برای مقابفه با جمهوری اسالمی ایهران و
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قدرتگیری گمتمان اسال سیاسی بهکارمیبرند ،تالش برای تروریستی جفهوهدادن جمههوری اسهالمی
ایران و دیگر گروههای جبهه مقاومت ،بهویژه حزباهلل است .تالش آمریکها بهرای معرفهی جمههوری
اسالمی ایران بهعنوان یک کشور یاغی ،تروریست و تهدیدکننده صفح و امنیت بینالمففی ،نمونه بهارز
این رفتار محدودکننده است (دهقانی فیروزآبادی.)922 :9312 ،
در این راستا ،وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش ساالنه خود دربهاره تروریسهم ،ایهران را در
صدر کشورهای حامی تروریسم قرارداد و مدعی شد که این کشور به طرق گوناگون ازجمفه «حمایت
مههالی ،آمههوزش و رسههاندن تجهیههزات» ،بههه گههروههههای تروریسههتی در کشههورهای متتفههگ جهههان
کمککردهاست .وزارت خارجه آمریکا بهویژه به حمایت ایران از حزباهلل لبنان پرداخته و ایهن گهروه
را «تهدیدی جدی برای ثبات لبنان و منطقه» دانستهاست؛ در این گزارش ،همچنین به حمایت ایران از
گروههای شبهنظامی شیعه در عهراق (گهروه کتائهب حهزباهلل کهه آمریکها آن را گروههی تروریسهتی
میداند) ،حکومت بشار اسد و گروههای حماس و جههاد اسهالمی در ففسهطین اشهارهشهده و نیهروی
قدس سپاه پاسداران بههمراه وزارت اطالعات ایران به حمایهت از تروریسهم در سهطح جههانی مهتهم
شدهاند ()U.S. Department of State Report: 2 015
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقهالب اسهالمی ،همهواره بههعنهوان اولهین قربهانی تروریسهم،
خساراتی جبرانناپذیر را متحمل شدهاست؛ اکنون نیز ،مبارزه بیامان جمهوری اسالمی ایران با داعهش
که امروزه بهعنوان خطرناکترین گروه تروریستی در جهان شناختهمیشهود ،نشهاندهنهده واههیبهودن
ادعای غرب ،مبنیبر حمایت ایران از تروریسم است.
تالشهای غیرقابلانکار جمهوری اسالمی ایران بهمنظور مبهارزه بها تروریسهتههای تکمیهری و
صرف هزینه های مادی و معنوی در جهت رسیدن به این هدف ،سببشد تا جهان کهری ،وزیهر امهور
خارجه آمریکا ،با وجود روابطی تیره که میان ایران و ایاالت متحده برقرار است ،به آن اعترافکنهد؛ او
جمهوری اسالمی ایران را دارای نقش اساسی و تأثیرگهذار در مبهارزه بها داعهش و دیگهر گهروهههای
تروریستی در عراق دانست و در پاسخ کسیکه نظر او را درباره نقش ایران در عراق پرسید ،اینگونهه
گمت« :ببینید ،ما با ایران در یک چالش هستیم و سعی در حل آن داریم ولی باید این را به شما بگویم
که حضور ایران در عراق و مبارزه با داعش و دیگر تروریستها ،بسیار مثبت و تأثیرگذار بهودهاسهت»
(.)Schleifer: 2016
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 -3تثبیت قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران
مبارزه با تروریستهای تکمیری ،موقعیت و اهمیت نقش ایران را در ایجاد نظم و ثبهات منطقههای
بیش از هر زمان دیگر بهاثباترساند .حضور داعش در کشورهای عراق و سوریه ،بهویژه پس از حمفه
این گروه تروریستی به ایزدیتبارهای عراق ،باعث شد تا بیش از چهل کشور دنیا بهه رهبهری آمریکها
ائتالفی نمایشی را ضد داعش شکلدهند؛ این اقدا در حالی صورتگرفت که برخی از ایهن کشهورها
بهویژه عربستان ،ترکیه ،آمریکا ،امهارات ،قطهر و انگفهیس در تشهکیل و تجهیهز داعهش نقشهی بسهیار
تأثیرگذار ایماکردند .اوباما با ارسال نامهای محرمانه به رهبر معظم انقالب اسالمی ،خواسهتار همکهاری
ایران با ایاالت متحده آمریکا در مبارزه با داعش شد ( )Solomon & Lee: 2014اما رهبر انقالب ایهن
عمل آمریکا را مقدمهای برای دخالت در منطقه قفمدادکرده ،فرمودند« :آمریکا با این کهار ،مهیخواههد
بهانهاى پیداکند تا همچنانکه در پاکستان با وجود دولت مستقر ،با وجود ارتش قوى  -ارتش پاکستان
ارتشی قوى است  -بدون اجازه به پاکستان واردمیشود و هرجا را دلش میخواهد ،بمبهارانمهیکنهد،
(میخواهد) در عراق و سوری؛ه هم ،چنین کارى را انجا بدهد»(خامنهای)13/6/23 :؛ وزیر امور خارجه
فرانسه نیز از ایران و دیگر کشورها خواست تا به ائهتالف ضهد داعهش بپیوندنهد ()Almanar: 2014؛
جمهوری اسالمی ایهران هرگهز در ایهن ائهتالفههای نمایشهی حضهورنیافت و درعهو

از فرصهت

استمادهکرد و پیش از اقدا آمریکا و همپیمانانش ،به کمک دولت و مرد عراق ،ضد گروه تروریسهتی
داعش شتافت .اقدا های اثربتش ایران موجب شد تا تما مس والن عراقی و حتی متالمان جمههوری
اسالمی ایران در این کشور ،به تأثیر کمکهای ایران در پیشگیری از سقوط کامل دولت بغداد و اشغال
کامل عراق توسط داعش اعترافکرده ،بارها از ایران تقدیرکنند .اقدا های همهجانبه ایران به حدی بود
که تالش آمریکا و حامیانش در مبارزه با داعش ،بهطورکامل در سهایه قرارگرفهت و رسهانهههای دول
متتفگ جهان ،حتی رسانههای غربی بارها از نقش مثبت ایران در این بحران به نیکی یادکردنهد؛ ایهن
حضور مقتدرانه و اثرگذار ،اقتدار نظامی و سیاسی ایهران را در منطقهه بهه همهه جهانیهان ،کشهورهای
فرامنطقهای و کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه که بهشهدت بها ایهران در منظقهه جنهوبغهرب آسهیا
رقابتدارند ،ثابتکرد ()Janine: 2194؛ درواق ،،اذعان بهه توانمنهدی فرمانهدهان و نظامیهان ایهران در
رسانههای غربی ،یکی از دستاوردهای مهم حضور داعش در منطقه برای جمهوری اسالمی ایران بهود.
هفتهنامه نیوزویک درباره نقش ایران در حل بحران عراق نوشت:
«ایران عالوهبر ارسال تسفیحات نظامی به عراق ،مغز متمکر جنگی خود ،سردار قاسهم سهفیمانی را
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نیز به این کشور اعزا کردهاست .هرچند بهطورمعمول ،سهفیمانی بههصهورت متمیانهه در صهحنهههای
جنگ حضورداشت ،اجازه انتشار تصاویر خود را از میدانهای جنگ در آمرلی صادرکرد که بهصورت
مشتص ،این پیا را برای غرب داشهت :ایهران در صهحنه جنهگ عهراق بههطورکامهل حضورداشهت»
(.)Janine: 2014
این نشریه ،همچنهین طهرح روی جفهد مجفهه را بهه تصهویری از سهردار سهفیمانی بها ایهن مهتن
اختصاصداد« :سفیمانی فردیکه ابتدا با آمریکا می جنگید و اکنهون درحهال نهابودکردن داعهش اسهت
(.)Janine:2194
همزمان با آغاز پیشرویهای گروه تروریستی داعش در عراق ،نقش مشاوران و مستشهاران نظهامی
ایران در نبرد با داعش و پیروزیهای کسبشده ،توجه بسیاری از ناظران و تحفیهلگهران را بهه خهود
جفبکرد؛ البته قدرت جمهوری اسالمی ایران ،تنها در توان نظامی باال و نیروهای نظهامی باتجربهه یها
جنگافزارهای پیشهرفته آن خالصههنمهی شهود ،بفکهه قهدرت نهر جمههوری اسهالمی ایهران و تهوان
بسیجکنندگی باالی آن نیز ،برگ برندهای دیگر است که باعث پیروزی این کشور در مبارزه با دشهمنان
می شود .دشمنان جمهوری اسالمی ایران ،این توانایی را برای اولهینبهار در طهول هشهت سهال دفهاع
مقدس تجربهکردند؛ جنگی که برای اولینبار و شاید آخرینبار ،دو بفوک غرب و شرق را به اتحاد بها
یکدیگر مجبورکرد اما در کمال شگمتی جهانیان ،هی نتیجهای برای آنهها حاصهلنشهد و رژیهم بعثهی
عراق که بهنمایندگی از آنها میجنگید ،موفق نشد ،حتی یک وجب از خاک ایران را نیهز تصهرفکنهد؛
در سال های اخیر هم ،راهپیمایی اربعین حسینی به رغهم تهدیهدهای داعهش ،بهار دیگهر ،قهدرت نهر
جمهوری اسالمی ایران را به رخ جهانیان کشید .حضور چندمیفیونی زائران اربعینی اما حسین (ع) در
کربال ،گویای این حقیقت است که منطقه آشوبزده خاورمیانه در حال حرکت بهسوی نظمهی جدیهد
است که بهیقین ،برای ائتالف غربی ،صهیونیستی و عربی مطفوبنتواهدبود.
 -4فراهمشدن زمینههای تعامل غرب با جمهوری اسالمی ایران درزمینه مبارزه با تروریسم
در آستانه برگزاری اولین دور از مذاکرات صفح ژنو ،حضور یا عد حضور ایران در این مذاکرات
از مهمترین موارد مورد بحث در میان متالمان و موافقان بود .روسیه طرح برگزاری نشست ژنهو را بها
حضههور کشههورهای تأثیرگههذار در حههل بحههران سههوریه ازجمفههه ایههران ،عربسههتان ،قطههر و ترکیههه
پیشنهاددادهبود .با وجود تاکید روسیه و کوفی عنان بر ضرورت شرکت ایهران در نشسهت ژنهو ،فشهار

966

ظهور داعش و تأثیر آن بر معادالت منطقهای :مطالعه موردی چالشها و فرصتهای بهوجودآمده برای ایران

آمریکا باعث شد تا ایران به عنوان یکهی از بهازیگران کفیهدی و تأثیرگهذار در بحهران سهوریه در ایهن
نشست مشارکتنداشتهباشد؛ درنهایت هم از آنچه در ژنو  9تدوینشد ،حاصهفی بهرای پایهاندادن بهه
بحران سوریه بهدستنیامد ،جز آنکه کنارهگیری بشار اسد و سپردن سوریه به یهک دولهت انتقهالی بهه
شرطی برای حضور در دومین نشست ژنو تبدیلشد (دیپفماسی ایرانهی 94 :9314 ،اردیبهشهت)؛ ایهن
وض ،در دومین دور از مذاکرات نیز ادامهداشت و جمهوری اسالمی ایران به دلیل متالمت رقبا در این
دور از مذاکرات نیز حضورنداشت؛ درواق ،،مشروطکردن حضور در ژنو  2به پذیرش بیانیه پایانی ژنو
 9و برکناری «اسد» سببشد تا حضور ایران در آن نشست منتمیشود زیرا برای همه آشهکار بهود کهه
دولت ایران بهعنوان مداف ،دولت قانونی دمشق و متالگ دخالهت خهارجی در امهور داخفهی سهوریه،
هرگز حاضر نتواهدشد ،این شروط را بپذیرد .با برگزاری نشست ژنو ،3یکهی از تمهاوتههای بسهیار
مهم آن با دو نشست پیشین ،یعنی حضور ایران در این نشست ،آشکار شد .حضور ایران در ژنهو  3در
حالی بود که تغییری در مواض ،ایران نسبتبه تحوالت سوریه مشاهدهنمیشد و این مس فه نشاندهنده
توان دیپفماتیک و قدرت تأثیرگذاری ایران و بهرسمیتشناختن این قهدرت ازسهوی طهرف غربهی در
مسائل

منطقهای بود (.)Nichols:2195

با مراجعه به این پیشینه است که دعوت رسهمی مقها ههای آمریکهایی از ایهران بهرای حضهور در
مذاکرات صفح سوریه ،تغییر و چرخشی قابلتأمل بهنظرمیرسد .عالوهبر موافقهت آمریکها بها حضهور
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات ،جان کری ،وزیر امهور خارجهه آمریکها در اظهارههایی متمهاوت

درحالیکه از ایران و روسیه میخواست رئیسجمهور سوریه را پای میز مذاکره بیاورند ،گمت« :بشهار
اسد ،رئیسجمهور سوریه باید از قدرت کناربرود ،اما ضروری نیست کنارهگیری او از قهدرت ،فهوری
انجا شود و قابلمذاکره اسهت» ()Middleeasteye: 2015؛ همهین تغییهر موضه ،بهود کهه سهببشهد،
رفتهرفته مقا های غربی و بهطورمشتص ،مس ول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضهرورت حضهور
ایران در مذاکرات سوریه تأکیدکنند؛ براساس این ،برخهی از مقها ههای اروپهایی از دعهوت ایهران بهه
نشست وین استقبالکردند؛ روزنامههای انگفیسی نیز ،دعوت از ایران را حرکتی مههم بهرای پایهاندادن
به جنگ سوریه دانستند؛ روزنامه گااردی درایهنبهاره نوشهت« :آمریکها بها تجدیهدنظر در متالمهت
درازمدتش با شرکت ایران در مذاکرات صفح بهمنظور اتما این جنهگ ،مسهیری را بهرای رسهیدن بهه
نوعی موفقیت دیپفماتیک برای حل اختالف در این کشور هموارساخت»
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نتیجهگیری
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و قدرتگرفتن گمتمان اسال سیاسی غیرخشونتورز ،رقابت
میان این گمتمان و گمتمان سرمایهداری غهرب ،بهه مرحفههای جدیهد واردشهد .غهرب در واکهنش بهه
قدرت گیری گمتمان اسالمی به رهبری ایران و در تالش بهرای جفهوگیری از بههخطرافتهادن موقعیهت
هژمونیک خود ،به طرقی گوناگون ،درصدد مهار قدرت روزافزون اسال سیاسی برآمهد و جدیهدترین
حربه آن ،استماده از گروه تکمیری داعش بودهاست؛ غرب در این برنامه سعیکردهاست ،چهالش میهان
غرب و اسال سیاسی را به نوعی رویارویی نظامی -ایدئولوژیک در درون دنیای اسال منتقهلکنهد تها
هم از ظهور اسال رحمانی ،جفوگیری و هم سهرمایه ههای اجتمهاعی دنیهای اسهال را تضهعیگکنهد؛
بدینترتیب ،غرب با استماده از فضای سیاسی حاکم بر جهان عرب و بهخصوص سرخوردگی جوانان
عرب از وض ،موجود پس از شکست بیداری اسالمی یا بهار عربی در ایهن کشهورها تهالشکهرده در
مقابل گمتمان سیاسی جمهوری اسالمی ،گمتمانی بدیل خفقکند تا با استماده از دال خهالی موجهود در
جهان عرب ،این گمتمان جعفی را به گمتمان هژمونیک در ساحت سیاسهی جههان عهرب تبهدیلکنهد.
وجههود کههال تکمیههری کههه از زمههان ابههنتیمیههه در اختیههار بتشههی از مسههفمانان قرارداشههت ،در کنههار
نارضایتیهای اجتماعی ،تبعیض های اقتصادی ،و انسداد سیاسی ،زمینه را برای عضوگیری گهروهههای
خشونتورز تکمیری ازجمفه داعش ،از میان این جوانان ،از نقاط گوناگون فراهمآورد.
ظهور داعش که مستظهر به حمایت بعضی از کشهورهای منطقهه ،بتشهی از غهرب و صهیونیسهم
بین المفل اسهت تهدیهدهایی متعهدد را بهرای ایهران در حهوزهههای امنیتهی ،گمتمهانی و ایهدئولوژیک
بهوجودآوردهاست .ظهور و حضور داعش در وهفه اول ،امنیت مفی جمهوری اسالمی را تهدیدمیکنهد
چراکه ازاساس ،خفق داعش ،تالشی برای جایگزینی گمتمان اسال رحمانی غیرخشونتورز با گمتمان
اسال خشونتورز با اهداف خاص خود بودهاست؛ بنابراین هژمونیهکشهدن گمتمهان داعهش ،نهوعی
تهدید وجودی برای گمتمان جمهوری اسالمی بهحسابمیآید؛ بهعبارتدیگر ،هژمونیکشهدن داعهش
در همسایگی ایران نه تنها گمتمان جمهوری اسالمی را ازلحاظ گمتمانی تهدیدخواهدکرد ،بفکه ازلحاظ
نظامی نیز امنیت مفی ایران را بهمتاطرهخواهدانداخت.
بهعالوه ،ظهور داعش ،معادالت منطقه را دستتوش تحوالتی عمیق کرده و روابط میان کشهورهای
منطقه ازجمفه رابطه ایران با عربستان سعودی و همچنین رابطه عربسهتان سهعودی بها قطهر ،عربسهتان
سعودی با عراق و همچنین عربستان سعودی با سوریه را بهکفی دگرگونسهاختهاسهت؛ ایهن تحهوالت
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درراستای همگرایی جهان اسال نبوده ،بفکه بهطورعمده در جهت واگرایی در جهان اسهال اسهت؛ در
تحفیل نهایی ،این واگرایی درراستای مناف ،آمریکا و صهیونیسم بینالمفل است.
درحقیقت ،رویکرد داعش ،وحدت و تقریب را در جهان اسال بهمتاطرهانداخته؛ بهعبهارتدیگهر،
کشورهای اسالمی با ظهور داعش ،مجبور شدهاند ،بهجای وحهدت سیاسهی و تقریهب مهذهبی بهرای
رسیدن به موض ،واحد در مقابل دشمنان اسال  ،اکنون سرمایه های نظامی ،انسانی و اجتماعی خهود را
برای رودررویی با یکدیگر صرفکنند؛ با ظهور داعش و دستیابی این گروه به مناب ،اقتصادی و انسانی
کشورهای عراق و سوریه ،داعش ،بتشی از مناب ،این کشورها را بهمنظور تضعیگ دولتهای اسالمی،
به خصوص سوریه که در خط مقد مقاومت قرارداشت ،صرفکرد؛ درنتیجهه بهرای اسهرائیل ،حاشهیه
امنیتی مطم نی ،طی سالهای گذشته ایجادشده؛ درحالیکه مسفمانان در خانه خود ،به نبرد با یکهدیگر،
مشغول شدهاند .با توجه به اینکه داعش ،دایره فعالیتهای خود را به خاک لبنان نیز گسترشداد ،اجبار
جبهه مقاومت به خنثیسازی حضور داعش در لبنان و سوریه ،درحقیقت ،باعث فرسایش قدرت جبهه
مقاومت و صرف سرمایههای انسانی ،اقتصادی و نظامی آن در مقابهل داعهش ،بههجهای رویهارویی بها
صهیونیسم شد؛ بهعبارتدیگر ،حضور داعش باعهث تقویهت صهیونیسهم و تضهعیگ جبههه مقاومهت
می شود چراکه منازعه میان اسال و امپریالیسم و صهیونیسم را به منازعه میان کشورهای اسالمی و بهه
درون امت اسالمی منتقلکردهاست.
البته تأثیر فعالیت های داعش ،تنها در چهالشآفرینهی ههای آن ،ضهد جمههوری اسهالمی ،خالصهه
نمیشود بفکه فرصتهایی گوناگون نیز برای ایران اسالمی در عرصههای متتفگ بهوجودآوردهاسهت؛
ازجمفه این فرصتها مهیتهوان از آشکارشهدن ماهیهت غیرخشهونتورز و ضدتروریسهتی جمههوری
اسالمی ایران و جبهه مقاومت ،تثبیت قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران و فراهمشدن زمینهههای
تعامل غرب با جمهوری اسالمی ایران درزمینه مبارزه با تروریسم یادکرد.
شکستهای اخیر تکمیریها در دو کشور عراق و سوریه ،نشاندهنده عد توانهایی ایهن گهروه در
اجرای سیاست های غرب و حامیان صهیونیستی و عرب آنها ازیهکطهرف و برجسهتهترشهدن قهدرت
جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت ازطرفدیگر است؛ اگرچه حوادث اخیر در سهوریه و عهراق،
نویدبتش نابودی داعش در آیندهای نهچندان دور است و اینک فرصتهای برجامانده از فعالیت ایهن
گروه تروریستی بر چالشهای آن فزونی دارد ،نباید از دو چالش اساسی در آینده ،غافل بود؛ اول ،نسل
خشونتگرای جدیدی است که تحت تأثیر ایدئولوژی خشونتورز داعش قرارداشته و دارد؛ درواقه،،
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نابودی داعش و دیگر گروههای تروریستی ،خاتمهبتهش افهراطگرایهی در آینهده نتواههدبود و روح
تروریستی این گروه در اشکالی دیگر جفوهخواهدکرد؛ چالشی دیگهر کهه جمههوری اسهالمی ایهران و
سایر کشورهای محور مقاومت را تحت تأثیر قرارمی دهد ،ساختار سیاسی عهراق و سهوریه اسهت کهه
درصورت عد توجه مناسب میتواند زمینه را برای یارگیری مجدد گروههای افراطی از میهان جوانهان
این کشورها فراهمآورد.

منابع
 -9مناب ،عربی
 ابن حجر ،احمدبنعفی ()9494؛ الدرر الکامنه فی أعیان المائه الثامنه؛ بیروت :دارالجیل. پولی ،میشل و خالد دوران ()9311؛ ب الدن کیست ؛ ترجمه مهشید میرمعزّی؛ تهران :روزنه. -شوکانی ،محمد ()9421؛ البدر الطالع بمحاس م بعد القرن السابع؛ بیروت :دار ابن کثیر ،جفد .9

 -2مناب ،فارسی
 تودنهوفر ،یورگن ()9314؛ ده روز با داعش :از درون دولت اسهالمی؛ ترجمهه عفهی عبهدالفهی وزهرا معینالدینی؛ تهران :انتشارات کتاب کولهپشتی.
 خمینی ،روح اهلل ( ،)9365شوون و اختیارات ولی فقیهه ترجمهه مبحهث والیهت فقیهه از( کتهابالبی ،)،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات .
 دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل ()9312؛ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ تهران :سمت. -رضایی فرامانی ،رسول ()9314؛ «تأثیرات ظهور گروههای تکمیری داعش در خاورمیانه بهر امنیهت

مفی جمهوری اسالمی ایران» ،مجموعه مقاالت هشتمی کنگره انجم ژئوپلیتیک ایران؛ همدلی
اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی؛ سنند  21 ،و  29مهرماه.
991

ظهور داعش و تأثیر آن بر معادالت منطقهای :مطالعه موردی چالشها و فرصتهای بهوجودآمده برای ایران

 زارعی ،محمد (تابستان )9314؛ «سیر تحول و تطهور گهروهههای تکمیهری» ،فصالنامه مطالعااتراهبردی جهان اسالم؛ سال شانزدهم ،دوره ،2پیاپی  ،62ص  931تا .916
 سری،القفم ،محمود ()9316؛ عقالنیت و آینده توسعهیافتگی ایاران؛ تههران :مرکهز پهژوهشههایعفمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 سیدنژاد ،سید باقر (بهار )9311؛ «سفمیگری در عهراق و تهأثیر آن بهر جمههوری اسهالمی ایهران»،فصلنامه مطالعات راهبردی؛دوره  ،93شماره  ،49بهار  ،9311صمحه 922-15
 فاخری ،هادی ()9314؛ «در برابر گمتمان تکمیر و تهرور :بررسهی گمتمهان گهروه هها و جریانهاتتکمیری و مقایسه آن با گمتمان اصیل انقالب اسالمی، "،دوماهنامه سیاسی و فرهنگای اشاارت؛
سال چهار شماره  ، 91ص  16تا .11
 مسههجدجامعی ،محمههد ()9316؛ «تحههوالت اندیشههه سههفمی در دوران معاصههر :کههدامین آینههده »،سخنرانی 1336/11/2؛ دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
 -موسوی خمینی ،روحاهلل ()9319؛ صحیفه امام؛

 ،29تههران :مؤسسهه تنظهیم و نشهر آثهار امها

خمینی (ره).
 -3مناب ،الکترونیکی
 خامنهههای ،سههید عفههی ()9313؛ «مصههاحبه هنگهها مههرخصشههدن از بیمارسههتان»9313/6/23،؛ ،Khamenei.irتاریخ مراجعه به سایت.9315 /6/99 :
 خامنهای ،سید عفی ()9313؛ «بیانات در دیدار شرکتکنندگان در کنگره جهانی جریانهای افراطی999

)99 (پیاپی9316  پاییز و زمستان،2  شماره،5  دوره، پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم-دوفصلنامه علمی

/6/99 : تاریخ مراجعهه بهه سهایت،Khamenei.ir ؛9313/1/4 ،» و تکمیری از دیدگاه عفمی اسال
.9315
)؛ «بیانهات در مراسهم بیسهتوششهمین سهالگرد رحفهت امها خمینهی9314(  سید عفی، خامنهای9315/6/99 : تاریخ مراجعه به سایت، .Khamenei.ir ،9314/3/94 (رحمهاهلل)»؛
)؛ «چهههرا ایههران بهههه مهههذاکرات صههفح سهههوریه دعهههوتشهههد »؛9314(  دیپفماسههی ایرانهههی- .9315 /4/92 : تاریخ مراجعه به سایت،http://www.irdiplomacy.ir/fa
،» مرز دفاعی ما در جنهوب لبنهان اسهت،)؛ «گسترش نموذ ایران تا مدیترانه9313(  رحیم، صموی-  تاریخ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930212000301؛1393/2/12
.9315 /5/91 :مراجعه به سایت
- Almanar (2014), “France Urges Iran, Other Countries to Join Fight against ISIL,”
August 20, 2014, http://archive.almanar.com.ib/English, retrieved on September
1, 2016.
- Benotman, Noman & Malik, Nikita (2016). The Children of Islamic State,
London: Quilliam Foundation www.quilliamfoundation.org, retrieved on
September 5, 2016.
- Biden, Joseph R. and Gelbmay, Leslie H. (2006), “Unity Through Autonomy in
Iraq,” The New York Times, May 1, 2006, http://www.nytimes.com, retrieved
on September 1, 2016.
- Nichols, Michelle (2015), “U.N. Invites Syrian Parties to Geneva Peace Talks in
May,” April 24, 2015, http://www.reuters.com, retrieved on August 8, 2017.

992

 مطالعه موردی چالشها و فرصتهای بهوجودآمده برای ایران:ظهور داعش و تأثیر آن بر معادالت منطقهای

- Chmaytelli, Maher & Coles Isable (2016). “Post-Islamic State Iraq Should Be
Split in Three,” June 16, 2016, http://www.reuters.com, retrieved on September
5, 2016.
- Ben-Ephraim, Shaiel (2014), “Why ISIS is Actually Good for U.S. Strategy in the
Region,” www.academia.edu, August 26, 2014, retrieved on August 8, 2017.

- Dearden, Lizzie (2016), “Isis Training Children of Foreign Fighters to Become
‘Next Generation’ of Terrorists,” July 29, http://www.independent.co.uk,
retrieved on September 4, 2016.
- ESCWA (2014), “UN: Rebuilding Syria, Iraq and Gaza Will Cost $750bn,” The
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
https://www.middleeastmonitor.com, September 16, retrieved on October 25,
2017.
- Giovanni, Janine DI (2014), “Nemesis: The Shadowy Iranian Training Shia
Militias in Iraq,” November 27, 2014, http://www.newsweek.com, retrieved on
August 21, 2016.
- Javier, E. David (2017), “US-Saudi Arabia Seal Weapons Deal Worth Nearly
$110 Billion Immediately, $350 Billion Over 10 Years,” https://www.cnbc.com,
May 20, 2017, retrieved on September 7, 2017.
- Middleeasteye (2015), “Kerry: Assad Must Go, But When Is Negotiable,”
September 19, 205, http://www.middleeasteye.net, retrieved on September 4,
2016.

993

)99 (پیاپی9316  پاییز و زمستان،2  شماره،5  دوره، پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم-دوفصلنامه علمی

- Moore,Jack)2016), “More than 31,000 Pregnant Women Under Islamic State Rule
in Iraq and Syria,” July 3, www.newsweek.com , retrieved on July 17, 2016.
- Roberts, Dan (2015), “Iran Could Join Syria Peace Talks after US Drops
Longstanding Opposition,” October 27, 2017. https:// www. Theguardian.com,
retrieved on September 1, 2016.

994

