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ای: مطالعه موردی  ظهور داعش و تأثیر آن بر معادالت منطقه   

        1وجودآمده برای ایران های به ها و فرصت چالش

 19/2/1396تاریخ دریافت:  2رضا رضایی
 17/5/1396تاریخ پذیرش:  *3سید صدرالدین موسوی جشنی

   
 چکیده

جوار ایران و حمایت بعضی از کشورهای منطقهه و   های هم و در سرزمینظهور داعش در منطقه خاورمیانه 
است.  ای ایجادکرده ها و تغییرهایی عمیق را در معادالت منطقه ای از این جریان، چالش های فرامنطقه قدرت

رو شهد،   هایی عمده روبهه  ای عمده، درنتیجه ظهور داعش با چالش گر منطقه عنوان یک کنش گرچه ایران به
عنهوان نماینهده اسهال       هایی جدید نیز در اختیار جمهوری اسالمی قرارگرفت. ایران بهه  حال فرصت یندرع

ههای متتفهگ گمتمهانی، امنیتهی و      هایی در عرصهه  ورز با ظهور این گروه تروریستی، با چالش غیرخشونت
گروه بهرای معرفهی   های این  هایی مناسب نیز به دلیل فعالیت حال، فرصت است؛ درعین رو شده سیاسی روبه

ظههور  »است. پژوهش حاضر، تالشی است برای یافتن پاسخ این پرسش که  آمده پرهیز پیش اسال   خشونت
ههای الز  بهه    ؛ داده«اسهت   روساخته هایی روبه ها و فرصت داعش، جمهوری اسالمی ایران را با چه چالش

ههای   شد. یافته تحفیفی واکاوی -توصیمی ای موردی به شیوه عنوان مطالعه ای، گردآوری و به روش کتابتانه
های گمتمهانی،   ای برای ایران در حوزه دهند که تهدیدهای داعش با تغییر در معادالت منطقه می تحقیق نشان

اند از: تمهایز   های ظهور داعش برای ایران عبارت حال، فرصت امنیتی و ایدئولوژیک، برجسته است؛ درعین
پرهیز، آشکارشهدن ماهیهت ضدتروریسهتی ایهران بهرای جههان،        خشونت ورز و اسال  میان اسال  خشونت

 ای و تأثیرگذاری ایران در منطقه. شدن قدرت منطقه برجسته
  

 ورز. داعش، تکمیر، اسال  خشونت: واژگان کلیدی
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 مقدمه
کفهی   الت موجود منطقهه را بهه  معادظهور و سیر نزولی گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، 

های اساسهی،   ای نیز، به تماوت المففی و منطقه گران بین است؛ درنتیجه، نقش کنش غییر کردهدستتوش ت

ای  ورز، معادالت منطقهه  عنوان بازیگری غیرمنطقی و خشونت های این گروه به است؛ فعالیت دچار شده

ایط، طبه،، ایهن شهر     اسهت. بهه   وجهودآورده  ای بهه  را متحول و شرایطی حساس را برای بازیگران منطقه

طفبد. گرچه داعش ازلحاظ نظامی در حال افول  هایی خاص را برای حل بحران یادشده می گیری جهت

رود، مناف، مفی جمههوری   شمارمی است، ازآنجاکه این گروه، رقیب گمتمانی جمهوری اسالمی ایران به

می و امنیتهی  های متتفگ فرهنگی، سیاسی، اقتصهادی، نظها   اسالمی ایران درنتیجه فعالیت آن در عرصه

کشیدن مناف، مفی  چالش صورت تهدید و به است؛ البته، تأثیر فعالیت داعش تنها به تحت تأثیر قرارگرفته

هایی گوناگون نیهز درنتیجهه فعالیهت ایهن گهروه بهرای ایهران         جمهوری اسالمی ایران نیست و فرصت

توانهد   ای ایهن گهروه مهی   ه است؛ شناخت این موارد و درمجموع، شناخت اهداف و تمایل وجودآمده به

ای جمههوری اسهالمی    های سیاست خارجی منطقهه  گیری ها( و جهت برای تدوین راهکارها )استراتژی

ای، مؤثر باشهد؛   منظور مقابفه با این گروه تروریستی و همچنین حضور فعال در معادالت منطقه ایران به

واسطه فعالیت داعش  است که بههایی  بنابراین، هدف اصفی پژوهش حاضر، بررسی تهدیدها و فرصت

 است.  آمده ای پیش برای جمهوری اسالمی ایران در معادالت منطقه

گهذاران و   هها از بععهد اسهتراتژیک بهرای سیاسهت      ها و فرصهت  بدیهی است که شناخت این چالش

توانهد   موقه، آنهها بهه ایهن موضهوع، مهی       دارد و عد  توجه بهه  مس والن جمهوری اسالمی ایران اهمیت

 ای آن دچارکند. ای را به تغییرهایی عمده، برخالف مناف، مفی ایران و حامیان منطقه دالت منطقهمعا

ها  ظهور داعش، جمهوری اسالمی ایران را با چه چالش»است از اینکه  پرسش این پژوهش، عبارت

 «.است  روساخته هایی روبه و فرصت

 -ای مهوردی بها روش توصهیمی    ان مطالعهه عنهو  ای، گردآوری و به های الز ، به روش کتابتانه داده

 شد. وتحفیل تحفیفی تجزیه

 بستر تاریخی ظهور داعش -الف 
های ایجادشده توسط داعش برای ایران، مناسب اسهت  بهه    ها و فرصت پیش از پرداختن به چالش

 شود.   انداخته نگاهی های کالمی و ایدئولوژیک این گروه نیم بستر تاریتی ظهور داعش و ریشه
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ر داعش، ممکن است ازلحاظ سرعت عمل و فراگیری فتوحات سرزمینی این گهروه در دوران  ظهو

تهوان در   های آن را ازلحهاظ کالمهی و ایهدئولوژیک مهی     نظربرسد اما ریشه ای نوظهور به معاصر، پدیده

تاریخ اسال  جستجوکرد. یکی از مسائفی مههم کهه مسهفمانان از صهدر اسهال  تهاکنون بها آن، مواجهه         

جها و   انگیز است که بر اثر تکمیرهای نابه است. تاریخ اسال ، گویای حوادثی غم« تکمیر»اند، پدیده  بوده

کهرده و بسهیاری از    های خالق و مبتکهر، جفهوگیری   ایجاد فضای مسمو ، از پیشرفت و آزادی اندیشه

ههای   اتمهاق  است؛ این پدیده شو ، عصر ما را نیز به عصهر  جوام، اسالمی را به رکود فکری دچارکرده

 است. کرده انگیز و دردناک تبدیل غم

شهد؛ اعمهال آنهها     های تکمیری، در قرن اول هجری و در میان خهوار  زده  اولین جرقه ظهور گروه

امها   شدت با متالمهت   زدن امنیت جامعه اسالمی، به گناهان و برهم پس از تکمیر مسفمانان و کشتن بی
نین نهروان و شکسهت سهنگین خهوار  انجامیهد؛ اگرچهه      مواجه شد و سرانجا  به جنگ خو عفی )ع(

کرد و حوادثی تفهخ را در تهاریخ    هایی دیگر حفول رفتند، روح آنها در جسم افراد و گروه خوار  ازمیان

  زد.  اسال  رقم
ههای   گذاری در دین، به تکمیر مسفمانان پرداخهت و اندیشهه   با طرح مس فه حرمت بدعت تیمیه ابن

ههای   کردن افکار و اندیشه تیمیه برای پیاده داد. باوجوداینکه ابن ن شاگردانش روا خشن خود را در میا

کرد، به دلیل رد افکارش توسط عفمای مذاهب اربعه اهل سهنت و   خود در جامعه اسالمی، بسیار سعی

شهد   ههایش مطهرود اعهال     نبهرد و اندیشهه   جهایی  بهه  عد  همکاری و حمایت حاکمان اسالمی از او، راه

ها مانهد تااینکهه در قهرن     (؛ این افکار در میان کتاب949، 9:  9494و ابن حجر،  19: 9421نی، )شوکا

، متحد شهد و قهدرت   سعود محمدبناجرادرآورد؛ او با  ، آنها را بهعبدالوهاب محمدبندوازدهم هجری، 

گهرفتن   رتخاندان سعودی را پشتوانه ترویج آیین خود و سرکوب متالمان قرارداد. آیین وهابیت با قد

جزیره عربستان، دیگر مذاهب اسالمی را به حاشهیه رانهد و    آل سعود و گسترش قفمرو آنها در کل شبه

 کرد.  عنوان دین اسال  به جهانیان معرفی گرایی مذهبی را به با تکیه بر دالرهای نمتی، خشونت

نیز سهمی بسزا در  بر تالش وهابیت برای ترویج افکار افراطی خود، تحوالت جهان اسال  عالوه   

افتادند و به  های تکمیری داشتند؛ تحوالتی که پس از جنگ جهانی دو  در مصر اتماق گیری گروه شکل

را بهه   سید قطهب های گرایش گروهی از اعضای اخوان ازجمفه  شدند و زمینه ها ختم دستگیری اخوانی

ی و انحهراف از افکهار سهید قطهب     فهم های تکمیری، نتیجه کج کردند. اگرچه اندیشه رادیکالیسم فراهم

سازی داراالسال  و دارالکمر و مماهیمی مانند جاهفیهت مهدرن، جههاد بها کمهار و... کهه        است، دوقطبی
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ههای جههادی در افغانسهتان تأثیرگذاشهتند و بهه       شدت بر افکار گروه مماهیم اصفی در آثار او بودند، به

 د.)پولیترشدن آنها انجامیدن های جنگی و افراطی کسب مهارت

باعث شد تا آمریکها حهدود یهک دههه پهس از پایهان جنهگ شهوروی و          2119سپتامبر  99حادثه 

کند؛ ایهن جنهگ نیهز     گرایی حمفه افغانستان، به متحدان دیرین خود به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط

آمریکها   بهراین،  های جهادی شهد؛ عهالوه   ترشدن گروه مانند جنگ شوروی و افغانستان، موجب افراطی

را از قهدرت برکنارسهاخت؛ بها سهرنگونی      صهدا  حسهین  کرد و  به عراق حمفه 2113باردیگر در سال 

بودنهد،   کهرده  هها در عهراق حهاکم    رفتن فضای سنگین ترور و وحشتی که بعثی صدا  از قدرت و ازمیان

جههاد آنهها   های جهادی در این کشور، فراهم شد اما اکنون، دیگهر   شرایطی مناسب برای فعالیت گروه

ورز با عنهوان   های نوظهور  خشونت ها نبود بفکه مبارزه گروه دین یا غربی های بی جهاد  ضد کمونیست

: 9314شهد )زارعهی،    سهتیزی و تکمیهر مسهفمانان تبهدیل     شد، به مسفمان اعال « جهاد»اصطالح  آنچه به

ها  ب بود، زیرا از تکمیریها و رژیم صهیونیستی، مطفو شدت برای غربی (؛ این تحول راهبردی، به965

زدن بهه گمتمهان رقیهب، یعنهی اسهال  سیاسهی        در جهت رسیدن به اهداف اسهتکباری خهود و ضهربه   

« داعهش »ای جدیهد واردشهد و گهروه موسهو  بهه       بهه مرحفهه   2194گرفتند؛ ایهن رونهد در سهال     بهره

وص، ایهران را  خصه  شدت دستتوش تغییر شد و بهه  ای به گرفت. با ظهور داعش، معادالت منطقه شکل

روساخت تاآنجاکه ایران برای حمظ مناف، مفی و سرزمینی خهود، بایسهتی بهه     های جدی روبه با چالش

هها در   هها و فرصهت   وجودآمد؛ این چهالش  هایی نیز برای ایران به داد اما، فرصت می ها پاسخ این چالش

 شوند. می طورمتتصر واکاوی بندهای زیر، به

 ها چالش –ب 
ها  ترین این چالش است؛ عمده روساخته هایی متماوت با چالش روبه ران را در حوزهظهور داعش، ای

  اند: شده در خطوط زیر بررسی

 تهدید امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران -1

ترین هدف سیاست خارجی هر کشوری، حمظ موجودیت و تهأمین   ترین و فوری ترین، حیاتی مهم

یران هم از این قاعده مستثنی نیست و ناگزیر از تهأمین  امنیت مفی آن کشور است؛ جمهوری اسالمی ا

(؛ درواقه،،  941: 9312امنیت مفی و صیانت از مرزهای سرزمین خویش است )دهقهانی فیروزآبهادی،   

حمظ امنیت مفی هر کشوری از مناف، وجودی آن کشور است و درصورت تهدید آن، موجودیتش نیهز  
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 شود.  تهدیدمی

 بهازیگر داد کهه ایهن گهروه تروریسهتی، یهک       سوریه و عراق نشاندر جریان جنگ داعش عمفکرد 

خصهوص جمههوری    غیراز قرائت خود از اسهال ، بهه   افراطی غیرعقالنی است که هر قرائت اسالمی به

ایهران و سهایر   « سهازی  غیریهت »بها  ایدئولوژی داعهش   داند؛ درواق،، خود می« دیگر»اسالمی ایران را، 

طورعمهده ضدشهیعی و    داد که به سازی غرب و اسرائیل نشان غیرت جای های اسالمی متالگ به قرائت

 .  ضداسالمی است تا ضدغربی

شهدت از قهدرت داعهش     تهازگی بها پیشهروی ارتهش و نیروههای مردمهی عهراق و سهوریه، بهه          به

ایهن گهروه و حمایهت حامیهان غربهی، عبهری و عربهی آن، بهه او         ثروت بهادآورده  است اما  شده کاسته

 .یابد از طریق غیرقانونی به تسفیحات متعارف و غیرمتعارف دستتا داد  می امکان

های عهراق و سهوریه    و در اختیار دولت است اکنون بسیاری از مناطق تحت نموذ داعش، آزاد شده

هها، مرزههای جمههوری اسهالمی ایهران را بها ههی  خطهری          است؛ بنابراین، فعالیت تکمیری قرارگرفته

جمهوری اسالمی ایران را در حصار مرزهای آن جستجوکرد. خط مقهد    کند اما نباید امنیت نمی مواجه

گنجهد و امهروزه جمههوری     جبهه مبارزه ضد داعش و حامیان آن، تنها در مرزهای سرزمین ایران نمهی 

عنوان قدرتمندترین کشور منطقه، عمق استراتژیک خود را تا مرزهای جنوبی لبنهان بها    اسالمی ایران به

، دسهتیار و مشهاور عهالی فرمانهدهی کهل قهوا       سرلشهگر صهموی  است.  داده رشرژیم صهیونیستی گست

 باره گمت:   دراین

باراست که قدرت  قدرت نموذ ایران از محور ایران، عراق و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومین

نان است. خط دفاعی ما دیگر شفمچه نیست، مرز دفاعی ما جنوب لب شده نموذ ایران تا مدیترانه گسترده

اسهت. نگرانهی    یل رسهیده ئیل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و باالی سر اسرائبا اسرا

 (.92/2/9313ت )صموی: خفیج فارس تا مدیترانه اس ها از توسعه نموذ قدرت ایران از غربی

ای آنهها   ها و متحدان منطقهه  اکنون عمق استراتژیکی جمهوری اسالمی ایران به کابوسی برای غربی

 است. شده شده و داعش برای مقابفه با چنین کابوسی آفریده تبدیل

سیاسهی اقفهیم کردسهتان، از آن، حهاکی اسهت کهه ظههور         های براین، اظهارهای اخیر مقا  عالوه   

مرگان اربیل، داعش را موهبتی  است. پیش داعش، باعث تطمی، کردهای عراق برای اعال  استقالل شده

اسهت   تهرین حهد بهرای رسهیدن بهه اههداف سیاسهی خهود رسهانده          که آنها را به نزدیکدانند  الهی می

مسهعود  (؛ در این راستا، پس از فروپاشی نیروهای دولتی در موصهل و تکریهت،   52: 9314)تودنهوفر، 
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پرسی برای اعال  اسهتقالل اقفهیم از عهراق     ، رئیس اقفیم کردستان عراق، خواستار برگزاری همهبارزانی

و رئیس شورای امنیت کردستان عراق  بارزانی مسعود، پسر بارزانی مسرور. (Al Marashi ,2194شد )

ههای   عهراق بایهد پهس از شکسهت تروریسهت     »های ارتش عراق در ففوجه گمت:  نیز، پس از پیروزی

؛ او انجها  ایهن امهر را بهرای جفهوگیری از      «شهود  تکمیری داعش به سهه موجودیهت جداگانهه تقسهیم    

عراق باید براساس خطوط قومی »دانست؛ مسرور همچنین گمت:  ای آینده ضروری قههای فر خونریزی

؛ او درادامهه  «شهود  ای و با اعطای حکومت به هر سه گروه مسفمانان شیعه، سنی و کردها تقسیم و فرقه

نداد پس یا باید کنمدراسیون باشد یا جدایی کامل؛ اگهر سهه دولهت کنمهدرالی      فدراسیون پاسخ»افزود: 

 Chmaytelli)« از آنها باالتر از دیگران نیسهت  یک اشت که هی  باشیم، سه پایتتت برابر خواهیم  هداشت

& Coles: 2016)ها برای تجزیه عراق  هاست ازطرف غربی ؛ این ستنان، تکرار مواضعی است که سال

سهال  در  رئیس کمسیون امور خارجی سنای آمریکا از حزب دموکرات، ،بایدن زفجوشود.  می  مطرح

  تشهکیل سهه منطقهه    ،بایهدن در طهرح خهود    ؛ناظر بهود ، عراق  بر تجزیه کرد که مطرحطرحی را  2116

تشهکیل کشهور    (.Biden, 2016) بود خواستار شده، در عراقرا خودمتتار شیعیان، اهل تسنن و کردها 

 کردنشین در مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران، تهدیدی جدی بهرای کشهور اسهت، چراکهه ایهن     

بهوده و آنهها را از   « پهژاک »ویهژه   ههای تروریسهتی، بهه    عنوان مکانی امن برای گروهک منطقه همواره به

 است. داشته تعقیب نیروهای دولت ایران و ترکیه مصون

 سازی در مقابل اسالم سیاسی چالش گفتمانی: بدیل -2
ههای رقیهب    گیری گمتمهان اسهال  سیاسهی، گمتمهان     پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و شکل

. گمتمان انقالب اسالمی ایران، پرچم اعتهرا   کنند هایی دیگر از اسال  را تقویت فکرافتادند، خوانش به

ههای   بهراین، شکسهت   اهتزازدرآورد و با تما  وجود به مبارزه با آن پرداخهت؛ عهالوه   ضد استکبار را به

متمان اسال  سیاسی را به رهبهری  درپی اعراب از اسرائیل و پیروزی انقالب اسالمی ایران، قدرت گ پی

تاز میدان مبارزه بها اسهال  سیاسهی شهد امها       شدت باالبرد. با فروپاشی بفوک شرق، غرب، یکه ایران، به

گرایان انقالبهی بهه اههداف خهود      بردند که با حمایت از سکوالرها در مقابل اسال  خوبی پی ها به غربیی

جعفهی از گمتمهان اسهال  سیاسهی بهود. غهرب بها        ی ا یافت؛ گزینه ممکن، خفهق نمونهه   نتواهند دست

دار اسال  سیاسهی   کرد، داعش را پرچم دادن به داعش و حمایت از جنایات تروریستی آنها تالش میدان

کند و روحی تازه در جوانان عرب  سرخورده از فضای حاکم بر کشورهای عرب بدمد تها آنهان    معرفی
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ای مذهبی و دینی نیست بفکه گروهی تروریسهتی   مان، فرقهکند؛ درواق،، این ساز را به این گروه جذب

: 9314سازی تقفبی از گمتمان اسال  انقالبی و سیاسهی بپهردازد )فهاخری،     خواهد به بدیل است که می

 ایماکند. اسال  سیاسی ایران در منطقه، نقش « دیگر»مثابه  (؛ هدف، آن است که داعش به11

سهتیزی، جههاد و    ت الهی، برپایی حکومهت اسهالمی، ظفهم   گمتمان داعش، مماهیمی ازجمفه حاکمی

ای  گونه شهادت و حتی مهدویت و موعودگرایی را که از مماهیم اصفی گمتمان اسال  سیاسی هستند، به

ههای   کند و خهوراک تبفیغهاتی رسهانه    آمیز از اسال  به جهانیان ارائه خشونت ای دهد که چهره می نمایش

 سازد. غربی را فراهم
کهه عوامهل    گیهرد درحهالی   ها از داعش، تنها بعد خارجی مسه فه را دربرمهی   ه حمایت غربیاذعان ب

در کشورهای  2199اند. تحوالت سال  شدن داعش داشته داخفی جهان اسال  نیز تأثیری بسزا در مطرح

عربی، مؤید این مدعا بود اما مسیر حرکت بیداری اسالمی با دخالهت ائهتالف غربهی، عبهری و عربهی      

ماند؛ یأس و ناامیدی ناشی از این شکست، جوانان کشورهای عربی را به سمت  نتیجه شد و بی منحرف

دار احیای اسال  سیاسی و ایجهاد   داد و جوانان انقالبی ناکا ، داعش را که داعیه گرایی بیشتر سوق افراط

 (.11: 9314کردند )فاخری،  کرده، از آن استقبال خالفت اسالمی بود، قبول

شهود،   ی ایران، تنها به حمظ تمامیت ارضی کشور یا حاکمیت و استقالل آن، محدود نمهی امنیت مف

ههای   است از: فقدان هرگونه تهدید ضد ارزش بفکه در نگاه جمهوری اسالمی ایران، امنیت مفی عبارت

: 9312بهه آنهها )دهقهانی فیروزآبهادی،      مکتسب جمهوری اسالمی ایران و عد  احساس تهدید نسهبت 

تروریستی داعش  های ترین تهدیدهایی که گمتمان اسال  انقالبی با آن مواجه است، اقدا  ز مهم(. ا941

ههای کشهورهای غربهی     است؛ درنتیجهه، مطبوعهات و رسهانه   « اهلل سبیل جهاد فی»عنوان  و معرفی آن به

یهب،  ترت ایهن  دهنهد و بهه   مهی  های واقعی اسهال ، همسهان جفهوه    تروریستی داعش را با ارزش های اقدا 

های حقیقی جمهوری اسالمی ایهران   شود تا ارزش های متتفگ اسال ، باعث می انگاری گرایش یکسان

که به نا  اسال  در غرب یا هر نقطهه   (. کسانی991: 9311دار شود )سیدنژاد،  نزد افکار عمومی، خدشه

کننهد   مهی  دنا زننهد، درواقه،، ایهن ممههو  مقهدس را به       مهی  دیگری از جهان به نا  جهاد به ترور دست

که در گمتمان جمهوری اسالمی، چنین اعمالی از منظر فقهی و کالمی، مردود اسهت؛ و جههاد    درحالی

 (.99: 9365)خمینی، ابتدایی در دوران غیبت، جایز نیست. 
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 تهدید تقریب میان مذاهب اسالمی -3
مسفمین در جههان،  ترین راهکار برای ارتقای جایگاه  عنوان مهم ایجاد وحدت میان فرق اسالمی، به

های گسهترده آیهت اهلل العظمهی بروجهردی و      است. تالش همواره مورد توجه بیشتر عفمای اسال  بوده

شیخ شفتوت برای تقریب بین سنی و شیعه نمونه ای از حرکت عفمهای اسهال  در جههت رسهیدن بهه      

م که در ههر مقطعهی از   رسی می نتیجه وحدت در میان مسفمانان است. با نگاه کوتاهی به تاریخ اسال  به

های مذهبی در میان مسفمانان بروزکرده، تجربه شکستی تفهخ نیهز در    تاریخ اسال  که تمرقه و اختالف

عنهوان   است؛ نصوص دینی مسهفمانان نیهز، بهر وحهدت و پرهیهز از اخهتالف بهه        شده کارنامه آنها ثبت

 ای دینی تأکیددارند.  فریضه

ههای میهان اههل سهنت و شهیعیان       کند، بهه اخهتالف   می داعش همگا  با صهیونیسم و غرب تالش

اسهت. بهه تعبیهر برخهی از      بزند و متأسمانه در رسیدن به ایهن ههدف تاحهدی زیهاد، موفهق بهوده       دامن

اساس خود، در برانگیتتن افکار عمومی  رغم جمعیت اندک و اعتقادهای بی ها به پژوهشگران، تکمیری

دارنهد؛ نمونهه بهارز ایهن      المی ایران، بسیار توانهایی خصوص جمهوری اس اهل سنت، ضد شیعیان و به

بود؛ او نظر برخی از اهل سنت عراق را ضد ایران برانگیتت و این تمکهر را   ابومصعب زرقاویمورد، 

های جدید، در حال تصرف قفمرو تاریتی اهل سنت هستند )مسهجدجامعی:   به آنها القاکرد که صموی

   کرد و گمت: ه یک خود معرفی، شیعیان را دشمن شمارزرقاوی .(9316
ها، کردها، وابستگان دولت عراق و شهیعیان؛ از نظهر مها گهروه      اند: آمریکایی دشمنان ما چهار گروه

اخیر، کفید تحوالت سیاسی عراق است، به این معنا که اگر ما عمهق دینهی، سیاسهی و نظهامی آنهها را      

دهند؛ اگر  می خود را به اهل سنت نشانگری  شوند و خوی وحشی می هدف قراردهیم، آنها نیز تحریک

بهه ایهن گهروه     ایم اهل سنت غافهل را نسهبت   گمت که توانسته توان در انجا  این طرح، موفق شویم، می

 .(914: 9311کنیم )سیدنژاد،  آگاه

ظهاهر، خهود را سهنی     ، تنهها بهه تکمیریههایی  کهه بهه     «تقریب میان مسهفمین »تالش برای شکست 

نشین  روحانی لندن« الحبیب یاسر»ها یا افرادی دیگر نظیر  شود، بفکه گروه د نمیکنند، ،محدو می معرفی

آنجفهس نیهز کهه خهود را شهیعه       االصهل سهاکن لهس    روحهانی افغهانی  « الهیاری حسن»االصل و  کویتی

ها در جهت ایجاد فتنه و آشهوب در میهان مسهفمانان، مهورد اسهتماده       کنند، همسو با تکمیری می معرفی

هها بها    گیرند؛ اهانت این افراد به مقدسات اهل سنت، بهانه الز  را برای مبارزه تکمیری می دشمنان قرار

هها ضهمن    کند؛ مقها  معظهم رهبهری در واکهنش بهه ایهن فعالیهت        می شیعیان و تضعیگ تقریب فراهم
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کهه شهیعه را عفیهه سهنی و      بدانید آن کسانی»دانستن اهانت به نمادهای دینی اهل سنت فرمودند:  حرا 

« نهد ا دارند و نه سنی را؛ بها اصهل اسهال  دشهمن     کنند، نه شیعه را دوست می سنی را عفیه شیعه تحریک

 .(6/92/9319ای:  خامنه

تنها ضرورتی برای وحدت و تقریب میهان مهذاهب اسهالمی وجودنهدارد،      ها نه در دیدگاه تکمیری

داننهد؛   ای تأمین مناف، خهود مهی  های جمهوری اسالمی ایران بر های تقریبی را، از سیاست بفکه فعالیت

این در حالی است که راهبرد تقریب میان مذاهب، مقتضای عقاید اسالمی است و اعتقاد به عد  جواز 

ای و مهذهبی   های فرقهه  تمرقه در بین مسفمانان از بدیهیات مکتب اسال  است. ازآنجاکه ایجاد اختالف

ترین گروه تکمیری در عصر حاضر، بیشترین  فراطیعنوان ا های تکمیری است، داعش به از لواز  اندیشه

 کند. ضرر را متوجه وحدت اسالمی می

 ای تغییر در معادالت منطقه -4
آمیهز در   طفبانه و مسالمت جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه گذشته، همواره رفتاری صفح

آمیهز   وفصل مسالمت حلسیاست خارجی خود اتتاذکرده و راهبرد اصفی آن از ابتدای انقالب تاکنون، 

المففهی، یکهی از اصهول     ای و بهین  است؛ بنابراین، کمک به حمظ صهفح و ثبهات منطقهه    ها بوده اختالف

بهاره   سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده، جنگ، تنها یک استثناست؛ اما  خمینی )ره( درایهن 

« ز در سهطح جههان اسهت   آمیه  آنچه غایت تعفیمات اسهالمی اسهت، همزیسهتی مسهالمت    »فرمایند:  می

سیاسهت خهارجی   »کند:  می قانون اساسی بیان 952(؛ همچنین، اصل 15، 91:  9319)موسوی خمینی، 

آمیز متقابل با  پذیری... و روابط صفح جویی و سفطه جمهوری اسالمی ایران براساس نمی هرگونه سفطه

 «.دول غیرمحارب، استوار است

توسعه و تثبیت مناف، مفی جمههوری اسهالمی ایهران در     آمیز، تقویت، هدف از همزیستی مسالمت 

ایهران در جههت کهاهش    ای اسهت؛ درواقه،،    اقتصادی و صفح و امنیت منطقهه  -جهت توسعه سیاسی

ای، رویکهرد   منظهور کمهک بهه بهبهود امنیهت منطقهه       و بهه  پیرامهونی امنیتی ناشی از محیط  هایتهدید

در ایهن  ؛ اسهت  گرفتهه  ای را درپهیش  بهازیگران منطقهه  بر همکاری و مشارکت با سایر  سازی مبتنی امنیت

 ،ههای درونهی   ثبهاتی  برای مدیریت منازعات و بهی  های قدرتمند گیری دولت لچارچوب، کمک به شک

های بزرگ و مقتهدر در خاورمیانهه    دنبال تضعیگ دولت ، زیرا رژیم صهیونیستی بهاهمیتی اساسی دارد

کننهد تها    ا  توان خود را برای مبارزه با یکهدیگر صهرف  دهد که کشورهای منطقه، تم می است و ترجیح
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 آویو نشود.  خطری، متوجه تل

نظهم و   ،های اخیهر  طول سال درخاورمیانه منطقه  قومی در گرایی مذهبی و تروریسم و افراطرشد 

دههد. وهابیهت و    شدت تحت تأثیر قرارمی اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به -ثبات سیاسی 

های مذهبی  منب، عمده گسترش تروریسم و تنش ،ایدئولوژی مذهبی افراطینوعی عنوان  بهگری  سفمی

نمه،،   ای و برخی مالحظات سیاسهی بهازیگران ذی   واسطه آشمتگی کفی منطقه این ایدئولوژی به و بوده

ههای انتحهاری و تروریسهتی     . عمفیهات اسهت  تر بهرای انتشهار و تأثیرگهذاری پیهداکرده     گسترده یفضای

یافته در عراق و حتی در کشورهای اروپایی و در میهان   صورت گسترده و سازمان های تکمیری، به گروه

کردن فضای  ها(، ضمن حاکم ها )تاکتیک ای جدید در تاریخ اسال  است؛ این روش گناه، پدیده مرد  بی

در میان گرایانه  های افراط گرفتن برخی گرایش های مذهبی و همچنین، نضج غیرعقالنی و رشد تعصب

 طفبانه جمهوری اسالمی ایران قراردارد. آمیز و صفح مسفمانان، ازاساس در تعار  با رویکرد مسالمت

عمفکرد کشورهای حامی داعش، فضای مماهمه و تعامل سازنده را تضعیگ و منطقه را به تهنش و  

فعالیهت تکمیهری،    دههد.  ای می کند؛ درنتیجه، همگرایی جای خود را به واگرایی منطقه ناآرامی دچارمی

شهود و جمههوری    مهی  سهبب  در عراق و سایر کشورهای منطقه خفهیج فهارس  را  مریکامجدد آحضور 

مهانعی در راه تحکهیم پیونهدهای    در منطقه را  مداخفه و افزایش حضور آمریکااسالمی ایران، هرگونه 

امنیتهی   -نبه نظامیروابط دوجا ؛کند می خفیج فارس تفقی سازی در خود با کشورهای عربی برای امنیت

، ازجمفه قراردادهای خرید سالح چندصهدمیفیاردی میهان عربسهتان سهعودی و     آمریکا با این کشورها

جههت پیشهگیری از    در مههم عهامفی   ،(Javier: 2017)دنالد ترامه  جمهوری  آمریکا در دوران ریاست

این، حضور نیروهای نهاتو  خوردن معادالت منطقه است؛ بنابر هم ای و به منطقه های ها و تعامل همکاری

دیگر، حضهور ایهن نیروهها در     ؛ ازسویهای امنیتی ایران را در بفندمدت باالخواهدبرد هزینه در منطقه،

ها خوشایند نیست و این مس فه، باعث رقابت میان دو ابرقدرت روسیه و  همسایگی روسیه برای روس

تی و ایجههاد نههاامنی را در منطقههه  افتههادن جنههگ نیههاب  راه آمریکهها خواهدشههد و درنهایههت، زمینههه بههه  

 (.926: 9314خواهدکرد )رضایی فرامانی،  فراهم

 2116اهلل در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی بهه لبنهان در سهال     پیروزی نیروهای مقاومت و حزب

انداخت؛ در همان زمان، وزیهر   وحشت پیمانان عربی آنها را ستت به المفل و هم آمریکا، صهیونیسم بین

کرد که تنها راه ممکن برای غفبه بر جبهه مقاومت، ایجاد اختالف میان شیعه  رجه اسرائیل اعال امور خا

، رئهیس موسهاد نیهز ایهن موضهوع را بارهها       داگان م یرو سنی و درنهایت، ایجاد تنش در منطقه است؛ 
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ش تحت تأثیر (. داع9256: 9314تکرارکرد و آن را تنها راه مقابفه با مقاومت دانست )رضایی فرامانی، 

های تروریستی داعش، ضهمن   دار شد. فعالیت های صهیونیستی و امپریالیستی، این نقش را عهده جریان

ههای مهذهبی و    آمیز و غیرعقالنهی در میهان مسهفمانان، باعهث رشهد تعصهب       کردن فضای جنون حاکم

شدت در تعار   به شود؛ این موض،، جویانه در میان مسفمانان می شدت انتقا  های افراطی و به گرایش

محوری و نمی خشونتی را  آمیز جمهوری اسالمی ایران قراردارد و عقالنیت با رویکرد و مشی مسالمت

 کند.  ترین اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است، تهدیدمی که یکی از مهم

  تقویت صهیونیسم و تضعیف جبهه مقاومت -5
  جبهه، تضعیگ آمریکا و رژیم صهیونیستیت متحده اهداف سیاست خارجی ایاالترین  یکی از مهم

ههای مقاومهت    گهروه از اهلل و برخهی   متشکل از ایهران، سهوریه، حهزب    ،جبهه مقاومت است. مقاومت

اکنهون مهورد   است؛ ایهن جبههه     ها قرارداشته ففسطینی، همواره در تقابل با اهداف آمریکا و صهیونیست

دنبهال   ، بهنمایندگی از استکبار جهانی داعش به است. گرفتهقرارهای تکمیری  و دیگر گروههجو  داعش 

ایهران  میان مقاومت را که پل ارتباطی   یکی از بازیگران مهم جبههنابودی سوریه است تا از این طریق، 

 کند. د، قط،وش می های ففسطینی محسوب اهلل و گروه و حزب

مناف، راهبردی و با مطابق  ،کاملطور هبمعتقد است که داعش ت، گر صهیونیس تحفیل، افرایم بن شائل

جریان تکمیهری ایجادشهده، نقطهه عطمهی     فعالیت من کند و فرصت کنونی که به یع می مفی آمریکا عمل

کند و قدرت ایران را  ایجاد نوعی موازنه قوا در منطقه استماده درراستایتواند از آن  است که آمریکا می

رسهیدن دولهت شهیعی در ایهن کشهور و       قدرت و به حسین  صداآمریکا به عراق و سقوط   که با حمفه

 :Ben-Ephraimدکن تعدیلاشت، تزاید د به روندی رو، اهلل و حماس شامل حزب ،تقویت محور مقاومت

2014) ). 

است و به بحث درباره چنهدوچون آن نیازنیسهت؛    بر همگان آشکار شده افرایم بناکنون این ستن 

هاى افراطى و تکمیرى از دیهدگاه   جریان  جهانى  کنگره»کنندگان در  رکتدر دیدار با شنیز رهبر انقالب 

 کردند و فرمودند:  به این موضوع اشاره« عفماى اسال 

هایى که پشتیبان و  این است که جریان تکمیر و حکومت ،انکارى وجوددارد و آن  یک نکته غیرقابل

کننهد؛ کهار آنهها در     می نیسم دارندحرکتدر جهت نیات استکبار و صهیو طورکامل بهحامى آن هستند، 

شواهدى این  ؛هاى استعمارى اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستى است هاى آمریکا و دولت جهت هدف
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 ،ههاى اسهتعمارى   در خدمت جریهان  ،عملدرظاهر اسالمى دارد اما  ،کند. جریان تکمیر می معنا را قطعى

 .(4/1/9313ای:  )خامنه کنند دارندکارمی دنیاى اسال ضد استکبارى و سیاسى بزرگى است که 

تهرین تهدیهدی بهرای     کوچک ،اند که داعش درستی دریافته بهنیز  رژیم صهیونیستی های مقا اکنون 

الز  است، . آید شمارمی بههای مقاومت  برای مقابفه با گروه بسیار مهم یفرصت شود و نمی ها محسوبآن

منظهور   عمفی بهترین  کوچک ش،داعگروه تروریستی ، غزه روزه پنجاهدر جریان جنگ شود که  یادآوری

 نداد.  انجا  مقاومت ففسطین کمک به

 گرایی های تکفیری و تداوم افراط تربیت نسل جدید تروریست -6
صهورتی گسهترده در    داعش برای پرورش تعداد هرچهه بیشهتر نیروههای تکمیهری، از کودکهان بهه      

طهورویژه بهه    کند؛ این گهروه تروریسهتی، بهه    می استماده های انتحاری و دیگر امور قفمرو خود عمفیات

هایی سنگین را برای تفقهین ایهدئولوژی    دارد و هزینه تربیت کودکان در مناطق تحت اشغال خود توجه

 .(Malik&Benotman, 31 :2016)است  داده خشن خود به کودکان اختصاص

 111تها   111کرد که داعش،  عال ا 2195کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان مفل متحد، در ژوئن 

سال، درزمینه  91تا  5است. کودکان میان  ساله را در مناطق متتفگ موصل ربوده95تا  1تن از کودکان 

ههای   گیرنهد؛ رسهانه   ساله نیز تحت آموزش نظهامی قرارمهی  95تا  91بینند و کودکان  می مذهبی آموزش

کههه از دسههتور فرمانههدهان داعههش   دکههانیای منتشههرکردند کههه براسههاس آن، کو محفههی نیههز، اعالمیههه

، کارشناس ارشد بنیاد کویفیا  در کتهاب  مفیک نیکیتاشدند.  می خورده، شکنجه کردند، شالق می سرپیچی

هها   رویکرد داعش به آموزش و تعفیم کودکان، یادآور روش نهازی »نویسد:  می کودکان دولت اسالمی

 .Malik&(Benotman, 32 :2016)« در تربیت کودکان آلمان است

ها  ها و فاشیست تر از جنایات نازی تر و وحشیانه مراتب خشن جنایات داعش در عراق و سوریه، به

خصوص درباره نقض حقوق کودکان است. آموزش کودکان داعش از تولد آغازشده و در مدرسه و  به

کنهد، در خانهه    میمجبور« مروارید خالفت»عنوان  شود. داعش، دخترها را به ها بیشتر می سپس اردوگاه

آموزند. داعش با مجبورکردن کودکهان   کنند و از همان اوایل زندگی، چگونگی همسرداری را می اقامت

دههد و   سو درصهدد اسهت، ایهن اعمهال را بهه کودکهان آمهوزش        به مشارکت در اعدا  متالمان، ازیک

از کودکان با دادن چهاقو  که برخی  دهد. درحالی کند تا جنایات خود را عادی نشان می دیگر سعی ازسوی

کنند، هستند کودکهانی کهه خهود، مجهازات اعهدا  را       می ها همکاری تر، در اعدا  های بزرگ به تکمیری
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 42 :016 2)داننههد  مههی دهنههد؛ آنههها انجهها  مجههازات اعههدا  را نههوعی امتیههاز و افتتههار    مههی انجهها 

,Malik&(Benotman. 

گیرنهد کهه بها     دهند. آنها یادمی یات انتحاری انجا بینند که چگونه عمف می همچنین، کودکان آموزش

پوشیدن جفیقه انتحاری یا راندن خودروهایی پر از مهواد منمجهره بهه منهاطق مهدنظر داعهش، آنهها را        

، بیش از نوزده مورد 2195بان حقوق بشر، در سوریه فقط در ژوئیه سال  منمجرکنند. براساس آمار دیده

بهر مهوارد    ؛ عهالوه Malik&(Benotman,44 :2016)اسهت   شهده  تاز انمجارهای انتحهاری کودکهان ثبه   

ها را در اسهتان   دهد که طبق آنها، قبایل محفی، برخی از خانواده می هایی ارائه یادشده، این نهاد، گزارش

که خانواده  آنهها از ایهن    االنبار مجبورکردند، کودکان خود را برای پیوستن به داعش بمرستند. کودکانی

داننهد، در    مهی  هها کودکهان را نیهز موظهگ     شدند، زیرا تکمیری می زور گرفته کردند، به می عمل خودداری

هها بهرای اعهدا  و سهر بریهدن متالمهان        شهده توسهط تکمیهری    کنند. کودکهان ربهوده   مشارکت« جهاد»

هزار زن حامفه در  39دهنده این حقیقت تفخ هستند که داعش، حدود  شوند. آمارها نشان می کارگرفته به

ها را  بینند تا نسل آینده تکمیری هایی خشن می عراق و شا  دارد. کودکان از همان ابتدای تولد، آموزش

باشد، نباید از اصل ماجرا  شده ؛ اگرچه ممکن است در ارائه این آمار اغراق(Moore:2016)دهند  تشکیل

ههای   از فرزنهدان اروپهایی   جدید که ینسف»باره نوشت:  دراین ایندیپندنت انگلستانغافل بود.رروزنامه 

همچنهان   ،«های جهادی عروس»را شمار است زیشده به داعش هستند، همچنان در حال افزایش  مفحق

 .(Dearden :2016)« تافزایش اس روبه

 های غیرمستقیم ناشی از فعالیت داعش در منطقه هزینه -7
اکنهون بهه    د، ههم شه  تعریگ سنتی از امنیت که به امهور دفهاعی، نظهامی و تسهفیحاتی مربهوط مهی      

هایی معطوف است که بتواند مبنایی پایدار بهرای فعالیهت اقتصهادی، تولیهد و افهزایش درآمهد و        زمینه

های فرسایشی داخفی،  انداختن جنگ راه ها با به تکمیری(. 216: 9316القفم،  امکانات جامعه باشد )سری،

نیست که تتریب و تردیدی اند.  دههای کشورهای اسالمی را نابودکر بسیاری از تجهیزات و زیرساخت

بسیار جهدی در   یخصوص کشورهای محور مقاومت که مانع اسالمی و به دولهای  نابودی زیرساخت

هها و حامیهان غربهی     های( کهالن صهیونیسهت   از راهبردهای )استراتژی راه پیشرفت این کشورهاست،

سازمان نی کشورهای اسالمی است. های اقتصادی و انسا آنهاست؛ هدف این راهبرد، نابودکردن سرمایه

میفیهارد   951زد که بازسازی سوریه، عراق و غزه به مبفغی معهادل   تتمین 2194در سپتامبر مفل متحد 
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جنگ سهوریه،   کرد که ستنگوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان مفل متحد اعال  دالر نیازدارد.

عراق نیز است؛ در کرده جدی مواجه یمشکالت امکانات مسکونی، آموزشی و صنعتی را در این کشور با

جهدی  طور  بهه با داعش، صدها ساختمان در شمال و شرق ایهن کشهور    گرفته ی صورتها طی درگیری

 (.:ESCWA 2194) اند دیده آسیب

 ها فرصت -ج
اسهت امها    روسهاخته  هایی متعهدد روبهه   تردید، ظهور داعش، جمهوری اسالمی ایران را با چالش بی

 خواهدشد:   هایی نیز در اختیار ایران گذاشته که در زیر به بعضی از آنها اشاره فرصتحال،  درعین

 معرفی اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی -1
شهدن   های استعمارگر غربی و رژیم صهیونیستی، پس از پیروزی انقالب اسالمی و هژمونیک دولت

بهه ایهن هژمهونی گمتمهانی ایهران اسهالمی        کردند با خفق گمتمهان رقیهب   گمتمان اسال  سیاسی تالش

شهده از اسهال  از دیهد اسهتکبار،      ههای تحریهگ   دهند؛ در این راستا، ارائه اسال  آمریکایی و مهدل  پایان

بها تیزبینهی   بهترین بدیل با بیشترین بهره و کمترین هزینه برای دشمنان اسال  بهود. امها  خمینهی )ره(    

 ند. واردکرداسال  در فرهنگ سیاسی را  اصطالح اسال  ناب محمدی )ص( ،خاص خود

بر  نماهای متحجر و مبتنی نیست، بفکه اسال  مقدسزده  اسال  غرب ،صرفطور به ،آمریکاییاسال  

نماههای   گیرد؛ اما  خمینی )ره( با اشاره به این نکته، اسال   مقدس مبانی غفط و متعصبانه را نیز دربرمی

داند کهه ههر دو در مقابهل اسهال       درد می ن خدانشناس و مرفهان بیدارا سان  اسال  سرمایه متحجر را به

بها اشهاره بهه    نیز (؛ رهبر معظم انقالب اسالمی 929، 29:   9319گیرند )موسوی خمینی،  ناب قرارمی

 فرمودند:  این موضوع،

اسهت  شناسیم، ممکن  تاآنجاکه ما می) ها اسال  آمریکایی در زمان ما و در زمان اما  و در همه زمان

یکی اسال  سکوالر، یکهی اسهال  متحج؛هر؛ لهذا      ؛دو شاخه بیشتر ندارد (،جور باشد در آینده هم همین

هها را،   یعنی دین را، جامعهه را، رفتهار اجتمهاعی انسهان    ، اما ، آن کسانی را که تمکر سکوالری داشتند

ه دین داشتند؛ یعنی همواره در ردیگ کسانی گذاشت که نگاه متحجرانه ب، خواستند جدای از اسال  می

و متحجرانهه؛ ههر    های نواندیش و متعصبانه روی مبهانی غفهط   فهم برای انسان افتاده غیرقابل نگاه عقب

  بینید ههردو نمونهه   کنید، می امروز که شما نگاه میاست.  دوی اینها را اما  همواره در کنار هم ذکرکرده

ههای قفهدر دنیها و مهورد حمایهت       تِ قهدرت اسال ، در دنیای اسال  وجوددارد، هردو هم مورد حمایه 
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و القاعهده و امثهال اینهها مهورد حمایهت آمریکها و       جریهان منحهرف داعهش     آمریکاست. امهروز، ههم  

های به نا  اسال  و بیگانه از عمل اسالمی و فقهه اسهالمی و شهریعت     ند، هم بعضی از جریانا اسرائیل

 (.94/3/14ای:  )خامنهاسالمی، مورد حمایت آمریکاست 

شده با اصول آمریکهایی و   داده اسال   تطبیق»و هم « اسال  متحج؛ر  آمیتته با خرافات»هم بنابراین،   

گیرند. آنچه در پژوهش حاضر، مدنظر  شده قرارمی و تحریگاسال  آمریکایی در زمره « ها نظر غربیمد

ماینهده آن  تهرین ن  است، نوع خشن و متحجر اسال  آمریکایی است که داعش در عصهر حاضهر، مههم   

های مستبد عربی و با اسهتماده از   است؛ این گروه تروریستی، پس از بیداری اسالمی و سرنگونی رژیم

کرد؛ این گمتمان که  خواه انقالبی معرفی عنوان یک گمتمان تحول وجودآمده، خود را به فضای سیاسی به

در میان جوانان بهرای اصهالح   خصوص  بدیل تقفبی جمهوری اسالمی ایران بود، به دلیل اشتیاقی که به

شد و به جهذب جوانهان از کشهورهای متتفهگ جههان       وض، موجود جوام، وجودداشت، مقبول واق،

ههای   های داعش در مناطق تحت نموذ خود و خشهونت  حال، جنایات وحشیانه تکمیری پرداخت؛ بااین

رسهاند و   اثبهات  یستی را بهبودن ادعای این گروه ترور حد و حصر آن در برخورد با متالمان، پوشالی بی

کهه   گونهه  کرد زیرا همان های اسال  ناب و اسال  آمریکایی، بسیار کمک گرایان، در فهم تماوت به اسال 

 اما  خمینی )ره( فرمودند: 

مند اسهت کهه تمها  زوایهای آن بایهد بهرای        راه مبارزه با اسال  آمریکایی از پیچیدگی خاصی بهره

ههای اسهالمی مهرز میهان اسهال        د؛ متأسمانه هنوز برای بسهیاری از مفهت  مسفمانان پابرهنه، روشن شو

نماهای متحجر و  آمریکایی و اسال  ناب محمدی )ص( و اسال  پابرهنگان و محرومان و اسال   مقدس

، 9319اسهت )موسهوی خمینهی،     طورکامل مشتص نشده درد، به داران خدانشناس و مرفهان بی سرمایه

 29 :929.) 

ههای   خود، موجب کاهش جذب نیرو شد و درنتیجهه، زمینهه   حشتناک داعش خودبههای و خشونت

ههای امها  خمینهی)ره( الگهویی      ساخت. جمهوری اسالمی ایران با توسل بهه اندیشهه   افول آن را فراهم

 است.   کرده کردند، ارائه می ها به نا  اسال ، به جهانیان معرفی متماوت را از آنچه تکمیری

ورز و ضدتروریستی جمهوری اسالمی ایران و  رخشونتآشکارشدن ماهیت غی -2

 جبهه مقاومت 

یکی از ترفندهایی که همواره غرب و رژیم صهیونیستی، برای مقابفه با جمهوری اسالمی ایهران و  
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دادن جمههوری اسهالمی    برند، تالش برای تروریستی جفهوه  کارمی گیری گمتمان اسال  سیاسی به قدرت

اهلل است. تالش آمریکها بهرای معرفهی جمههوری      ویژه حزب هه مقاومت، بههای جب ایران و دیگر گروه

المففی، نمونه  بهارز   عنوان یک کشور یاغی، تروریست و تهدیدکننده صفح و امنیت بین اسالمی ایران به

 (.922: 9312این رفتار محدودکننده است )دهقانی فیروزآبادی، 

زارش ساالنه خود دربهاره تروریسهم، ایهران را در    خارجه آمریکا در گامور وزارت در این راستا،  

حمایت »طرق گوناگون ازجمفه   این کشور به که کشورهای حامی تروریسم قرارداد و مدعی شد صدر

هههای تروریسههتی در کشههورهای متتفههگ جهههان   بههه گههروه ،«مههالی، آمههوزش و رسههاندن تجهیههزات 

و ایهن گهروه    هاهلل لبنان پرداخت ان از حزبویژه به حمایت ایر وزارت خارجه آمریکا به است. کرده کمک

همچنین به حمایت ایران از  ،در این گزارش؛ است دانسته «تهدیدی جدی برای ثبات لبنان و منطقه»را 

اهلل کهه آمریکها آن را گروههی تروریسهتی      )گهروه کتائهب حهزب    نظامی شیعه در عهراق  های شبه گروه

شهده و نیهروی    و جههاد اسهالمی در ففسهطین اشهاره    های حماس  و گروه اسد بشار، حکومت داند( می

تهم تروریسهم در سهطح جههانی مه    از همراه وزارت اطالعات ایران به حمایهت   قدس سپاه پاسداران به

 (U.S. Department of State Report: 2 015)اند  ه  شد

ریسهم،  عنهوان اولهین قربهانی ترو    جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقهالب اسهالمی، همهواره بهه     

امان جمهوری اسالمی ایران با داعهش   است؛ اکنون نیز، مبارزه بی ناپذیر را متحمل شده خساراتی جبران

بهودن   دهنهده واههی   شهود، نشهان   می ترین گروه تروریستی در جهان شناخته عنوان خطرناک که امروزه به

 .بر حمایت ایران از تروریسم است ادعای غرب، مبنی

ههای تکمیهری و    منظور مبهارزه بها تروریسهت    کار جمهوری اسالمی ایران بهان های غیرقابل تالش  

وزیهر امهور    ،کهری  جهان شد تا  های مادی و معنوی در جهت رسیدن به این هدف، سبب صرف هزینه

کنهد؛ او   آن اعترافه ایاالت متحده برقرار است، بایران و میان  که تیره یوجود روابط خارجه آمریکا، با

ههای   دارای نقش اساسی و تأثیرگهذار در مبهارزه بها داعهش و دیگهر گهروه      را یران جمهوری اسالمی ا

گونهه   که نظر او را درباره نقش ایران در عراق پرسید، این دانست و در پاسخ کسیتروریستی در عراق 

و سعی در حل آن داریم ولی باید این را به شما بگویم  هستیمببینید، ما با ایران در یک چالش »گمت: 

« اسهت  بهوده  بسیار مثبت و تأثیرگذارها،  و مبارزه با داعش و دیگر تروریستحضور ایران در عراق  که

(Schleifer: 2016). 
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 ای جمهوری اسالمی ایران  تثبیت قدرت منطقه -3
 ای در ایجاد نظم و ثبهات منطقهه  را موقعیت و اهمیت نقش ایران های تکمیری،  مبارزه با تروریست

ویژه پس از حمفه ، بهسوریهو  عراقحضور داعش در کشورهای رساند.  اثبات بهدیگر  بیش از هر زمان

 کها آمریبیش از چهل کشور دنیا بهه رهبهری   ، باعث شد تا عراقتبارهای  به ایزدی روریستیاین گروه ت

گرفت که برخی از ایهن کشهورها    این اقدا  در حالی صورت دهند؛ شکلداعش ائتالفی نمایشی را ضد 

بسهیار   یر تشهکیل و تجهیهز داعهش نقشه    و انگفهیس د  قطهر ، امهارات،  آمریکا، ترکیه، عربستانویژه  به

همکهاری  خواسهتار   معظم انقالب اسالمی،ای محرمانه به رهبر با ارسال نامه اوباماایماکردند.  تأثیرگذار

اما رهبر انقالب ایهن   ( Solomon & Lee: 2014)شد مبارزه با داعش در  آمریکاایاالت متحده با  ایران

خواههد   آمریکا با این کهار، مهی  »ای برای دخالت در منطقه قفمدادکرده، فرمودند:  عمل آمریکا را مقدمه

ارتش پاکستان  -پاکستان با وجود دولت مستقر، با وجود ارتش قوى  در که همچنانتا اى پیداکند  بهانه

کنهد،   مهی  بمبهاران  ،خواهد شود و هرجا را دلش می پاکستان واردمیبه بدون اجازه  -است   قوى یارتش

(؛ وزیر امور خارجه 23/6/13ای:  خامنه«)بدهد چنین کارى را انجا  ،در عراق و سوری؛ه هم (خواهد می)

؛ (Almanar: 2014)فرانسه نیز از ایران و دیگر کشورها خواست تا به ائهتالف ضهد داعهش بپیوندنهد     

از فرصهت  و درعهو    حضهورنیافت  ههای نمایشهی   ایهن ائهتالف  در هرگهز   ایهران جمهوری اسالمی 

گروه تروریسهتی   ، ضدعراقیمانانش، به کمک دولت و مرد  پ و هم آمریکااز اقدا  پیش و  کرد استماده

مههوری  ن جاو حتی متالم یعراقن تما  مس وال شد تاموجب  ایراناثربتش  های داعش شتافت. اقدا 

در پیشگیری از سقوط کامل دولت بغداد و اشغال  ایرانهای  کمکبه تأثیر  این کشور، در ایراناسالمی 

به حدی بود  ایرانجانبه  همه های ند. اقدا نتقدیرک ایرانبارها از  کرده، اعتراف توسط داعش عراقکامل 

دول  ههای کامل در سهایه قرارگرفهت و رسهانه   طور به ،در مبارزه با داعشآمریکا و حامیانش که تالش 

ایهن   ؛در این بحران به نیکی یادکردنهد  ایرانهای غربی بارها از نقش مثبت حتی رسانهمتتفگ جهان، 

بهه همهه جهانیهان، کشهورهای      در منطقهه را  ایهران اقتدار نظامی و سیاسی  حضور مقتدرانه و اثرگذار،

غهرب آسهیا    در منظقهه جنهوب   ایهران بها   شهدت  بهکه  ترکیهو  عربستانای و کشورهایی نظیر رامنطقهف

در  ایهران اذعان بهه توانمنهدی فرمانهدهان و نظامیهان     ؛ درواق،، (:Janine 2194)کرد  ثابت ،دارند رقابت

 بهود.  ایرانجمهوری اسالمی حضور داعش در منطقه برای مهم یکی از دستاوردهای  ،های غربیرسانه

 نوشت: عراقبحران حل در  ایراندرباره نقش  نیوزویک نامه هفته

را  سردار قاسهم سهفیمانی  مغز متمکر جنگی خود،  ،عراقبر ارسال تسفیحات نظامی به  عالوه ایران»

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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ههای   صهورت متمیانهه در صهحنه    بهه  سهفیمانی  ،معمولطور بهاست. هرچند  کرده نیز به این کشور اعزا 

صورت   بهکه صادرکرد های جنگ در آمرلی  از میدانرا جنگ حضورداشت، اجازه انتشار تصاویر خود 

« کامهل حضورداشهت  طور بهه  عهراق صهحنه جنهگ   در  ایهران این پیا  را برای غرب داشهت:   ،مشتص

(Janine: 2014.) 

بها ایهن مهتن     سهفیمانی  سهردار بهه تصهویری از    مجفهه را طهرح روی جفهد   این نشریه، همچنهین  

 داعهش اسهت   کردنجنگید و اکنهون درحهال نهابود    می آمریکاکه ابتدا با  فردی سفیمانی» :داد اختصاص

(2194Janine:.) 

، نقش مشاوران و مستشهاران نظهامی   عراقهای گروه تروریستی داعش در زمان با آغاز پیشروی هم

را بهه خهود   گهران  بسیاری از ناظران و تحفیهل  توجه ،شده های کسبدر نبرد با داعش و پیروزی ایران

های نظهامی باتجربهه یها     البته قدرت جمهوری اسالمی ایران، تنها در توان نظامی باال و نیروکرد؛  جفب

شهود، بفکهه قهدرت نهر  جمههوری اسهالمی ایهران و تهوان          نمهی  افزارهای پیشهرفته آن خالصهه   جنگ

ای دیگر است که باعث پیروزی این کشور در مبارزه با دشهمنان   کنندگی باالی آن نیز، برگ برنده بسیج

بهار در طهول هشهت سهال دفهاع       شود. دشمنان جمهوری اسالمی ایران، این توانایی را برای اولهین  می

بار، دو بفوک غرب و شرق را به اتحاد بها   بار و شاید آخرین کردند؛ جنگی که برای اولین مقدس تجربه

ژیهم بعثهی   نشهد و ر  ای برای آنهها حاصهل   یکدیگر مجبورکرد اما در کمال شگمتی جهانیان، هی  نتیجه

کنهد؛   جنگید، موفق نشد، حتی یک وجب از خاک ایران را نیهز تصهرف   نمایندگی از آنها می عراق که به

رغهم تهدیهدهای داعهش، بهار دیگهر، قهدرت نهر          های اخیر هم، راهپیمایی اربعین حسینی به در سال

در  اما  حسین )ع(جمهوری اسالمی ایران را به رخ جهانیان کشید. حضور چندمیفیونی زائران اربعینی 

سوی نظمهی جدیهد    زده خاورمیانه در حال حرکت به کربال، گویای این حقیقت است که منطقه آشوب

 نتواهدبود. یقین، برای ائتالف غربی، صهیونیستی و عربی مطفوب است که به

 های تعامل غرب با جمهوری اسالمی ایران درزمینه مبارزه با تروریسم شدن زمینه فراهم -4

ه برگزاری اولین دور از مذاکرات صفح ژنو، حضور یا عد  حضور ایران در این مذاکرات در آستان

برگزاری نشست ژنهو را بها   طرح روسیه ترین موارد مورد بحث در میان متالمان و موافقان بود.  از مهم

ترکیههه و  حضههور کشههورهای تأثیرگههذار در حههل بحههران سههوریه ازجمفههه ایههران، عربسههتان، قطههر   

بر ضرورت شرکت ایهران در نشسهت ژنهو، فشهار      عنان کوفیبود. با وجود تاکید روسیه و  دادهپیشنهاد

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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عنوان یکهی از بهازیگران کفیهدی و تأثیرگهذار در بحهران سهوریه در ایهن         آمریکا باعث شد تا ایران به

دادن بهه   شد، حاصهفی بهرای پایهان    تدوین 9درنهایت هم از آنچه در ژنو  ؛باشد نداشته نشست مشارکت

و سپردن سوریه به یهک دولهت انتقهالی بهه      اسد بشارگیری  نیامد، جز آنکه کناره دست ان سوریه بهبحر

اردیبهشهت(؛ ایهن    94: 9314)دیپفماسی ایرانهی،   شد شرطی برای حضور در دومین نشست ژنو تبدیل

در این داشت و جمهوری اسالمی ایران به دلیل متالمت رقبا  وض، در دومین دور از مذاکرات نیز ادامه

به پذیرش بیانیه پایانی ژنو  2کردن حضور در ژنو  مشروطدور از مذاکرات نیز حضورنداشت؛ درواق،، 

زیرا برای همه آشهکار بهود کهه    شود  حضور ایران در آن نشست منتمی تاشد  سبب« اسد»و برکناری  9

 ،اخفهی سهوریه  عنوان مداف، دولت قانونی دمشق و متالگ دخالهت خهارجی در امهور د    دولت ایران به

ههای بسهیار    یکهی از تمهاوت  ، 3با برگزاری نشست ژنو .را بپذیرد این شروط ،شدتواهدهرگز حاضر ن

در  3حضور ایران در ژنهو  ، آشکار شد. حضور ایران در این نشستیعنی ، پیشینبا دو نشست  آنمهم 

دهنده  ین مس فه نشانشد و ا نمی به تحوالت سوریه مشاهده که تغییری در مواض، ایران نسبت بودحالی 

شناختن این قهدرت ازسهوی طهرف غربهی در      رسمیت توان دیپفماتیک و قدرت تأثیرگذاری ایران و به

 .(:2195Nichols)بود ای  مسائل منطقه

مریکهایی از ایهران بهرای حضهور در     آههای   با مراجعه به این پیشینه است که دعوت رسهمی مقها   

بر موافقهت آمریکها بها حضهور      عالوهرسد.  نظرمی تأمل به لتغییر و چرخشی قاب ،مذاکرات صفح سوریه

متمهاوت   ههایی مریکها در اظهار آ، وزیر امهور خارجهه   کری جانجمهوری اسالمی ایران در مذاکرات، 

 بشهار »جمهور سوریه را پای میز مذاکره بیاورند، گمت:  خواست رئیس که از ایران و روسیه می درحالی

 ، فهوری گیری او از قهدرت  قدرت کناربرود، اما ضروری نیست کناره جمهور سوریه باید از ، رئیساسد

 ،شهد  همهین تغییهر موضه، بهود کهه سهبب       ؛(Middleeasteye: 2015)« مذاکره اسهت  و قابل شود انجا 

مس ول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضهرورت حضهور    ،طورمشتص های غربی و به رفته مقا  رفته

ههای اروپهایی از دعهوت ایهران بهه       مقها  از برخهی  این، براساس  ؛ندایران در مذاکرات سوریه تأکیدکن

دادن  دعوت از ایران را حرکتی مههم بهرای پایهان    ،های انگفیسی نیز وزنامه؛ رکردند نشست وین استقبال

مریکها بها تجدیهدنظر در متالمهت     آ»نوشهت:   بهاره  ایهن در روزنامه گااردی   ؛به جنگ سوریه دانستند

 رسهیدن بهه   منظور اتما  این جنهگ، مسهیری را بهرای    در مذاکرات صفح به درازمدتش با شرکت ایران

 .( :2195Roberts)« حل اختالف در این کشور هموارساخت رایموفقیت دیپفماتیک ب نوعی
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 گیری نتیجه
ورز، رقابت  گرفتن گمتمان اسال  سیاسی  غیرخشونت پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و قدرت

ای جدیهد واردشهد. غهرب در واکهنش بهه       داری غهرب، بهه مرحفهه    گمتمان سرمایهمیان این گمتمان و 

خطرافتهادن موقعیهت    گیری گمتمان اسالمی به رهبری ایران و در تالش بهرای جفهوگیری از بهه    قدرت

هژمونیک خود، به طرقی گوناگون، درصدد مهار قدرت روزافزون اسال  سیاسی برآمهد و جدیهدترین   

است، چهالش میهان    کرده است؛ غرب در این برنامه سعی وه تکمیری داعش بودهحربه آن، استماده از گر

کنهد تها    ایدئولوژیک در درون دنیای اسال  منتقهل  -غرب و اسال  سیاسی را به نوعی رویارویی نظامی

کنهد؛   ههای اجتمهاعی دنیهای اسهال  را تضهعیگ      هم از ظهور اسال  رحمانی، جفوگیری و هم سهرمایه 

خصوص سرخوردگی جوانان  ا استماده از فضای سیاسی حاکم بر جهان عرب و بهترتیب، غرب ب بدین

کهرده در   عرب از وض، موجود پس از شکست بیداری اسالمی یا بهار عربی در ایهن کشهورها تهالش   

کند تا با استماده از دال خهالی موجهود در    مقابل گمتمان سیاسی جمهوری اسالمی، گمتمانی بدیل خفق

کنهد.   مان جعفی را به گمتمان هژمونیک در ساحت سیاسهی جههان عهرب تبهدیل    جهان عرب، این گمت

تیمیههه در اختیههار بتشههی از مسههفمانان قرارداشههت، در کنههار  وجههود کههال  تکمیههری کههه از زمههان ابههن

ههای   های اقتصادی، و انسداد سیاسی، زمینه را برای عضوگیری گهروه  های اجتماعی، تبعیض نارضایتی

 آورد.   فه داعش، از میان این جوانان، از نقاط گوناگون فراهمورز تکمیری ازجم خشونت

ظهور داعش که مستظهر به حمایت بعضی از کشهورهای منطقهه، بتشهی از غهرب و صهیونیسهم      

ههای امنیتهی، گمتمهانی و ایهدئولوژیک      المفل اسهت تهدیهدهایی متعهدد را بهرای ایهران در حهوزه       بین

کنهد   ر وهفه اول، امنیت مفی جمهوری اسالمی را تهدیدمیاست. ظهور و حضور داعش د آورده وجود به

ورز با گمتمان  چراکه ازاساس، خفق داعش، تالشی برای جایگزینی گمتمان اسال  رحمانی غیرخشونت

شهدن گمتمهان داعهش، نهوعی      است؛ بنابراین هژمونیهک  ورز با اهداف خاص خود بوده اسال  خشونت

شهدن داعهش    دیگر، هژمونیک عبارت آید؛ به می حساب ی بهتهدید وجودی برای گمتمان جمهوری اسالم

تنها گمتمان جمهوری اسالمی را ازلحاظ گمتمانی تهدیدخواهدکرد، بفکه ازلحاظ  در همسایگی ایران نه

 خواهدانداخت. متاطره نظامی نیز امنیت مفی ایران را به

و روابط میان کشهورهای  عالوه، ظهور داعش، معادالت منطقه را دستتوش تحوالتی عمیق کرده  به

منطقه ازجمفه رابطه ایران با عربستان سعودی و همچنین رابطه عربسهتان سهعودی بها قطهر، عربسهتان      

اسهت؛ ایهن تحهوالت     سهاخته  کفی دگرگون سعودی با عراق و همچنین عربستان سعودی با سوریه را به
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ایی در جهان اسهال  اسهت؛ در   طورعمده در جهت واگر گرایی جهان اسال  نبوده، بفکه به درراستای هم

 المفل است.   تحفیل نهایی، این واگرایی درراستای مناف، آمریکا و صهیونیسم بین

دیگهر،   عبهارت  انداخته؛ به متاطره درحقیقت، رویکرد داعش، وحدت و تقریب را در جهان اسال  به

مهذهبی بهرای   جای وحهدت سیاسهی و تقریهب     اند، به کشورهای اسالمی با ظهور داعش، مجبور شده

های نظامی، انسانی و اجتماعی خهود را   رسیدن به موض، واحد در مقابل دشمنان اسال ، اکنون سرمایه

کنند؛ با ظهور داعش و دستیابی این گروه به مناب، اقتصادی و انسانی  برای رودررویی با یکدیگر صرف

های اسالمی،  ر تضعیگ دولتمنظو کشورهای عراق و سوریه، داعش، بتشی از مناب، این کشورها را به

کرد؛ درنتیجهه بهرای اسهرائیل، حاشهیه      خصوص سوریه که در خط مقد  مقاومت قرارداشت، صرف به

که مسفمانان در خانه خود، به نبرد با یکهدیگر،   های گذشته ایجادشده؛ درحالی امنیتی مطم نی، طی سال

داد، اجبار  ود را به خاک لبنان نیز گسترشهای خ اند. با توجه به اینکه داعش، دایره فعالیت مشغول شده

سازی حضور داعش در لبنان و سوریه، درحقیقت، باعث فرسایش قدرت جبهه  جبهه مقاومت به خنثی

جهای رویهارویی بها     های انسانی، اقتصادی و نظامی آن در مقابهل داعهش، بهه    مقاومت و صرف سرمایه

ت صهیونیسهم و تضهعیگ جبههه مقاومهت     دیگر، حضور داعش باعهث تقویه   عبارت صهیونیسم شد؛ به

شود چراکه منازعه میان اسال  و امپریالیسم و صهیونیسم را به منازعه میان کشورهای اسالمی و بهه   می

  است. کرده درون امت اسالمی منتقل

ههای آن، ضهد جمههوری اسهالمی، خالصهه       آفرینهی  های داعش، تنها در چهالش  البته تأثیر فعالیت

اسهت؛   وجودآورده های متتفگ به هایی گوناگون نیز برای ایران اسالمی در عرصه شود بفکه فرصت نمی

ورز و ضدتروریسهتی جمههوری    تهوان از آشکارشهدن ماهیهت غیرخشهونت     ها مهی  ازجمفه این فرصت

ههای   شدن زمینه ای جمهوری اسالمی ایران و فراهم اسالمی ایران و جبهه مقاومت، تثبیت قدرت منطقه

 ری اسالمی ایران درزمینه مبارزه با تروریسم یادکرد.تعامل غرب با جمهو

دهنده عد  توانهایی ایهن گهروه در     ها در دو کشور عراق و سوریه، نشان های اخیر تکمیری شکست

ترشهدن قهدرت    طهرف و برجسهته   های غرب و حامیان صهیونیستی و عرب آنها ازیهک  اجرای سیاست

ر است؛ اگرچه حوادث اخیر در سهوریه و عهراق،   دیگ جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت ازطرف

های برجامانده از فعالیت ایهن   چندان دور است و اینک فرصت ای نه نویدبتش نابودی داعش در آینده

دارد، نباید از دو چالش اساسی در آینده، غافل بود؛ اول، نسل  های آن فزونی گروه تروریستی بر چالش

داشته و دارد؛ درواقه،،   ورز داعش قرار ایدئولوژی خشونت گرای جدیدی است که تحت تأثیر خشونت
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گرایهی در آینهده نتواههدبود و روح     بتهش افهراط   های تروریستی، خاتمه نابودی داعش و دیگر گروه

خواهدکرد؛ چالشی دیگهر کهه جمههوری اسهالمی ایهران و       تروریستی این گروه در اشکالی دیگر جفوه

دهد، ساختار سیاسی عهراق و سهوریه اسهت کهه      ثیر قرارمیسایر کشورهای محور مقاومت را تحت تأ

های افراطی از میهان جوانهان    تواند زمینه را برای یارگیری مجدد گروه درصورت عد  توجه مناسب می

 آورد. این کشورها فراهم

 منابع

 مناب، عربی -9

 ارالجیل.؛ بیروت: دالدرر الکامنه فی أعیان المائه الثامنه(؛ 9494عفی ) ابن حجر، احمدبن -

  ؛ ترجمه مهشید میرمعزّی؛ تهران: روزنه.الدن کیست ب (؛ 9311پولی، میشل و خالد دوران ) -

 .9جفد ؛ بیروت: دار ابن کثیر، البدر الطالع بمحاس  م  بعد القرن السابع(؛ 9421شوکانی، محمد ) -

 مناب، فارسی -2

؛ ترجمهه عفهی عبهدالفهی و    : از درون دولت اسهالمی ده روز با داعش(؛ 9314تودنهوفر، یورگن ) -

 پشتی.   الدینی؛ تهران: انتشارات کتاب کوله زهرا معین

(،  شوون و اختیارات ولی فقیهه ترجمهه مبحهث والیهت فقیهه از) کتهاب       9365خمینی، روح اهلل ) -

 البی،(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات . 

 ؛ تهران: سمت.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(؛ 9312دهقانی فیروزآبادی، سید جالل ) -

های تکمیری داعش در خاورمیانه بهر امنیهت    تأثیرات ظهور گروه»(؛ 9314رضایی فرامانی، رسول ) -

مجموعه مقاالت هشتمی  کنگره  انجم  ژئوپلیتیک ایران؛ همدلی ، «مفی جمهوری اسالمی ایران

 مهرماه. 29و  21، ؛ سنند اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی
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فصالنامه مطالعاات   ، «ههای تکمیهری   سیر تحول و تطهور گهروه  »(؛ 9314زارعی، محمد )تابستان  -

 .916تا  931، ص 62پیاپی  ،2دوره ،سال شانزدهم؛ راهبردی جهان اسالم

ههای   ؛ تههران: مرکهز پهژوهش   یافتگی ایاران  عقالنیت و آینده توسعه(؛ 9316القفم، محمود ) سری، -

 عات استراتژیک خاورمیانه.عفمی و مطال

، «گری در عهراق و تهأثیر آن بهر جمههوری اسهالمی ایهران       سفمی»(؛ 9311سیدنژاد، سید باقر )بهار  -

 922-15 صمحه ،9311 بهار ،49 شماره ،93 ؛دورهفصلنامه مطالعات راهبردی

ت بررسهی گمتمهان گهروه هها و جریانها      در برابر گمتمان تکمیر و تهرور: »(؛ 9314فاخری، هادی ) -

؛ دوماهنامه سیاسی و فرهنگای اشاارت  ، "،تکمیری و مقایسه آن با گمتمان اصیل انقالب اسالمی

 .11تا  16، ص  91سال چهار  شماره 

، «تحههوالت اندیشههه سههفمی در دوران معاصههر: کههدامین آینههده »(؛ 9316مسههجدجامعی، محمههد ) -

 ؛ دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.2/11/1336سخنرانی 

، تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آثهار امها        29؛   صحیفه امام(؛ 9319اهلل ) روح موسوی خمینی، -

 خمینی )ره(.

 مناب، الکترونیکی -3

؛  23/6/9313،«شههدن از بیمارسههتان  مصههاحبه هنگهها  مههرخص »(؛ 9313ای، سههید عفههی )  خامنههه -

Khamenei.ir :9315/ 99/6، تاریخ مراجعه به سایت. 
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