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مقدمه
برانگیز است که شدیداً با احساسات درآمیخته و عمیقاً متأثر امنیت یک مفهوم پیچیده و مناقشه

گروه آید که فردي یا بسیاري از افراد معتقدند مسئلۀ امنیتی هنگامی به وجود می. هاستاز ارزش
بین، ؛ دراین)11: 1390کلودزیچ، (تبهکاري یا دولتی، استقالل و یا جان دیگري را تهدید کند 

هاي سلفی و تکفیري است که در دو کشور یکی از گروه1»دولت اسالمی عراق و شام«داعش یا 
المللهاي امنیت بینترین چالشعنوان یکی از جدياکنون بهعراق و سوریه شکل گرفت و هم

هاي مختلف امنیتی ایران هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل تهدید داعش در حوزه. مطرح است
صورت اجمالی ابعاد اساسی نظریه مکتب امنیتی کپنهاگ به تجزیه و تحلیل بهابتدا. است

.پردازدهاي مختلف امنیت ایران میعنوان تهدیدي براي حوزههاي داعش بهفعالیت
هاي دوگانۀ اجبار و یا باید از طریق شیوهشوندگرانی که تهدید محسوب میدر مقوله امنیت بازی

پرواضح است که ). 2: 1394دهشیار، (شوندکنار آمدن به شریک یا متعهد تبدیل و یا اینکه خنثی 
هاي بینانه به تهدیدات آن در حوزهدر خصوص شیوة رفتار با تهدید داعش، باید با نگاهی واقع

. کردسازي تهدید اقدام ه خنثیمختلف امنیت، ب

ها و پیشینه بحث مدخل
منابع عمده در مورد داعش به دلیل نوپدید بودن ظهور و بروز این جریان تکفیري، به 

هاي افراطی در جهان اسالم در خصوص جریان. میالدي به بعد مرتبط است2013هاي سال
اند که تاکنون بسیاري ته تحریر درآوردهآثار خود را به رش2گرانی مانند برنارد لوئیسپژوهش

در اثر خود، ) 2002(ازجمله برنارد لوئیس . انداز این آثار مجال ترجمه به زبان فارسی را نیافته
بینی وقایع پرداخته و در ضمن این نوشتار به چگونگی شکاف سپتامبر به پیش11پس از وقایع 

.پردازدتمدنی غرب و شرق می
میالدي، آثاري چند پیرامون داعش منتشر 2015و 2014علمی در سال باید گفت مراکز 

بخشی در مورد داعش و آینده آن کمک نکرده اند؛ ولی این آثار به مقدار کافی به آگاهیکرده
اثر حیثم مناع؛ دولت ) 2015(خالفت داعش «: اند ازبرخی از آثار مهم و منتشر یافته عبارت. است

نگار عرب، عبدالباري عطوان؛ اثر نویسنده و روزنامه) 2015(و آینده ها، توحشریشه: اسالمی
اثر خبرنگار ) 2015(برگشتن مجاهد : اثر عبدالرحمن البکري؛ داعش) 2015(داعش و آینده جهان 

) 2014(اثر محمد علوش، جهان داعش ) 2015(انگلیسی، پاتریک کوکبیرن؛ داعش و خواهرانش 

1. ISIS (The Islamic State of Iraq and Al-Sham)
2. Bernard Lewis
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).79: 1394اشرف نظري و السمیري، (» هاشمیاثر کارشناس امنیتی هشام ال
گرایی در منطقه غرب آسیا که مجموعه مقاالتی را در خود جاي یکی از آثار در خصوص نوسلفی

خود گردآورنده در مقاله نخستین این . شده استگردآوري) 2014(داده است توسط آندره پلبانی 
هاي به ریشه» ز زرقاوي تا خالفت اسالمی نوظهورمیراث نمایان القاعده در عراق ا«مجموعه با عنوان 

گیري این خالفت خیزش پرداخته و تحوالت دخیل عراق و سایر کشورهاي منطقه در زمینه شکل
.نمایدگرایی را تبیین میخودخوانده و دگرگونی نیروها و تغییر موازنه در درون خانواده نوسلفی

به ظهور القاعده در عراق، » می عراق و شامداعش؛ دولت اسال«در کتاب ) 1393(فرمانیان 
ها پرداخته العمل این گروهالدن، حمله آمریکا به عراق و عکسکیفیت روابط بین زرقاوي و بن

فرمانیان اعالم موجودیت گروه داعش توسط البغدادي و سلسله رهبران این گروه را بررسی . است
داعش، ساختار تشکیالتی داعش، وي به وضعیت سیاسی عراق و آغاز حمالت. کرده است

کرده است طور خالصه اشارههاي مهم داعش، منابع مالی، عقاید و افکار این گروه نیز بهشخصیت
).9- 4: 1393فرمانیان، (

این گروه این نام را وجه تمسخرآمیز و (طور مخفف داعش دولت اسالمی عراق و شام یا به
اشاره به نسخه ) شده استها عنوان نان آن در رسانهداند که از سوي دشمتوأم با تحقیري می

دهی شده القاعده عراق که توسط ابومصعب الزرقاوي در دهه نخست قرن جاري سازمان
هاي خود در سوریه و عراق و اعالم خالفت گذاري شده بود، دارد که سپس با پیشرويپایه

که 1موصل به دولت اسالمیسرکرده این گروه موسوم به ابوبکر البغدادي پس از تسخیر 
داند، موسوم شده مرزهاي فرضی خود را تمام گستره جهان اسالم در قالب خالفت اسالمی می

).12: 1393انتصار، (است 
، در ماه ژوئن شهر موصل را تسخیر کرد و 2014داعش پس از انشقاق از القاعده در فوریه 

م کرد و سپس داعش شهرت خود را امیر داعش ابوبکر البغدادي احیاي یک خالفت را اعال
ترین و قطعاً ثروتمندترین گروه تروریستی جهادي تحکیم کرد عنوان خطرناكمسلماً به

(Phillips, 2014: 496).ها، عناصر در حقیقت داعش یک جناح خارجی نوپاست که از گروه
ي براي ثبات و کند و در حقیقت تهدیدي بلندمدت و راهبردعملیاتی در سراسر جهان حمایت می

المللی آمریکا در عراق و سوریه در سپتامبر پس از مداخله ائتالف بین. شودامنیت جهان محسوب می
& Bunker)آمیز جایگزین القاعده شد هاي افراطی و خشونتعنوان رهبر جنبش، داعش به2014

Sullivan, 2015: 254)

1. IS
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گرویکردهاي نظري مفهوم امنیت در مکتب امنیتی کپنها
هایی است که بر اساس آن هر نظریه و رویکردي مبتنی بر یک سلسله مفروضات و گزاره

گیرند هاي گوناگون مورد بررسی، تجزیه، تحلیل و ارزیابی قرار مینهادها، فرایندها و پدیده
کند که درصدد نظریه را یک گفتمان تعریف می1از سویی دیگر واسکوئز). 167: 1393قوام، (

دهقانی فیروزآبادي، (افتد، حوادث مهم را شناسایی کند ن هر آنچه که اتفاق میاست از میا
متناظر با رویکردهاي نظري مکتب کپنهاگ، امنیت به چه صورت و در چه ).117: 1394
؛ اوله 2گونه که اعضاي مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگهایی تعریف شده است؟ همانمؤلفه
اند که به بسط نگرشی سازنده در راستاي امنیت پرداختهپردازان،و گروهی از نظریه3ویور

.حاکی از مسیري جدید در مطالعات مربوط به امنیت است
، به قلم 4»چارچوب جدیدي براي تحلیل: امنیت«: نخستین کتاب مکتب کپنهاگ عبارت است از

یل مطالعات امنیت این کتاب بیانگر چارچوبی جامع از تحل6.اوله ویور و جاپ دو ویلد5،باري بوزان
گري و حوزه نظامی که تأکید فراوانی بر مقوله نظامی- در این کتاب دیدگاه سنتی به امنیت . است
طور کل در پنج حوزه در دستور کار شود؛ در عوض، بررسی خصوصیات امنیت بهرد می- دارد

کتاب بر این نویسندگان . »محیطینظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست«: گیردقرار می
اند که امنیت، نوع خاصی از سیاست است که در گسترة وسیعی از مسائل کاربرد دارد عقیده

(Buzan, Waver, & Wilde, 1998: 21-22).
: امنیت، کنش گفتاري«با عنوان 1989بر اساس مقالۀ ویور در سال 7»سازيامنیت«واژه 

کنش «عنوان یک تدا به تعریف امنیت بهویور در اب. شکل گرفت8»هاي یک واژهتحلیل سیاست
.پیوند دارد10»گفتمان امنیت«پرداخت و نشان داد که معناي امنیت با 9»گفتاري

واسطه روش تفسیر آن بازیگر توانست صرفاً بهاین به آن معناست که یک مشکل غیرامنیتی می
سازي لی تئوري امنیتدیگر، بحث اصعبارتسیاسی از موضوع، مشکلی امنیتی به نظر برسد؛ به

شود، علت الملل، هنگامی که موضوعی تبدیل به یک مسئله امنیتی میاین است که در روابط بین
شود؛ بلکه در واقع به این سبب این نیست که آن موضوع تهدیدي عینی براي کشور محسوب می

بنابراین، عنوان یک تهدید وجودي تعریف کرده است؛است که یک بازیگر سیاسی چیزي را به
1. Vasquez
2. COPRI
3. Ole Waever
4. Security: A New Framework for Analysis
5. Barry Buzan
6. Jaap de Wilde
7. Securitization
8. Security the Speech Act: Analyzing the Politics of a Word
9. Speech Act
10. Security Discourse
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. شود که به آن شکل برچسب زده شودتنها هنگامی یک موضوع تبدیل به موضوعی امنیتی می
شناسی کنش گفتاري بسیار محدود است و از ، روش1هرچند، بنا بر اظهارات نیکالس گولور

.(Golver, 2009: 201)ماند اذعان به نقش زمینه فیزیکی در برقراري امنیت بازمی
تعریف امنیت از طریق بیان این » تعمیق«و » گسترش«تالش کرده است به مکتب کپنهاگ 

توانند امنیت، ثبات و بقاي کشورها و همچنین زندگی موضوع بپردازد که تهدیدات غیرنظامی می
اصطالح سنتی به مخالفت با دیدگاه هرچند برخی دانشمندان به. کنندافراد را تضعیف 

تعریفی نظامی و ، فدار حفظ مفهوم جنگ سرد از امنیتطرنایگراتسن. اندواستهبرخ» هاغیرسنتی«
کند مثال، دیدگاه سنتی را تشریح میبراي 2استفان والت. کندمحور از تهدید امنیتی ارائه میدولت

داند؛ بنابراین، او امنیت را کند که کاربرد امنیت را محدود به تهدیدات در حوزة نظامی میمی
,Walt).گیرد و یا به تعبیري بهتر موقعیتی بدون هیچ درگیري نظامی معادل با صلح در نظر می

1991: 211-239)
شده در محیط پساجنگ سرد، دیدگاه سنتی امنیت، مورد انتقاد هاي انجامبر اساس پیشرفت

انتقاد اصلی بر تعریف سنتی از یک تهدید امنیتی است که . بسیاري از دانشمندان قرار گرفت
طبق نظریات بوزان و . شودعنوان منبعی از ناامنی تلقی نمین دولتی، بهطی آن درگیري بی

واسطه یک برنامه عمدتاً نظامی المللی بههانسن، در بیشتر مدت جنگ سرد، مطالعات امنیتی بین
اي، این واژه زمان با پیشرفت رقابت تسلیحاتی هستهبه بعد، هم1970شد؛ اما از دهه تعریف می

محیطی، اجتماعی و انسانی توسعه یافت، و نه یک ار امنیت اقتصادي، زیستواسطه استقربه
(Buzan & Hansen, 2009: 2).سیاسی صرف - برنامۀ نظامی

-Ayoob, 1997: 141)، محمد ایوب (Waever, 1995: 46-86)برخی دانشمندان نظیر ویور 

4و دانیل توماس3، مایکل کلر(146
(Klare & Thomas: 1994, 15)دهندگان تعریف گسترش، با

5اند و برخی دیگر نظیر کن بوثتعریف امنیت موافق
(Booth, 1991: 527–545) و اسپایک ،

6پیترسون
(Peterson, 1992: 31-36)برخالف . کنندگان تعریف امنیت هستندهمسوي با تعمیق

منظور هاي خارجی و داخلی بهبینی کرده است که شمار وسیعی از بحرانوالت، ایوب پیش
امنیت یا عدم امنیت در ارتباط با «طبق نظریات وي، . شوندتهدید کشور ایجاد می

کنند، یا پتانسیل هاي داخلی و خارجی، که ساختارهاي کشور را تهدید میپذیريآسیب
:Ayoob, 1997).» شوندبراندازي یا تضعیف چشمگیر ساختارهاي حکومت را دارند، تعریف می

1. Nicolas Golver
2. Stephen Walt
3. Michael Klare
4. Daniel Thomas
5. Ken Booth
6. Spike Peterson
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واسطه درك و دریافت بازیگران دولتی توماس مفهوم امنیت را بهاز سوي دیگر، کلر و (145
جاي که در مقابل مسائل جهانی کمتر قادر به انجام واکنش هستند، گسترش دادند و اینکه به

جهان » امنیت«ها، بنا بر اظهارات آن. بقاي حکومت، امنیت جهانی باید مورد توجه قرار گیرد
ها فرض قتصادي است و نه صرفاً امنیت نظامی؛ بنابراین آنشامل امنیت اکولوژیک، محیطی و ا

طور مساوي تحت تأثیر تهدیدات جهانی هستند و اینکه را بر این گذاشتند که تمام بازیگران به
.(Klare & Thomas, 1994: 17)براي همکاري و واکنش به این تهدیدات انگیزه دارند 

عنوان یک ارزش تحلیلی مستثنی توان آن را بهشود و نمیچیز مردم میامنیت تبدیل به همه
عنوان یک مفهوم علوم اجتماعی، در خصوص امنیت به1قول مشهور رابرت آرتبنا بر نقل. کرد

.(Art, 1993: 820)» امنیت به لحاظ معنا مبهم است و بسیار منعطف«
منیت وجود هاي بسیار متفاوتی در رابطه با نحوه مطالعه و تحلیل ادر حال حاضر نگرش

اگرچه دستیابی به یک توافق جمعی در خصوص روش تعریف امنیت هنوز محقق نشده . دارد
تري را براي مفهوم امنیت ارائه کرده و است؛ شکی وجود ندارد که مکتب کپنهاگ حوزه وسیع

بنابراین داراي کاربرد بیشتري در سیستم جهانی است؛ بنابراین، با توجه به آراء و نظریات مکتب
که عوامل عینی و مادي در درك امنیت حائز اهمیت هستند، تحلیل دامنه کپنهاگ، درحالی

محیطی است، مهم هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیستتري از امنیت که شامل بخشوسیع
منظور مشاهدة این موضوع که آیا داعش یک تهدید امنیتی در این رابطه، به. شوندتلقی می

هاي مرتبط گوناگونی از تهدید امنیتی داعش ضد آید یا خیر، جنبهحساب میبراي ایران به 
.گیردایران، بر طبق مکتب کپنهاگ در بخش بعدي این مطالعه مورد ارزیابی قرار می

هاي امنیتی یادآوري این نکته ضروري است که بوزان، اولین نقدهاي جدي بر روي رهیافت
ها یا بازیگران دولتی، اخت، که بر اساس آن، بقاي دولتمطرح س1980موجود را از اواخر دهه 

هاي گیرند؛ بلکه باید سایر حوزهفقط توسط اسباب و عوامل نظامی مورد تهدید قرار نمی
عوامل . را نیز بدان اضافه کرد-محیطیسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست- موضوعی

این امر، موضوع امنیت ملی را به . اندیتویژه حائز اهماجتماعی نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ به
کننده امنیت ملی به حساب شود که موضوع مزبور جزء ترکیبهویت ملی ربط داده و باعث می

طور سنتی، نظریۀ امنیت ملی به حوزة نظامی وابسته بود، اما امروزه این آید؛ بنابراین اگرچه به
رندگان مفهوم هویت، امنیت ملی را تعیین ترین به وجود آوعنوان مهمهاست که بهامنیت ملت

.(Chena, 2008: 28)نماید می
گذارد و معتقد است اي میبوزان تأکید اصلی خود را در تحلیل امنیت بر سطح تحلیل منطقه

1. Robert Art
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اختصاص داده » اي امنیتابعاد منطقه«اي به کشورها باید در سیاست خارجی خود، جایگاه ویژه
دیگر، وجه تمایز اصلی او، مطالعات عبارتبعدي آن پیگیري نمایند؛ بهو امنیت را در ابعاد چند

امنیتی دوران پساجنگ سرد از دوران جنگ سرد، وسعت دامنۀ امنیت و شمولیت موضوعاتی 
فراملی و فروملی و محیط زیست و رفاه ) تروریستی(هاي جنایی مانند مهاجرت، سازمان

).21: 1393طباطبایی، (شدند ی لحاظ نمیاقتصادي است که قبالً در تعاریف امنیت
عنوان یک تهدید، چه نسبتی با امنیت ایران پدیده داعش به«است که آنپرسش اساسی 

»دارد؟
حاضر بر این فرضیه استوار است که داعش نوشتاردر پاسخ به این سؤال، برهان اصلی 

هاي مکتب کپنهاگ، شود و بر اساس رویکرداي ضد امنیتی براي ایران محسوب میپدیده
ان را مورد تهدید قرار محیطی ایرهاي مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیستجنبه

.خواهد داد
گیري از رهیافت نوین مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی و تالش با بهرهنوشتاراین 

هور تهدیدات بعدي نظامی و طرح امنیت فراگیر در پی ظمتفکران آن بر خروج از امنیت تک
عنوان تواند بهجدید است؛ بنابراین با توجه به رویکرد تخصصی این مکتب در تحلیل امنیت، می

).445: 1386ابراهیمی، (الگویی مناسب در تحلیل مسائل امنیتی معاصر باشد 

بر مکتب کپنهاگهاي داعش بر امنیت ایران با تکیهتحلیل تهدیدات و فرصت
، تأثیر مسائل عراق بر حاکم بر عراقآشفتهو وضعیت 2003ال در پی سقوط صدام در س

عمده تهدید امنیتی مهم و جاري از جانب این کشور ضد ایران، . یافته استامنیت ایران افزایش 
جدید عراق، مسائل امنیتی جدیدي را براي ایران وضعیت. ظهور جریان تکفیري داعش است

ادث و وقایع دو کشور پاکستان و افغانستان، دو کشور از سویی نگاهی به حو. ایجاد کرده است
همسایه، که درگیر مسائل ضد امنیتی متنوعی هستند، نمایانگر حضور جدي داعش در این دو 

شود؛ بنابراین داعش توانسته تري میروز دچار اوضاع پیچیدهکشور است؛ حضوري که روزبه
.جوار ایران گسترش دهدو غربی همصورت فزاینده حضور خود را در مناطق شرقی است به

هاي به وجود آمده در مناطق هاي ساختارگرایانه مکتب کپنهاگ، ناامنیبا توجه به افق
محیطی هاي نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیستپیرامونی ایران، امنیت آن را در حوزه

گانه امنیت، در شتر ابعاد پنجمنظور شفافیت بیبه(Aghazadeh Khoei, 2015: 4-5).کند تهدید می
ها و ها پرداخته و آثار ضد امنیتی داعش بر امنیت ایران در هریک از این مقولهذیل به معرفی آن
.شودپرداخته میها طور جداگانه به بررسی مسائل اصلی تأثیرگذار بر این جنبهابعاد سنجیده و به
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بعد نظامی
مفهوم امنیت است که در دوران جنگ سرد نیز به ترین برداشت از کالسیکبعد نظامی

بعد از جنگ سرد، از اهمیت این . و رقابت دو بلوك، حائز اهمیت بود1لحاظ ساختار دوقطبی
اي بالکان نمایانگر پذیرش سایر هاي منطقهنوعی، عملکردش در بحرانبعد کاسته نشد؛ اما به

.(Adler, 2008: 13)مزبور بود ابعاد امنیت همچون امنیت اجتماعی در کنار بعد 
معموالً . ها مربوط به امنیت ملی استدر نگاه کلی تهدیدات نظامی، مرکز سنتی نگرانی

بوزان، (گونه است و در عمل نیز اینکنددولت را تهدید يتواند همه اجزااقدام نظامی می
هاي باید هزینهیران نمایی توان بازدارندگی و نظامی، امنظور رختردید بهبی). 141: 1390

شدن به اساساً وارد. ک به مرز متحمل شودفراوانی را چه در حوزه مرز و چه در حوزه نزدی
سازد و در نگاهی هاي بسیاري را مشغول خود میها و ظرفیتجنگ نظامی و عینی شدن هزینه

انی با توجه گرایانه در صورت مواجهه نظامی ایران با داعش، در بعد نظامی تهدیدات فراوفرض
.جوار ایران، متصور استاي داعش از نبرد در چند کشور همبه تجارب صحنه

نظمی و ها و مسائل امنیتی ایران، حفظ امنیت نسبی در هیاهوي بیهمواره یکی از دغدغه
تاریخ ایران پر از حادثه بوده است؛ این واقعیت . جوار بوده استناامنی کشورهاي همسایه و هم

جنگ با مقیاس بزرگ و هزاران جنگ 1200برحسب آمار حدود . رات تاریخ ماستجزء متوات
نظر از ضعیف صرف). 124: 1394فراستخواه، (داده است اي و محلی در تاریخ ایران رخمنطقه

هاي سنگین انسانی و اقتصاديِ اقدامات نظامی به قوت خود یا قوي بودن دولت، همواره هزینه
).141: 1390بوزان، (باقی هستند 

. رویکردي دیگر به تأثیر پدیده داعش بر امنیت نظامی ایران دارد» محورفرصت«اما دیدگاه 
هاي ها و تاکتیکها و آگاهی از انواع استراتژيتوان عنوان داشت که عملیاتی شدن آموزشمی

هاي مستشاري نیروهاي نظامی جنگ شهري و چریکی در صحنه نبرد، به رخ کشیدن قابلیت
هاي اندوزي از میدانهاي نیروهاي جدید و جوان که امکان تجربهیران، عملیاتی کردن آموختها

مانورهاي گسترده نظامی با هدف ارتقاء توان افزایشنبرد نظیر جنگ تحمیلی را نداشتند، 
.، از آن جمله استبازدارندگی

بعد سیاسی
اسی، بحث حاکمیت و نهادهاي برآمده ترین ابعاد امنیت سیشاید برجستهامنیت سیاسیدر حوزه

هدف از . همواره تهدید سیاسی متوجه ثبات سازمانی دولت است). 28: 1393طباطبایی، (از آن باشد 
1. Bipolar
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تهدید ممکن است از فشار بر حکومت در مورد سیاست خاصی گرفته تا واژگونی حکومت، 
. هاجم نظامی، متفاوت باشدطلبی و برهم زدن بافت سیاسی دولت براي تضعیف آن پیش از تجدایی

دهنده و نهادهایی که نمود آن هستند، خصوص هویت ملی و ایدئولوژي سازمانایده دولت، به
چون دولت اصوالً موجودیتی سیاسی است، تهدید . رونداهداف عادي تهدید سیاسی به شمار می

.انگیز باشدسیاسی امکان دارد به همان اندازة تهدید نظامی هراس
شود، ناشی المللی محسوب میهایی که توجیه اصلی آنارشی بینسیاسی از افکار و سنتتهدید 

هاست از ها، دولتی که طرفدار یکی از آننظر به بنیادي بودن تعارضات این ایدئولوژي. گرددمی
این امر، تعریف . ها، بسیار پیچیده استرقابت بین ایدئولوژي. کندجانب سایرین احساس تهدید می

سازد؛ یق تهدید جدي سیاسی در سطحی را که شایسته عنوان امنیت ملی باشد، با مشکل مواجه میدق
این نوع تهدید شامل تالش براي گسترش جدایی . تر استبین، تهدیدات هویت ملی واضحدراین

الزم است بین موارد عمدي تهدید . ها در کشور هدف استهویت فرهنگی و قومی بین گروه
هاي جایگزین خارجی بر ز ایدئولوژیکی یا ملی و مواردي که صرفاً ناشی از اثر راهسیاسی اعم ا

).144- 143: 1390بوزان، (هاست، تفکیک قائل شویم مشروعیت دولت
هاي سیاسی که شده از سوي آن و اندیشههاي اعالمدر خصوص داعش، نگاه به آرمان

هاي ملی و قائل بودن به حاکمیت تبرمدار آن رشد یافته، نمایانگر قصد براندازي حکوم
گرایی قومی از طرفی مسئله قومیت و افراط. اسالمی منطقه از منظر این جریان تکفیري است

بین، مسئله ایندر. شودهمواره تهدیدي براي کشورهاي درگیر با این پدیده محسوب می
یر ترکیه، عراق، سوریه هاي تهدیدکننده متداول امنیت کشورهایی نظطلبی یکی از مقولهتجزیه

صورت عمیق، مسئله تهدید هاي کالن، بهرسد باید نگاهاي که به نظر مینکته. و ایران است
نظمی داعش را تحلیل نماید؛ این مسئله است که با فرض عملی شدن تهدید داعش و ایجاد بی

پژاك، خلق العدل،طلبی نظیر جیشهاي تجزیهاز سوي گروهواکنشیدر مرزهاي ایران، چه 
الملل را دارند، شاهد خواهیم بود؟ هاي همگرایی با تروریسم بینعرب که بعضاً زمینه

تري در امنیت کشور ایفا در قیاس با کشورهایی که ذکر شد، کردها در عراق، نقش پیچیده
ت عراق درصد از جمعی20تا 15در حدود . گذاردکنند که بر امینت همسایگان آن نیز تأثیر میمی

اي قرار دارند که براي ایجاد هاي اولیهدر میان گروهآنانو (CIA, 2014)دهند را کردها تشکیل می
از سوي دیگر، بنا بر شواهد . دهندحکومت فدرال در عراق، دولت این کشور را تحت فشار قرار می

صورت ساس بههاي حدر بزنگاه2و پژاك1ك.ك.احتمال فراوان پموجود در چند سال اخیر به

.صورت مسلحانه ضد دولت ترکیه فعال استحزب کارگران کردستان ترکیه که به. 1
.کندال میطلبانه را دنبهاي تجزیهحزب حیات آزاد کردستان که در مناطق غرب ایران، فعالیت. 2
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اندام خواهند کرد که در نتیجه موجب متحد تهدیدي براي کشورهاي درگیر با این موضوع عرض
.(Aghazadeh Khoei, 2015: 3)هاي ایران، عراق و ترکیه خواهند شد تضعیف انسجام دولت

ساختار فکري و عملی داعش مبتنی بر قرائتی تجهیزي و ایدئولوژیک از اسالم است که 
- هاي تاریخی و عقیدتی و پشتوانه فکري رادیکال در تاریخ اسالم، منابع ماديریشهداراي 

هاي فکري سیاسی است و براي استمرار بنیان-انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی
).80: 1394اشرف نظري، (سازي است گیري از راهبرد دولتخود به دنبال بهره

اي فرضی براي تشکیل حکومت را داشته باشد و برخوردار هشاید داعش در واقعیت، بنیان
باشد؛ اما به دلیل نبود عنصر ) سرزمین، جمعیت و حکومت(دهنده آن از سه عامل تشکیل

تر اینکه، داعش نکته مهم. عنوان دولتی مستقل ظهور یابدنتوانسته است به» حاکمیت و شناسایی«
د ارائه الگویی متفاوت از ساختار کنونی نظام بیش از اینکه تشکیل دولت داشته باشد، درصد

پروژه البغدادي براي تحقق استراتژي سازمانی داعش . الملل و اعاده ساختار خالفت استبین
، مرحله درگیري با )وتازتاخت(مرحلۀ اول یا همان مرحله صولت : داراي سه مرحله است

از تمامی رزمندگان در مناطق هاي دیگر و سپس مرحلۀ گرفتن بیعت اجباريرزمندگان گروه
ها در زمان حرمت تعدد پرچم(چنین کاري بر مبناي عقیده اسالمی در . تحت نفوذ خود است

ها و احزاب که هنوز با تشکیل دولت اسالمی است؛ یعنی برپایی هر سازمان دیگر یا گروه
هایی نین گروهالبغدادي بیعت نکرده و در زیر سلطۀ وي نیستند، حرام است؛ چراکه تشکیل چ

).80: 1394اشرف نظري و السیمري، (سازد دولت اسالمی فرضی را ضعیف می
:اند ازکند، عبارتمحور را در بخش سیاسی عرضه میهایی که رویکرد فرصتاما مؤلفه

اي خود در اي بین ایران و متحدان منطقهافزایش اعتبار اتحادهاي دوجانبه و چندجانبه منطقه
هاي ایران و روسیه که استراتژیک قاومت و همچنین نقش پررنگ و برجسته همکاريقالب جبهه م

هاي فرومانده عراق و از سوي دیگر دولت. بودن این متحدان براي ایران را به جامعه جهانی نشان داد
هرچند . وضوح درك کردندسوریه اعتبار، توانایی و تناسب اقدامات جمهوري اسالمی ایران را به

ن است طرفین عراقی و سوري این اقدامات را در قالب منطق استراتژیک درك نکنند، که ممک
1.گرایان اتحادها مصلحتی و موقتی استچون از دیدگاه واقع

اي عنوان جزیره ثبات در منطقهاي توانایی جمهوري اسالمی ایران بهاز طرفی در ابعاد منطقه
.ده استاندام کرنوعی عرضثبات بهساختارشکن و بی

در مقوله مشروعیت یافتن دفاع ایران از سوریه نیز هجوم عناصر تکفیري به دولت بشار اسد 
جانبه غرب و برخی از کشورهاي و حمایت همهسوریهها در خاك و عملیات گسترده آن

1 . http://www.irdiplomacy.ir
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براي مردم و سوریهو کشتارهاي وحشتناکی در هاي تروریستی، سبب ویرانیمنطقه از گروه
در این عرصه اکثر کشورهاي جهان به تبعیت از غرب، رژیم . دولت این کشور گردید

صدا شدند سران برخی کشورهاي منطقه، طبل نابودي بشار اسد را کوبیدند و همصهیونیستی و
هاي سیاسی و در این میان تالش. را از بین ببرندسوریهتا دولت قانونی و برآمده از آراي مردم 

و قرار گرفته بودسوریههمواره در جهت حمایت از مردم و دولت ایراناتیک مسئولین دیپلم
که چندین شدموجب سوریهدر ایجاد ثبات در ایرانتالش دولت ). 2-1: 1394مینایی، (هست 

اتخاذ سیاست مناسب و باایران. شدسوري برگزار انبا حضور مخالفایرانالمللی دراجالس بین
هاي تروریستی در ، موجبات تضعیف گروهسوریهجانبه از دولت هوشمندانه و نیز پشتیبانی همه

.کردرا فراهم سوریه

بعد اقتصادي
ترین و شک تهدید اقتصادي، سختتوان عنوان کرد که بیدر حوزه امنیت اقتصادي می

رابطه بین قابلیت ). 148: 1390بوزان، (ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی است پیچیده
قابلیت نظامی دولت به توانایی تأمین کاالهاي مهم . اقتصادي و نظامی بسیار شناخته شده است

).151: 1390بوزان، (راهبردي و حمایت از نیروهاي مسلح وابسته است 
المللی ضد ایران، رشد تولید نفت خام عراق، سهم ایران از هاي اقتصادي بیندر پی تحریم

ق، تمایل خود را براي از سوي دیگر، داعش در عرا. بازار نفت خام را به خطر انداخته است
هدف قرار دادن تأسیسات نفتی اعالم کرده است و تاکنون چندین و چند عدد از امکانات 

ترین انرژي را در بخش شمالی این کشور به تصرف خود درآورده است؛ ازجمله بزرگ
1پاالیشگاه نفتی عراق در بایجی

.(Nordland & Al-Salhy, 18 June 2014)ه بنا بر اعالم خزان
ایاالت متحده، داعش از محل فروش نفت خام به ترکیه، اقلیم کردستان عراق و بشار اسد در 

مشکالت ). FinancialTimes, 24 October 2014(سوریه روزانه یک میلیون دالر درآمد دارد 
المللی است، موجب محدود شدن توانایی هاي اقتصادي بیناقتصادي ایران که ناشی از تحریم

تنها بر فروش نفت خام داعش در بازار سیاه نه. لت و کنترل بر این وضعیت شده استآن در دخا
کند و منابع درآمد نفتی ایران تأثیرگذار است، بلکه همچنین به خودکفایی داعش کمک می

مالی کافی براي جذب نیروي انسانی بیشتر و انجام حمالت آتی در اختیار این جریان تکفیري 
وي دیگر یکی از مسائل برجسته در این بزنگاه، بحث امنیت انرژي است از س. دهدقرار می

.(Kirshner, 1998: 32)هاي جدید مسائل امنیتی است که با پیشرفت امنیت انرژي یکی از چالش

1. Baiji
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.ها بسیار مهم استهاي فسیلی، انتقال آناقتصاد جهانی و افزایش نیاز به منابع انرژي و سوخت

مقابله با . شودنجر به تهدید اقتصاد ملی کشورهاي وابسته به نفت میتهدید جریان انرژي، م
هاي احتمالی تهدید امنیت منابع نفتی و خطوط انتقال آن و حفاظت از منابع انرژي و چالش

).30: 1393طباطبایی، (هاي مواصالتی یکی از ضروریات امنیت اقتصادي است راه
یک فرصت اقتصادي عراقور داعش در محور، حضاز نگاهی دیگر و از دریچۀ فرصت

واسطه فرصتی که به. کشور ایجاد کردهاي مرزي واقع در غربدر برخی از استانایرانبراي 
عربستانو ترکیهو تحریم کاالهاي کشورهاي عراقحضور گروهک تروریستی داعش در 

مردم این کشور عراقدر پی حضور و نفوذ داعش در . ایجاد شدعراقدر بازار ایرانبراي 
را تحریم کردند و در حرکتی هماهنگ اعالم کردند که عربستانو ترکیهکاالهاي وارداتی از 

این اقدام عالوه بر اینکه یک فرصت اقتصادي را براي . را نخرندکاالهاي این دو کشور
طبق آمار گمرك، تراز . گردیدایرانبه ارمغان آورد و موجب ارزآوري فراوانی براي ایران.ا.ج

، دومین شریک عراقاست و ایراندرصد به نفع 5/98عراقو ایرانتجاري جمهوري اسالمی 
ایران نسبت به آن شود و یکی از دو کشوري است که تراز تجاريمحسوب میایرانتجاري 

به ایران است مثبت است؛ یعنی میزان صادرات ایران به این کشور بیشتر از میزان واردات
حضور اقتصادي خود را در ایران؛ همچنین موجب شد دو کشور رقیب )2-1: 1394مینایی، (

اي خود در بود تا قدرت منطقهایراند، که این نیز فرصت مغتنمی براي رنگ ببیننکمعراق
توان مواردي نظیر بروز هاي اقتصادي میاز دیگر فرصت.عرصه اقتصادي را نیز تقویت نماید

سی، دارو و هندهاي توریسم درمانی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مینههایی در زمقابلیت
تجهیزات پزشکی و کاالهاي کشاورزي و مواد غذایی در بازار کشورهایی نظیر عراق و سوریه، 

.اشاره کرد

بعد اجتماعی
اجتماعی امنیت به معناي بازخوانی آن از لحاظ کیفیت حیات اجتماعی، هویت و بعد 

شود امروزه دیگر امنیت ملّی صرفاً در بعد نظامی خالصه نمی(Chena, 2008: 32).هنجارهاست 
بسا که نبود امنیت اجتماعی و تهدیداتی که متوجه شهروندان است، مانند کاهش امید به و چه

چنانکه تهدید ). 32: 1393طباطبایی، (امنیت نظامی براي امنیت ملّی است تر اززندگی، مهم
ها، تهدید در روابط بین دولت. توان از تهدید سیاسی جدا کردراحتی نمیاجتماعی را به

شود که در زمره مالحظات خارجی مهم در سطح اجتماعی به حمله هویت ملی مربوط می
.گیردسیاسی قرار می
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ها در داخل یدات اجتماعی از لحاظ امنیت ملی این است که اغلب آنمشکل اصلی تهد
ازآنجاکه اصوالً امنیت اجتماعی به الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، هویت . اندکشور واقع شده

ها اغلب از داخل کشور مورد تهدید قرار مذهبی و قومی و رسوم مربوط است، این ارزش
.گیرندمی

نظیر اي کمري داعش بر افکار عمومی در اجتماع، شاهد پدیدهتردید از منظر تأثیرگذابی
بوك، توئیتر و هاي اجتماعی نظیر فیسهاي جدید و شبکهگیري از رسانهسیاست بهره. ایمبوده

، تکیه بر اصل 1اي با همین عنوان در سطح جهانیو مجله» شبکه دابق«اندازي تلگرام و راه
نوعی رسالت آور، قائل بودن بهانجام اقدامات خشن و رعبآسا،غافلگیري و انجام حمالت برق

هاي جذب ناپذیري مذهبی، چندرگه بودن هویت اعضاء و ایجاد ظرفیتالهی و نوعی بازگشت
ها ها موجب شده است که سیر رشد آنهاي آنها و اندیشهالمللی، فراملی بودن ایدهبین

.)79: 1394اشرف نظري و السمیري، (تصاعدي شود 
هاي ویژه جذب نیرو را در پیش گرفت و ارتش بزرگی از کاربران داعش سیاست

هاي اجتماعی را براي ترویج تفکر، جذب نیرو و پیگیري و انتشار افکار و اخبار داعش به شبکه
).103: 1394اشرف نظري و السمیري، (کار گرفت 

ها؛ بحث ترین مسئلهرسد یکی از مهمدر حوزه تهدید اجتماعی توسط داعش؛ به نظر می
منظور ارزیابی بحران داعش و سهم آن در ایجاد تهدید براي به. درگیري بین شیعه و سنی است

داعش به دنبال استقرار یک دولت . ها را درك کردباید ابتدا به ساکن خواسته واقعی آنایران، 
تنها درگیر جنگ با هداعش ن. اسالمی است که در آن بتواند تفکرات افراطی خود را اجرا کند

رو نیز در حال جنگ غرب است، بلکه همچنین ضد مسلمانان شیعه و حتی مسلمانان سنی میانه
هاي غیرمسلمان در نابودي تمامی مسلمانان و اقلیت(Aghazadeh Khoei, 2015: 5).است 

به نظر آنچه که در مواضع داعش . خاورمیانه، هدفی است که رهبران داعش به دنبال آن هستند
آید این است که هدف اول شیعیان هستند که عمدتاً در ایران، عراق و بحرین اقامت دارند می

(Rashid, 2014: 25) . ،و بنابراین » شیعیان حتی مسلمان هم نیستند«بنا بر درك داعش از اسالم
گزارش بر اساس. (Ghilan, 2014: 132)دانند کشتار شیعیان را بر اساس اعتقادشان، مشروع می

United).کشته شدند 2014ژوئن 10اسیر شیعۀ داعش در 670حقوق بشر سازمان ملل متحد، 

Nations, 2014: 50)
اي در غرب آسیا، وزیر امور خارجه ایران؛ هاي فرقهپس از افزایش قابل مالحظه درگیري

اینکهترمهمواسالمی استتخالفآیندهبنديصورتدرصددبلکهنیست،تبلیغاتیمجلهیکصرفاًدابقمجله. 1
(Gambhir, 2014: 41).دهد میشکلراخودجهانیراهبردچگونهاسالمیکه خالفتکندمیتشریح
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د امنیتی ترین تهدیجدي«ها و شیعیان محمدجواد ظریف، اعالم کرد که درگیري میان سنی
اي در جهان اختالف فرقه. تر براي تمام جهان استتنها براي منطقه، بلکه در مقیاسی وسیعنه

از همین روي داعش براي . (BBC News, 2013)» .آیداسالم تهدیدي براي همه ما به حساب می
ري هاي تکفیگذاري کرده است و مانند دیگر گروهایجاد شکاف بین شیعه و اهل تسنن سرمایه

& Bunker)براي رسیدن به اهدافشان به اقدامات جنایی مثل گردن زدن متوسل شده است 

Sullivan, 2015: 251).
ارتقاء جایگاه «ایم هایی که بعد از ظهور و فعالیت داعش شاهد آن بودهیکی از فرصت

و تصرف تعدادي عراقپس از حضور داعش در . ستتشیع ادر افکار عمومی » مرجعیت دینی
سالح «شیعه، از شیعیان درخواست کرد تا مرجع تقلید، انیاهللا سیستآیتاز شهرهاي این کشور 

: در مواضع ایشان شاهد بودیم که عنوان داشتند. »بردارند و با پیکارجویان افراطی مبارزه کنند
ادر به حمل اسلحه هستند، وظیفه دارند که در دفاع از کشور و مردم خود و شهروندانی که ق«

اهللا سیستانی مبنی بر دفاع از پس از فتواي آیت. »اماکن مقدس، به نیروهاي امنیتی کشور بپیوندند
براي مبارزه ضد این گروه تروریستی داوطلب عراقر داعش بسیاري از مردم در برابعراق
نظامی شیعه براي مبارزه ضد داعش اعالم هاي شبهبرخی از مردم با پیوستن به گروه. شدند

هاي و در مجموع از منظرگاه اجتماعی و هویتی، ارزش) 2- 1: 1394مینایی، (آمادگی کردند 
.کردمذهبی و دینی رخ عیان 

محیطیبعد زیست
امنیت ملی، همانند تهدیدات نظامی و اقتصادي به پایگاه مادي دولت لطمه محیطیزیستتهدید 

ز لحاظ سنتی به ا. زند و شاید تا جایی پیش رود که ایده دولت و نهادهاي آن را تهدید کندمی
دهند و ندرت رخ میشد که گویا اتفاقی هستند و بهاي نگریسته میگونهمحیطی بهتهدیدات زیست

اند؛ بیشتر از آنکه بتوانند در دستور کار امنیت ملی قرار گیرند، به بخشی از شرایط طبیعی زندگی
بوزان، (عت است این بخش شامل تالش انسان ضد محیط زیست و طبی. سرنوشت مربوط هستند

محیطی به علت فراگیر بودن بحث آن، سبب گردیده تا این بعد از طرح امنیت زیست). 156: 1390
هاي جدید با توسعۀ سالح. توجه قرار گیرددر کانونشد، امنیت که در گذشته به آن توجه نمی

رو رشد، انرژي، هفناوري باال، تغییرات آب و هوایی، کمبود آب، خطرات بهداشتی و نیازهاي روب
).33: 1393طباطبایی، (اند دهندة این بعد از امنیتهاي اصلی شکلشاخص

وار محیطی باید اذعان داشت که داعش با توجه به روند طغیاندر حوزه امنیت زیست
. محیطی را داراستهاي فراوان در عرصه زیستقیدوشرط، قابلیت ایجاد تهدید و آسیببی
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سابقه آثار باستانی، اماکن شاخص و مذهبی و سایر نقاط سبت به تخریب بیآنچه که از داعش ن
. عنوان سابقه ماندگار برجاي مانده است، حاکی از جدي بودن این تهدید خطرناك استشهر به

رسد که تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریسمی داعش نیز دور از تصور نخواهد حتی به نظر می
.بود

هاي داعش متوجه کشور عراق و سوریه است اما بدون تردید این اگرچه بیشترین آسیب
تردید حضور داعش در اقدامات بر محیط زیست ایران اثرگذار خواهد بود؛ براي مثال، بی

تواند منجر به تثبیت خاك شود، زیر مناطق مرز مشترك ایران و عراق تمامی اقداماتی را که می
آنچه در خصوص تهدیدات . گردها در ایران خواهد بودبرد و نتیجه آن، افزایش ریزسؤال می

محیطی ایران، البته در صورت بالفعل شدن این تهدید در احتمالی داعش در حوزه زیست
:اند ازبینی کرد، عبارتتوان پیشجغرافیاي سرزمینی ایران، می

هاي کشاورزي و تأثیرات منفی بر آب و هواي کشور؛ متروکه شدن و رها شدن زمین
هاي روان هاي محیطی و انسانی، و آلودگی آبداري؛ تخریب و انفجار سدها و بروز فاجعهباغ

هاي جدي به ساختارهاي بنیادین و تواند آسیبمواردي که می. هاي آب زیرزمینیو سفره
.حیاتی یک کشور وارد نماید

گیرينتیجه
محیطی اجتماعی و زیستامنیت اجتماعات بشري به پنج مقوله نظامی، سیاسی، اقتصادي،

طور کلی امنیت نظامی به اثرات متقابل بر اساس آنچه بوزان عنوان داشته، به. شودتقسیم می
ها از مقاصد یکدیگر مربوط ها و نیز برداشت آنهاي تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتتوانایی

هایی است ایدئولوژيهاي حکومتی و ها، نظامامنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت. است
امنیت اقتصادي یعنی دسترسی به منابع و بازارهاي الزم براي . بخشدها مشروعیت میکه به آن

امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهاي سنتی . حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت
امنیت . ستقابل قبولی از تحول مربوط اوضعیتزبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی، با 

عنوان سیستم پشتیبانی ضروري که تمامی حیات محیطی ناظر است بر حفظ محیط بهزیست
ها داراي هریک از آن. کننداین پنج بخش جدا از یکدیگر عمل نمی. بشري بدان متکی است

ها بوده و از طریق ارتباطات کانون مهمی در درون مسئله امنیت و روشی براي تنظیم اولویت
.یکدیگر متصل هستندقوي به 

تهدیدات نظامی هنوز هم در تفکر امنیتی داراي برتري نظري هستند و تا زمانی که سیاست 
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ها تداوم خواهد داشت؛ اما در عمل المللی با ساختار آنارشی همراه است، اهمیت حیاتی آنبین
ها د سایر جنبهها در مقایسه با تهدییافته، میزان اهمیت آنخصوص براي کشورهاي توسعهو به

.در حال کاهش است
. در بخش اول مقاله سعی شد به ابعاد اساسی نظریه مکتب امنیتی کپنهاگ پرداخته شود

عنوان تهدید و همچنین فرصت براي هاي داعش بهبخش دوم به تجزیه و تحلیل فعالیت
و تحلیل در این اثناء از طریق تبیین تجزیه. هاي مختلف امنیت ایران اختصاص یافتحوزه

که حضور و هاي موجود در بستر نماي نظري مکتب کپنهاگ تأییدکننده این فرضیه است داده
نماید که مثابه شمشیري دو لبه براي امنیت ایران عمل مینفوذ داعش در منطقه از منظر امنیتی به

سا خواهد ، تحلیل تأثیر وجود داعش بر امنیت ایران ناقص و ناردر صورت عدم توجه به هر تیغه
افزا و پویا به ها، نگاهی همبنابراین باید با نگاه رصد و شناسایی تهدیدها و تثبیت فرصت.بود

.مقوله امنیت داشت
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