
 (62)شمارهپیاپی7931پاییز،62،شمارههفتمهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 

 








تحلیلی چارچوبی جستجوی ای؛درمنطقه امنیت به ایرانی نگاه و داعش


 1حسین خانی
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چکیده
 خاورمیانه منطقه در دهنیفزا صورت به که داعش پدیده ظهور و گرینوسلفی رشد

 مسائل نوین فصل از حاکی داده، قرار خود تاثیر تحت را کشور چندین و یافته گسترش

 داعش داتیتهد پرتو درایناستکهنوشتار نیا یاصل پرسش .است منطقه این در امنیتی

 یعوامل چه از متأثر رانیا یاسالم یجمهور یامنطقه تیامن اندازچشم ر،یاخ یهاسال در
 نیا یهاشرانیپ استمرار لیدل به که است آن دهندهنشان مقاله هیفرض بود؟ خواهد

 قرار یریتکف-یسلف انیجر با انهیجوتیهو تقابل کی در رانیا یامنطقه تیامن دات،یتهد

 یفیتوص-یاکتابخانه کیتکن از استعانت و یفیک روش از استفاده با روشیپ نوشتار .دارد
 داعش ظهور با مرتبط یپژوهش متون یبررس به نخست، بخش .دشویم میتقس بخش دو به

 ارائه یپ در دوم، بخش و پردازدیم رانیا یاسالم یجمهور یامنطقه تیامن بر آن ریتأث و

 که است زابحران(یهاشرانیپ(موثر عوامل استمرار و حضور بر یمبتن یلیتحل یچارچوب

 سریم رانیا یاسالم یجمهور یبرا را یامنطقه تیامن اندازچشم میترس هاآن شناخت

.سازدیم
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مقدمه
 جریانرشد و تکفیری ـ سلفی گروههای تروریستی منطقهسالطیهای در گذشته های

خاورمیانهنشاندهندهفصلجدیدیازمسائلامنیتیدرمنطقهاست امروزهبررسیوهمچنین.

آفرینیاینبازیگرانغیردولتیدرهایسلفیـتکفیریبهدلیلنقشتأملپیرامونپیدایشجریان

گسترشایآن،ازاهمیتخاصیبرخورداراست.ایوفرامنطقهمنطقهخاورمیانهوتبعاتمنطقه

دیگردرتهدیدات،استکهگرایننکتهدرعراقوسوریهبیان«داعش»سریعگروهتروریستی

درون و سنتی قالب کشوری است. نبوده انشعابات از یکی صورت«القاعده»داعش به و

انشعاباتمشخص یکیاز النصره»تر، النصرهاست«جبهه درسوریهشاخه. و بود القاعده ایاز

فعالیتمی اوایلدهه در القاعده سازمان شکل7333کرد. اساساشبگیریشکلگرفتو ر

نیروهایالقاعدهدردهه پشتسرمزبورتئوریخاصدینیوسیاسیبود. تحوالتمختلفیرا

این.گذاشتند افغانستانرفتندتا سپسبه درسالمدتیدرسودانبودند، یازده6337که حمله

سیسشد.أسپتامبرشکلگرفت.بعدازسقوطصدامدرعراق،القاعدهعراقبهرهبریزرقاویت

هایترینگروهپسازتحوالتکشورهایعربیوشروعجنگداخلیدرسوریهیکیازاصلی

کرد،جریانالقاعدهبودکهنامشانراجبههالنصرهگذاشتند.پسمخالفکهمسلحانههمعملمی

(.7936:662ازمدتیاینجریانهمانشعابکردهوداعششکلگرفت)مسجدجامعی،

 که منطقه یتیامن نهیزم در داده رخ تحوالت بر عالوه انهیخاورم قلب در داعش گسترش و رشد

 که جهت نیا از شد،یم مشاهده یستیترور یهاگروه گرید و القاعده قالب در نیا از شیپ

 یدارا دیآیم شمار به انهیخاورم در یسنت داتیتهد دنیکش چالش به ینوع آن رشد و شیدایپ

 کشورها نیب و یاسیس یمرزها انیم یریدرگ قالب در نیا از شیپ که یداتیتهد .است ییهاتفاوت

 در تنها نه که داعش دهیپد ظهور شد اشاره زین باال در که گونههمان بیترت نیبد داد؛یم رخ

 کشور نیچند و افتهی گسترش انهیخاورم منطقه در یاسابقهیب صورت به بلکه خاص کشور درون

.است منطقه نیا در یتیامن مسائل نینو فصل از یحاک دهد،یم قرار خود ریتأث تحت را

 «دینی هویت احیای» معاصر اسالمی هایجنبش دغدغه ترینمهم گران،پژوهش برخی نظر به

 ترینمهم عنوان به «هویت احیای» گزاره، این مبنای بر .است اسالمی جوامع انحطاط با مقابله و

 در اما .دارد تنگاتنگی ارتباط اسالم جهان در منیتا با و بوده معاصر اسالمی هایجنبش دغدغه

 توجه «هویت» مقوله به نگرش نوع در هایشانتفاوت به باید هاجنبش این تأثیرگذاری نحوه مورد

 واقعی پیشرفت به تواندمی دینی هویت احیای معتقدند هاجنبش این پیرامونِ ورزانِاندیش .کرد
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 نوعی هاجنبش این ترتیب،بدین .ببرد بین از را انحطاط و ماندگیعقب و شده منجر هاآن جوامع

.است متشرعان برای خصوص به اجتماعیامنیت دنبال به که هستند گراهویت حرکت

 یسرخوردگ لیدلبه که کرد اشاره توانیم زین یریتکف-یسلف گروه نیا تیهو خصوص در

 یادیز عده توانسته ته،یمدرن یهاآموزه سترب در انسان تیهو لیتقل و یدارهیسرما نظام از یاجتماع

 یامنطقه و یغرب یهادولت برابر در و کند جلب خود سمت به جهان مختلف نقاط در

 در توانیم زین را تیوضع نیا یهانهیزم .شودیم آشکار یستیترور گروه صورت به و ییآراصف

کرد یابیارز انسان لیتقل و یاقتصاد یهابرداشت از یناش شده، جادیا یاجتماع تیهو بحران

(Kfir, 2015).

 مبتنی جامعه امنیت نخست،.دارد وجود عمده رویکرد دو هویت و امنیت رابطه خصوص در

 منافع و منابع توزیع در نابرابری معلول آن، ناامنی و جامعه امنیت و است "مادی -عینی"ساختی بر

 فهم قابل جامعه بطن در و بوده ذهنی ساخت دارای امنیت دوم، رویکرد در که حالی در .است

 بنابراین، .دارد اختیار در امنیت تأمین در را توانایی ترینعمده فرهنگی نظام دیدگاه، این در .است

 سان، بدین .است جامعه هایارزش و عناصر تنگاتنگ و نزدیک ارتباط و پیوند گربیان امنیت

 شوندمی محسوب ایجامعه هر در امنیت بخش قوام حال، عین در و ملیهویت زیربنای هاارزش

 شده متزلزل جامعه در تعامل و گروهی همبستگی گردند، اخالل دچار هاارزش که صورتی در و

 و دینیهویت به آنان نگاه نحوه یعنی منظور این برای .شودمی اختالل دچار نیز جمعی امنیت و

 هاینگاه این تأثیر چگونگی و هاجنبش ینا «فقهی و کالمی مبانی» براساس ها،آن هایتفاوت

 (.762-7933:766فوزی،)است ذکر قابل اسالم جهان در «امنیت» موضوع بر متفاوت

 گسترش .است یحکومت ستمیس شکل به مربوط کندیم دنبال را آن داعش که یگرید وجه

 -دولت قالب در تمسیس نیا بهتر عبارت به .رودیم شمار به ییایوستفال ضد کردیرو ینوع داعش

 .دارد دیتأک «ییگراامت» بر عوض در و است «ییگراملت ضد» ینوع و نبوده فیتعر قابل ملت

 در .کندیم یریگیپ را یاسالم خالفت و است یاسالم یحکومت ستمیس به بازگشت ینوع داعش

 ذهبم تحت امت بر عوض در و است تیاهم فاقد یاسیس یایجغراف و سمیونالیناس کردیرو نیا

 یراستا در زین را یالمللنیب سطح در کردیرو گونهنیا رشیپذ توانیم لذا .کندیم دیتأک واحد

.(Jabareen, 2015)کرد لیتحل یدولت یالگوها کثرت

خارجیکشورهایمختلفازهادرعرصهسیاستترینچالشبحرانداعشکهازپراهمیت

است ایران جمهوریاسالمی سیاستثیرهایمخأت،جمله بر امنیتملیخارجیتلفی ایرانو
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 حاکمیت، تضمین و تأمین جهت ایران اسالمی جمهوری اساس، این بربرجایگذاشتهاست.

 مبادرت خود ایمنطقه و ملی امنیت بازخوانی نوعی به ابتدا باید خود استقالل و ارضی تمامیت

 را کاربردی هایمؤلفه ترکیب مکانا که راهبردی مدلی به تحلیل سطوح گرفتن نظر در با تا کند

چیستیبههرکشورایومنطقهبررسیمفهومامنیتملیازسویدیگر، .آید دست به داشته نیز

مؤلفه عواملو قوامهایتشکیلآن، و هبخشآنوعواملتهدیدکننددهنده مرتبطاست.آن،

جمهوریاسالمیایرانهستیم،ایقهومنطملیدرزمینۀامنیتمقالهرو،هنگامیکهدرصددازاین

ازمنظریعلمینیزبداننگریستهالزماستضمنتوجهبهماهیتیکتاییومنحصربه فردآن،

این اصلی سوال پرتوشود. در نوشتار؛ سالداعشتهدیدات چشمدر اخیر، امنیتاندازهای

ایمنطقه ایران اسالمی استجمهوری عواملی چه از ا؟متأثر پرسشبرای این به پاسخ رائه

آینده سلفی کنشجریان نحوه و پدیداری با ارتباط در پژوهشیکه بررسیمتون -پژوهانه،

بههمیندلیل،تکفیریداعشبهرشتهتحریردرآمدهاستازجایگاهویژه ایبرخورداراست.

وصیفیبهدوبخشت-ایروبااستفادهازروشکیفیواستعانتازتکنیککتابخانهنوشتارپیش

شود.بخشنخست،بهبررسیمتونپژوهشیمرتبطباظهورداعشوتأثیرآنبرامنیتتقسیممی

مبتنیپردازدوبخشدوم،نیزدرپیارائهچارچوبیتحلیلیایجمهوریاسالمیایرانمیمنطقه

اندازترسیمچشمهاکهشناختآناستزاهای(بحرانحضورواستمرارعواملموثر)پیشرانبر

سازد.ایرابرایجمهوریاسالمیایرانمیسرمیامنیتمنطقه


پژوهش روش
 رامونیپ ینظر و یلیتحل یچارچوب نیتدو و یطراح دنبال به نوشتار نیا در کهنیا به تیعنا با

 کی از یریگبهره رونیا از میهست داعش حضور داتیتهد هیسا در یامنطقه تیامن به یرانیا نگاه

 نیا کند بنا هینظر کی بر یمبتن و یاسیق روش به را قیتحق که ینظر چارچوب عنوانبه هینظر

 یهامؤلفه و هاشاخص یئاستقرا ینگاه با شد تالش آن یجابه نیبنابرا کند؛ینم نیتأم را هدف

 لینا یلیتحل چارچوب میتنظ و نیتدو به سپس و احصاء شران،یپ هر استمرار و ظهور بر مؤثر

 که باشد یگرید مستقل یهاپژوهش انجام یمبنا تواندیم یچارچوب نیچن ب،یترت نیبد .میگرد

.طلبندیم یگرید مجال


پژوهش نوآوری و اهمیت
 یاصل منابع از یکی رانیا یاسالم یجمهور یامنطقه و یمل تیامن با مرتبط یپژوهش متون
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 دوم درجه شناخت به که مطالعات ونهگنیا .دیآیم حساب به رانیا یرامونیپ طیمح مطالعات

 کند یبررس را حوزه نیا گرانپژوهش و شمندانیاند درک و برداشت تا دارد یسع است، معروف

 شناخت و مطالعات نیچن .است بوده هاآن توجه مورد یموضوعات و مباحث نوع چه دهد نشان و

 امکان مختلف، یهایورزنظر انیم از شده یبررس یپژوهش آثار فهم به منجر آن، از برآمده

 .سازدیم فراهم  رانیا یامنطقه تیامن مطالعات یآت یندهایفرا به یابیدست یبرا یترمناسب

 در یلیتحل چارچوب نیتدو باال، در شگفتهیپ ییاستقرا روش یریکارگ به بر عالوه مقاله ینوآور

.ستا یرانیا نگاه و کردیرو بر یمبتن یپژوهش آثار یمبنا بر رابطه نیا



بررسیپیشینه
گونهکهاشارهشدبخشنخستبهبررسیمتونپژوهشیاختصاصدارد.دراینراستاهمان

مقالهبهبررسیکتاب اینمقالهکهتوسطمحققانوپژوهشها، وسایرمواردمرتبطبا گرانها

شده میایرانینگاشته همچنینمیاند، بپردازیم. را پژوهشیمذکور متون اساسسطوحتوان ر

 سطوح بر تأکید راهبردی مدل این تکمیل در مهم المللیتقسیمکرد.نکتهایوبینداخلی،منطقه

 نیست دیگری به نسبت یکی توجهیبی معنی به که است المللیبین و ایمنطقه داخلی، گانهسه

.بگیرند تأثیر هم از و کرده کامل را یکدیگر بلکه



سطحداخلی
عنواناین از یکی که کرد اشاره پژوهش نمونه چند به توانیم رابطه این در با داعش؛»ها

ساختاریزیرساخت هایمعرفتیو زمینه« اینکتاببه هایهایتاریخیپیدایشجریاناست.

روندشکل پیشینه و جهاناسالم است.سلفیدر عراقپرداخته دولتاسالمیدر گیریگروه

ت از را نشیبآن و وسپسفراز ایدئولوژی طرح با و ادعایخالفتبررسیکرده تا شکیل

زدهدیدگاه تشکیالتآن و ساختار به نیز نقبی استراتژیاستها، اهداف، نیز پایان در و. ها

وبهگونه عنوانکرده سلفیرا برحسبشناسیاستراتژیآنرویکردهایعملیاتیاینگروه ها

جایگاه و نظامی،حوزههایتأثیرگذاریمانندمواضع اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، هایسیاسی،

(.676:7936ای،مبادرتکردهاست)مصطفی،معرفتیورسانه

چالش» ایران؛ اسالمی جمهوری امنیتملی داعشو فرصتگروهکتروریستی و «هاها

گیریداعشپژوهشدیگریاستکهنویسندهآندراینمقالهضمنپرداختنبهچگونگیشکل
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بهبعددرعراقوتوسعهآنبهسوریه،مبادرتبهترسیممالحظاتامنیتیجمهوری6339زسالا

برایناساس،پسازسقوطصدامواستاسالمیایراندرتقابلباگروهکتروریستیکرده .

هایسلفیفراهمشدهتغییرشرایطمحیطیناشیازاینرخداد،بسترمساعدیبرایاقداماتگروه

سل سازمانو با قالبفیون در حکومت استقرار برای مسلحانه اقدام بر تأکید و جدید دهی

ظاهرشدهگروه القاعده با 7936اند)نجات،هایوابسته برآمدنداعشدر732: بدینترتیب، .)

ازسویاینگروه،فصلنوینیازتحرکاتتروریستیدر«دولتاسالمی»عراقواعالمتشکیل

توانگذارازالگویسازمانالقاعدهبهالگویالمللگشودهشدکهنمادآنرامیینتاریخروابطب

سازمانداعشدانست.

نگاه و اینکشور بر هدفسرنگونیدولتشیعیحاکم با عراق در اقداماتاینجریان

ضدشیعیداعشبهایران،قابلتوضیحاست.زیرااحساسداعشبرایناستکهایرانبهلحاظ

هااست.بنابراینباتوجهثیربرمنطقهمانععمدهگروهبرایگسترشتفکرواقداماتعمدیآنتأ

تواندتهدیدمزبوربهحمایتعلنیوغیرعلنیبرخیازحکامعربمنطقهبامحوریتعربستانمی

رابهجنگفرسایشیمذهبیدرکلمنطقهتبدیلکند.

استنا معتقد نویسنده عراق کردن دارد.امن تأثیرگذاری ایران امنیتملی بر بعد دو در

سببفرسایشتوان سوریه، به سپسعطفتوجه مسائلداخلیعراقو درگیریدر نخست،

اطالعاتیونظامیایراندرمنطقهبینجامد.دوم،باتشدیداقداماتنظامیدرعراقوگسترشبه

سویحلتنش به ذهنیایران دغدغه مذهبیدرسمتمرزهایایران، هایاحتمالیسیاسیو

(.7936:731نجات،)شودمناطقمرزیمعطوفمی

المللهیچتحولیخالیگربااشارهبهاینموضوعکهدنیایسیاستوروابطبیناینپژوهش

هایحضورداعشدرمنطقهبرایجمهوریهادرکناریکدیگرنیست؛چالشازچالشوفرصت

هایاجتماعی،قومیکهسببفعالشدنبرخینارضایتی«تهدیدامنیتی»قالباسالمیایرانرادر

حضورنظامیکشورهایغربیدرعراقوسوریهدر»شودوواقتصادیدرمناطقغربایرانمی

هایداعشکهبهنوبهخودضمنحضورمجدددرعراق،باتخریبزیرساخت«قالبائتالفعلیه

تضعیفحکومتقان و مطرحمیسوریه گردند، اینکشور در رژیم سببتغییر کند.ونیآن

گرقدسوتضعیفجبههمقاومتوحضوربلندمدتآمریکادرمنطقه،حمایتازرژیماشغال

تقویتتقکرات راستین، الگویجعلیازاسالم ارائه امنبرایرژیمصهیونیستی، ایجادحاشیه

هایاینالمللرادرذیلچالشمهراسیدرنظامبینتکفیریدرمقابلاسالمعقالنی،تقویتاسال
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(.776-7936:777نجات،)رخدادبرشمردهاست

است.نویسندگان«جوییالقاعدهوداعشهایهویتشیوه»باعنوان رابطه این مقالهدیگردر

گروهیابیوعناصرهویتبخشدواینمقالهبهدنبالآزموناینگزارههستندکهشیوههویت

القاعده»سلفیتندرو هاییهستندولیهدفاصلیدرعینحالکهدارایهمسانی«داعش»و«

القاعدهمبارزهباسلطهغربوهدفاصلیداعشبهعنوانیکگروهنوسلفیتکفیری،بامطرح

ینهاوعناصرمتمایلبهشیعهقراردارد.براستیزبادولت«دشمندور،دشمننزدیک»کردنایده

ناهمسانی میاساس، را گروه دو این ریشههای به فکریآنتوان جهادهای بر تأکید یعنی ها

)القاعده(یاتکفیر)داعش(،اولویتمبارزهبادشمندور)القاعده(ودشمننزدیک)داعش(یاد

(.7936:66زادهوسبزی،کرد)عباس

یابیدرهایهویتومهویتوشیوهگران،بااذعانبهاینموضوعکهبررسیمفهاینپژوهش

هایگوناگونعلوماجتماعیاست،شدنپسامدرن،بسیارپیچیدهودشواردرحوزهدورانجهانی

یابیقابلبررسیباشدبهایبرایهویتتواندبهعنوانشیوهمعتقدندامروزهبنیادگراییاسالمیمی

بنیادگراییاسالمیاغلببهعنوانپدیده یدردفاعازهویتسنتیمذهبیدربرابرانحویکه

الیویهرواو»هایپژوهشیگراندرپژوهشخودازمدلشود.اینپژوهشمدرنیزاسیونمعرفیمی

کاستلز مانوئل جسته« بهره هویت زمینه گونهدر اسالمی، بنیادگرایی منظر، این از ایاند.

المیداشتهباشدواکنشیطبیعیدرهایاسجوییاستکهپیشازآنکهریشهدرسنتهویت

ایتقابلسنتوتجدددرجامعهشبکه (.7936:61وسبزی، زادهعباس)برابراصولمدرنیتهاست

بحرانهویتدرمیانبرخیگروه بروز بنیادگرایانوسلفمایه ازجمله گرایاناسالمیشدهها

است.

ندوجریانتفاوتقائلشد.یعنیباوجودجوییبینایهایهویتبااینوجودبایدبینشیوه

خالفتاسالمی کردنامارتیا برپا کوششدرراه تأکیدهردوجریانبرایدئولوژیسلفی،

هایاسالمیوباوربهعملیاتانتحاری،دربرایاجرایاحکامشریعت،تفسیرتندروانهازآموزه

برداریگروهوجودداردمواردیمانندبهرهاینمیاننقاطافتراقینیزدرشیوهکارکردایندو

مدرن ابزارهای کارگیری به مذهبی، و فرهنگی قومی، تاریخی، گوناگون نمادهای از ویژه

ورسانه طرحمبحثدشمندور ادعایبرپاییحکومتجهانی)خالفت(، نظامیغربی، ایو

دینیمتعارضبااندیشهنوسلفیهایدروندشمننزدیکواولویتدادنبهمبارزهبادیگراندیشه

هایهاینوسلفیداعشواندیشهکهازمتفاوتبودناندیشه«فقهالتکفیر»براساسپررنگکردن
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گیرد.وهابیالقاعدهمایهمی–سلفی

بررسیموردیدولتگیریگروهنحوهوچگونگیپیدایشوشکل»مقاله هایتروریستی؛

سندهدیگریاستکهایننویسندهضمنبررسیچگونگیظهورنیزازنوی«اسالمیعراقوشام

آنمعتقداستیکیازدالیل«عللدوردست»و«عللنزدیک»گروهتروریستیداعشوبیان

تواندرفقدانبرنامهمشترکیازسویهایتروریستیدرعراقوسوریهرامیکلیدیرشدجریان

تفاوتیرهبرانجهانیونحویکهعدمبرنامهوبیایجستجوکردبههایجهانیومنطقهقدرت

(.7936:6ایفرصتمناسبیجهتتوسعهتروریسمدرمنطقهرافراهمکردهاست)کریمی،منطقه

گر،برآناستکهداعشبیشازیکایدهیاسازماناستودردرونخوددارایاینپژوهش

به یعقالنیتواصولرفتاریاستبهنحویکه دالمثابه با مفصل"خشونت"کگفتمانکه

بندیشدهاستعملکندوبهعنوانیکزمینهوتفکردارایحامیونفوذاجتماعیاست.براین

احیای"اساس،داعشعالوهبرگفتمانواصولرفتاری،داراییکهدفکالناستآنهم

(.7936:6کریمی،)است"خالفتوقلمرواسالمی

اساسچهارمحورویمبانیفکری بر داعشرا «شناسیهستی»سلفیانو ،«شناسیمعرفت»،

چنینبیانکردهاست:«معناشناسی»و«شناسیروش»

دارایدرخصوصهستی-الف را حتیخداوند مجرداتنیستو داعشقائلبه شناسی،

ت.مثابهپاداشیبرایمؤمنان(قابلمشاهدهاسدانندکهدرروزقیامت)بهجسممی

معرفت-ب حوزه در داعشبر عقاید نقل»شناسی، » و دارد عقل»توجه قدرت« فاقد را

،احادیثواجماعصحابهبدوناجتهادتوجهدانندودرعوضبایستیبهکالمقرآنشناختمی

کرد.

مهماستزیرافقط«فهمسلف»شناسینیزداعشبراینباوراستکهتنهادرموردروش-پ

مثلفیلسوفانجهلوکفراست.«هادیگرفهم»ستکهاعتبارداردوفهمسلفا

داند.بهدربابمعناشناسی،داعشبهظاهرگراییتوجهداردوهرگونهتأویلراباطلمی-ت

صحیحاستوواقعیتی«نقل»چهدرظاهرآمدهاستدرایکهبراینباورهستندکههرآنگونه

(.7936:2کریمی،)درعالمغیبدارد

است.دراینمقالهنویسندگاناین«ایپدیدهداعشوشگردهایرسانه»پژوهشدیگربانام

هانیزازترشدنساختاجتماعیجوامع،رسانهنوشتاربااذعانبهایننکتهکهبهموازاتپیچیده

ابزارسیاسیقدرتتبدیلشده به براینعقیدهیکابزارساده اندو نظراعمالاندکه از رسانه
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شوندقدرتونظارتبررفتارهاومناسباتاجتماعی،مولفهجدیدقدرتسیاسیجوامعتلقیمی

ایجدیدهمچوناینترنتو(.بدینترتیب،امکاناترسانه7939:36پور،میالنیونجات،)نجات

هابودهاست،ردولتفضایمجازی،امکانتأثیرگذاریبرافکارعمومیراکهتاکنون،درانحصا

هایدیگرنیزممکناست.یکیازاینبازیگرانجدید،گروهکتروریستیبرایافرادوگروه

هایخویشبهرهایموجود،برایپیشبردهدفداعشاستکهبهخوبیتوانستهازامکاناترسانه

 (.7939:32نجات، و میالنی پور،نجات)ببرد

باخبرکردن-7آورداستفادهازرسانهاستشامل؛شکهرهسههدفعمدهورویکردداع

ایجادترسودلهرهدردلمردمجهان-6؛شاندرفضایوبهاوفتوحاتمردمجهانازپیشروی

؛هایمجازیویژهاینترنتیوشبکهایبوحشیانهخوددرفضایرسانههاواقداماتباانتشارجنایت

دوستانهخودکهدرتعارضکاملباهدفدوماستهایانسانهانتشارونمایشبرخیصحن-9

 و میالنی پور،نجات)تابافریبافکارعمومیدرمیانمردمجهانبهمحبوبیتنسبیدستیابد

ایایوروانیدرنظرعدهآوردنیزبااستفادهازشگردهایرسانهوازاینره(7939:31نجات،

هایاجتماعیسرکوبشدهیاارضاءنشدهدرفضایکنونی،یانگروهجذاببهشمارآیدتاازم

 پور،نجات)شهریگرایشوتمایلیافتهوبدینسانبهجذبنیرواقدامکندبهفضایآرمان

 (.7939:33نجات، و میالنی

 اینعرصه در پیامدهایسیاسیشناسیفکریجنبشگونه»پژوهشدیگر -هایاسالمیو

هایاسالمیاستکهشناسیفکریجنبشاست.هدفاینمقالهگونه«رجهاناسالمامنیتیآند

جغرافیایی، و تاریخی محیط منافع، اهدافو عقیدتی، و فکری سازمانی، و شکلی لحاظ از

(.ایندرحالیاست7933:766هایمتنوعدارند)فوزی،عملکردومبارزهودیگرمواردویژگی

و«احیایهویتدینی»هایاسالمیمعاصرهایجنبشتریندغدغهاله،مهمکهبهزعمنویسندهمق

هامعتقدنداحیایهویتمقابلهباانحطاطجوامعاسالمیاست.بهنحویکهاندیشمنداناینجنبش

فوزی،)ماندگیوانحطاطراازبینببردهامنجرشدهوعقبتواندبهپیشرفتواقعیآندینیمی

7933:766.)

جنبشبدین این هویتترتیب، حرکت نوعی ها امنیت دنبال به که است بهگرا اجتماعی

خصوصبرایمتشرعاناست.دراینراستاودرخصوصرابطهامنیتوهویتدورویکردعمده

امنیتجامعهمبتنیبرساختی استوامنیتجامعهوناامنی«مادی-عینی»وجوددارد.نخست،

 نابراآن، امنیتدارایمعلول دوم، رویکرد در حالیکه در است. منافع و منابع توزیع بریدر
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فرهنگیعمده نظام ایندیدگاه، در است. قابلفهم بطنجامعه در و ترینساختذهنیبوده

اختیاردارد تأمینامنیتدر در 7933فوزی،)تواناییرا :766 امنیتبیان(. گرپیوندوبنابراین،

هازیربنایهویتهایجامعهاست.بدینسان،ارزشوتنگاتنگعناصروارزشارتباطنزدیک

جامعه هر بخشامنیتدر قوام حال، عین در و کهایمحسوبمیملی صورتی در و شوند

هادچاراخاللگردند،همبستگیگروهیوتعاملدرجامعهمتزلزلشدهوامنیتجمعینیزارزش

«احیایهویت»رسدکهندهبرمبنایاینبحثنظریبهایننتیجهمیگردد.نویسدچاراختاللمی

مهم عنوان جنبشبه دغدغه ارتباطترین اسالم جهان امنیتدر با و بوده معاصر اسالمی های

هایشاندرنوعنگرشبهمقولههابایدبهتفاوتتنگاتنگیداردامادرموردنحوهتأثیرگذاریآن

ها،هایآندینیوتفاوترایاینمنظوریعنینحوهنگاهآنانبههویتتوجهکرد.ویب«هویت»

هایمتفاوتبرموضوعهاوچگونگیتأثیرایننگاهاینجنبش«مبانیکالمیوفقهی»براساس

 (.7933:762فوزی،)درجهاناسالمپرداختهاست«امنیت»

یعنیاعتقادبهمبانیکالمیجنبش «توحید»ها «نبوت»، «معاد»، امامت»، عدالت»و« موجب«

گرشدهاست.اینپژوهش«امامت»ویا«خالفت»هاازالگوهایمختلفسیاسی،همچوندفاعآن

هادرجهاناسالماست،امنیتیایندیدگاه-براساسهدفپژوهشکهشناختپیامدهایسیاسی

ترینعواملموثردراینازمهمهارابهعنوانیکیشناسیدینیوفقهیاینجنبشمبانیمعرفت

 منبعمهمشناختدینرا «عقل»موضوعدانستهوسه نقل»، » شهود»و فوزی،)کندقلمدادمی«

7933:761.)

نویسندهبرایناساسمبادرتبهطرحوشناسائیپنججریانمهمدرجهاناسالمکردهکهبه

گردددرحوزهآرمانورفتارسیاسیمنجرمیهایمتفاوتیمشیهاوخطگیریاتخاذاهداف،جهت

7933فوزی،) :763 نقلهاینقلجنبش(. شامل؛ جنبشنقلگرایسنتیمحافظهگرا و گرایکار

جنبش و بوده عقلرادیکال عقلهای شامل؛ عقلگرا تجددمحور، وگرای اجتهادی گرای

(.721-7933:763فوزی،)دیاستبنهایصوفیانهازجملهاینتقسیمهایاجتهادیوجنبشجنبش

نقلبراساساینتقسیم ایدهبندی، از شدند مجبور حفظهویتخالص، بر تأکید با گرایان

گرایانمستقلپیشرفتدستبردارندودرواقعپیشرفترافدایهویتکنند.ازسویدیگر،عقل

هوی اصولو عدولتدریجیاز با فدایپیشرفتکردندو هویترا هویتغربینیز تدینی،

گسترشاینجنبش بهجایهویتاسالمینشاندند. را درکوتاهمدتممکناست)الئیسم( ها

تداومبخشیدهو بحرانهویتدرجهاناسالمرا دردرازمدت، تغییردهنداما وضعموجودرا
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لرزانیقرارمی پایه بر توسطجریاناترادیکاامنیتاینجوامعرا همواره لمذهبیبهدهدکه

شود.چالشکشیدهمی

ونوعیجریانعقل جمعکرده بینهویتوپیشرفترا تا گرایاجتهادینیزتالشکرده

بدین دهد. ارائه را عقالنی و مکان و زمان شرایط با منطبق اما جنبشهویتدینی هایسان،

و«گراوحدت»تخاذنگاهسووابهعنوانمنبعیدینیازیک«نص»گرایاجتهادیباتأکیدبرعقل

ازسویدیگر،زمینههرگونهتهدیدخارجیعلیهمسلمانانرا«گناهاندوریازخشونتعلیهبی»

اند.لذا،تواناییالزمبرایایجادالگویکاهشدادهوبسترسازامنیتپایداردرجهاناسالمشده

هابهراداراست.بنابراین،تقویتآنجانسیاسیبدیلدرجهاناسالموایجادامنیتیپایداروهمه

:7933فوزی،)پایداردرجهاناسالمگرددسازامنیتتواندزمینهدرمیاناهلسنتوشیعیان،می

723-717.)



ایسطحمنطقه
یادکرد«داعشحقیقیوحقیقتداعش»توانازکتابیباعنواندراینسطحتحلیلابتدامی

 بخششامل؛ دارایسه سلفیکه راهبردهایگروه روشو در-مبانی، تکفیریداعشاست.

فهماجتماعیزمینه مبانیفقهیخشونتداعشو مسائلیمانند گیریوهایشکلبخشاول،

تداوماینگروهبهبحثنشستهاست.دربخشدوم،نیزبهبررسیروشاینگروهوشگردهاو

ازجملهنظامی،فضایمجازیوعملیاتروانیهاوفضاهایگوناگونهایداعشدرحوزهشیوه

(.7936:773هاپرداختهاست)حبیبیان،آن

چه عراق در که است یافته اختصاص سلفی گروه این راهبردهای به نیز سوم بخش

پیش روداردوجایگاهداعشدرترتیباتامنیتیآسیایغربیچیست؟همچنینسناریوهاییرا

بهبحثنشستهوازسویدیگردربررسیوتحلیلمواضعو عملکردترکیهدرقبالداعشرا

ادامهبامفروضپنداشتناهمیتتقدمنظریهبرعمل،بهمواجههاستراتژیکایراندرقبالداعش

کرده 7936حبیبیان،)استاشاره نمی(.71: است، معتقد الیهنویسنده براساس هایتوان

بودکردبلکهبایدبامحورقراردادناسالماستراتژیکباوجهایدئولوژیکداعشراتضعیفونا

:7936حبیبیان،)ریزیکردسازاسالموهمکاریآنباالیهاستراتژیکمقابلهباداعشراپیتمدن

663.)

«ایجمهوریاسالمیایرانبحرانسوریهوامنیتمنطقه»ایباعنوانها،مقالهازدیگرپژوهش
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نویسندگا دستهاست. دو در را آثار این شده، ارائه تحقیقات مرور و بررسی با مقاله این ن

اند.همچنین،نظریهموازنهقدرترانیزمنظریبندیکردههایاستراتژیکیدستهژئوپلیتیکیرقابت

اند.درعینحالباناکافیدانستنایایرانبرشمردهبرایبررسیتأثیربحرانسوریهبرامنیتمنطقه

اند.نویسندگاندرنوشتارخودبهرهجسته«مکتبکپنهاگ»ایها،ازنظرامنیتمنطقهینبررسیا

اینکشوررا بهعنوانحلقهاصلیمحورمقاومت، سوریه جایگاه به اشاره اینمتنپژوهشیبا

مبناینظریموجو بر و لبناندانسته حزبا... ایرانو استراتژیکیبا اتحاد دردارایپیوندو د

تکیهدارد)مرادیو«ایمجموعهامنیتیمنطقه»و«ایامنیتمنطقه»مکتبکپنهاگپیراموننظریه

(.7936:761نیا،شهرام

به قسمتنخست، چنینساماندهیکردهاست. اینمقالهدرسهقسمتمطالبموردنظررا

امنیتمنطقه امنیت، مفاهیم منطقهتبیین امنیتی مجموعه و اای بر اندیشمندانای ساسنظریات

شود.ایبررسیمیهایاصلییکمجموعهامنیتیمنطقهپردازندومؤلفهمکتبکپنهاگمی

المللیاشارهایوبیندرقسمتدومنیزبهبررسیوتحلیلبحرانسوریهازمنظرداخلی،منطقه

اساسمؤلفهکرده بر قسمتسوم در اماند. مجموعه ایدرنیتیمنطقههایاصلیتشکیلدهنده

هاوتهدیداتیکهممکناستدراثراینبحران،فرارویامنیتمکتبکپنهاگبهتحلیلچالش

ارائهمنطقه و شناخت ضرورت تبیین به پایان در همچنین است. پرداخته قرارگیرد ایران ای

راهکاریدرجهتمقابلهبااینتهدیداتمبادرتکردهاست.

امنیتیمنطقهتأملدرمؤلفهازنظرایننویسندگان ایموردنظراعضایهایاصلیمجموعه

وجود مجاورتو دشمنی، یا الگوهایدوستی امنیتی، متقابل وابستگی مکتبکپنهاگمانند:

نشانگرآناستکهبهنحومطلوبیمی توانازچارچوبتئوریکاینحداقلدوبازیگرموثر،

بحرانسوری جهتبررسیتأثیر امنیتمنطقهنظریه بر گرفته ایجمهوریاسالمیایرانبهره

(.7936:793نیا،شهرام و مرادی)

ایایرانهایاینمقالهبراینمواردتأکیدداردکهتداومیافتنبحرانسوریه،امنیتمنطقهیافته

هایگیریمنازعاتگفتمانیوتشدیدتنشباتهدیداتیازجنستضعیفمحورمقاومت،شکل

ایومذهبی،تضعیفجایگاهونفوذایران،برهمخوردنساختارقدرتوموازنهقواوباالرقهف

گرفتنرقابتتسلیحاتیدرمنطقهرادرپیخواهدداشت.

استکهنویسندگاناین«داعشوامنیتایرانباتکیهبرمکتبکپنهاگ»مقالهدیگرباعنوان

پردازاناینتئوریدرجهتسعیدرمعرفیتالشنظریهمقالهباتکیهبرنظریهمکتبکپنهاگ
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«جهانیامنیت»باید«هاامنیتدولت»تعریفامنیتدارندوبراینمبنابهجای«تعمیق»و«گسترش»

جهانشاملامنیتاکولوژیک،محیطیواقتصادیاستوتنها«امنیت»رادرنظرگرفتچراکه

اامنیت نظامینیست)اسماعیلزاده 7936مامقلیواحمدیفشارکی، موضوع763: اینامر، .)

شودکهموضوعمزبورجزءترکیبکنندهامنیتملیربطدادهوباعثمیملیرابههویتامنیت

ازسویدیگر،نمایندهفکریبارزایننظریهیعنیباریبوزان،تأکیداصلی ملیبهحسابآید.

دهد.یقرارمیاخودرادرتحلیلامنیتبرسطحمنطقه

ایضدامنیتیبرایایرانمحسوبشدهوازبدینترتیبنویسندگاناینمقالهمعتقدندداعشپدیده

قرارجنبه تهدید مورد را ایران زیستمحیطی اجتماعیو اقتصادی، سیاسی، هایمختلفنظامی،

هایفراوانیراچهاعشهزینهدهد.نویسندگانمزبور،دربعدنظامیبراینباورندکهاقدامنظامیدمی

کند.دربعدسیاسیباتوجهبهاینبهایرانتحمیلمی«نزدیکبهمرز»وچهدرحوزه«حوزهمرز»در

کههموارهتهدیدسیاسیمتوجهثباتسازمانیدولتاست،تهدیدممکناستازفشاربرحکومتدر

برهمزدنبافتسیاسیدولتبرایطلبیموردسیاستخاصیگرفتهتاواژگونیحکومت،جدایی

هایاعالمشدهازتضعیفآنپیشازتهاجمنظامی،متفاوتاست.درخصوصداعش،نگاهبهآرمان

هایملیوهایسیاسیکهبرمدارآنرشدیافته،نشانیازقصدبراندازیحکومتسویآنواندیشه

نتکفیریاست.قائلبودنبهحاکمیتاسالمیمنطقهازمنظراینجریا

خیزدرعراقتوانستهبودتاروزانهیکدربعداقتصادینیزداعشباتصرفبرخیمناطقنفت

المللیضدهایاقتصادیبینمیلیوندالردرآمدکسبکند.ایندرحالیاستکهدرپیتحریم

 زاده اسماعیل)ایران،محدودشدنتواناییایراندرراستایکنترلبراینوضعیترادرپیداشت

(.7936:799فشارکی، احمدی و امامقلی

بهره به توجه با امنیتنیز اجتماعیِ بعد رسانهدر داعشاز شبکهگیری و جدید هایهای

ایباهمینعنواندرومجله«دابق»بوک،توئیتر،تلگراموراهاندازیشبکهاجتماعینظیرفیس

فرهنگ الگوهایسنتیزبان، داخلسطحجهانی، مربوطدر رسوم قومیو هویتمذهبیو ،

کشورراتهدیدکردهاست.

محیطینیزباتوجهبهحضورداعشدرمناطقمرزمشترکایرانوعراق،تمامیدربعدزیست

برد.درنتیجه،افزایشریزگردهاتواندمنجربهتثبیتخاکشود،زیرسئوالمیاقداماتیراکهمی

داری،تخریبوانفجارسدها،آلودگییوباغهایکشاورزتروکهشدنزمینبهنوبهخودسببم

سفرهآب و روان داردهای دنبال به را آبزیرزمینی  احمدی و امامقلی زادهاسماعیل)های
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(.7936:791فشارکی،

هایظهوروگسترشداعشزمینه»مقالهدیگریکهدراینرابطهنگاشتهشدهاستباعنوان

یطامنیتیغرباسیادرمح اینکهظهورداعشبهعنوان« اذعانبه اینمقالهبا نویسنده است.

«جنبشتوحیدوجهاد»بازیگریغیردولتیبهیکدههقبلیعنیزمانیکهابومصعبالزرقاوی،

هایفکریوفرهنگیگردد.ویدرپژوهشخودبهبررسیزمینهرادرعراقتأسیسکرد،برمی

المللیمبادرتکردهاست.ایوبیندرغرباسیاودرسهسطحملی،منطقهظهورداعش

گریبرآناستکهمقاومتدربرابراینمحققضمناشارهبهابتنایاندیشهتکفیربرسلفی

زمینهامواججهانی مثابه اسالمسازیبه جغرافیایجهان سببگسترشداعشدر ایفرهنگی،

یافته است. نوگردیده سنتدرهای اهل هویتی بحران و رهبری خأل به ملی سطح در یسنده

سازیگفتماندربرابرگفتمانانقالبایبهبدیلهایفرومانده؛درسطحمنطقهجغرافیایدولت

جنگبینتمدنی»المللینیزتبدیلاسالمیومحورمقاومتودرسطحبین جنگیدرون»به«

یلبروزظهوروگسترشاینجریاندرمنطقهامنیتیغربهاازدالراتوسطآمریکایی«تمدنی

(.7939:21آسیابرشمردهاست)زارعان،

پیرامونرهیافتنظریمورداستناداینپژوهش ارائهدو«بحران»گر، وانواعآناست.ویبا

هابحرانمعتقداستهرکدامازایننوع«ساختطبیعت»و«ساختانسان»هابهبندیازبحرانتقسیم

منطقهمی مختلفداخلی، سطوح در بینتواند و یکبحرانای اساس، این بر دهد. رخ المللی

بحرانالمللیشاملمجموعهبین بازیگران عملکرد تحتتأثیر رویدادهاییاستکه بهایاز ساز

کدامازالمللیاهرثباتیدرنظامبینسرعترخدادهوموجبافزایشاحتمالوقوعخشونتوبی

توانبحرانیترتیب،بحرانناشیازاقداماتگروهداعشرامیشوند.بدینهایفرعیآنمینظام

المللیشودیابهداخلایدرنظرگرفتکهممکناستابعادآنبینانسانساخت،خارجیومنطقه

امنیتیتوجهشودیابیواقداماتداعشازمنظرکشورسرایتکند.بنابراین،ضرورتداردبهقدرت

مرکزینویسندهبااشارهبهچهارمحیطامنیتیخاورمیانه،خلیجفارس،اسیای(.7939:13زارعان،)

 اسیای و جنوبی قفقاز استچالشو معتقد پاکستان و افغاستان شامل امنیتیجنوبغربی های

ماهیتوابعادهریکازکندکهشناساییمتعددیامنیتملیجمهوریاسالمیایرانراتهدیدمی

هادرمحیطامنیتیایرانداراینقشیمهمواساسیدرمدیریتمحیطامنیتیکشوراست.بحران

هاغربرادشمنخودهاباوجوداینکهازانشعاباتسازمانالقاعدههستندومانندآنزیراداعشی

«جیشالصفویه»یکهارتشعراقراکنندتاجایدانندولیدشمناصلیخودراشیعیاناعالممیمی
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(.7939:33زارعان،)نامندمی"هویتعرب"وفاقد

به مدنی و سیاسی اعتراضاتاز ماهیت تغییر و سوریه در بحران آغاز با دیگر، سوی از

ها،راهیسوریهکرد.تکفیریرابهمنظورجهادباعلوی–هایسلفیای،گروهتروریستیوفرقه

گیرینوعجدیدیحمایتبرخیکشورهایمنطقهمانندعربستانسعودی،سببشکلاینامربا

هاینیابتیمیانعربستانوایراندرمنطقهشدکهدرعراقپسازصداموبهقدرتازجنگ

ایایرانوکشورهایعربیمنطقهبارسیدنشیعیان،بهمثابهنقطهعطفیدرجنگسردخاورمیانه

(.7939:37زارعان،)دهاستمحوریتعربستانبو

عدم شامل؛ عامل چهار احصاء با پایان در نظامشکلنویسنده برگیری مبتنی هایسیاسی

ملت،حضوروبازیگریامپریالیسمدرخاورمیانهوبروزفضاییناآراموامنیتی–الگویدولت

 و نفتی اقتصاد به منطقه کشورهای وابستگی منطقه، کشورهای بین ورقابتدر هویتی های

قالبجنگ در کشورهایمنطقه میان مقاومتوگفتمانی تقابلمحور شدت، نیابتیکم های

شکاف وجود بر داللتی را فلسطین پرونده در اسرائیل اعرابو صلح قضیه محورسازشدر

7939زارعان،)داندگفتمانیعمیقدربینکشورهایمنطقهمی چشم(.31: زاندابرایناساس،

محیطامنیتیخاورمیانهدرصورتعدمایجاددرکیمشترک،ازتهدیدتوسطکشورهایمنطقه،

هایامنیتیکشورهاراماندواینامربهنوبهخود،هزینهزدهمیکماکانمحیطیبحرانیوآشوب

کند.زیادمی

راندرقبالخارجیجمهوریاسالمیایتبیینسیاست»نوشتاربعدیکهقابلتأملاستبانام

بهرشتهتحریردرآمدهاست.دراینمقالهنویسندگان،«گراییتدافعیبحرانسوریهازمنظرواقع

خارجیایراندرقبالسوریهبراساستئوریرئالیسمودرصددآزمونوبررسیتبیینسیاست

پیحفظموجودیتهادرگراییتدافعیدولتگراییتدافعیاسنایدرهستند.مطابقواقعمدلواقع

هادرشرایطیکهازجانبکشورهایدیگرالمللیهستندودولتخویشدرنظاماقتدارگریزبین

می واکنشنشان خود از کنند تهدید بازداشتناحساس و موازنه سطح در معموال که دهند

طلبیندارند.ایبرایتوسعهکشورتهدیدکنندهاستوآنانهیچبرنامه

خارجیایراندربرداشتههاییرابرسیاستهاییکهدارد،اثرگذاریپیچیدگیبحرانسوریهبا

فرامنطقه بهدخالتکشورهایمنطقهو توجه با هایرادیکالدرگیریگروهایوقدرتاست.

کشور، آن در قدرتحاکم صورتتغییر در بویژه و سوریه در ایران امنیتی معمای سوریه،

پلارتباطیایرانباحزبا...لبنان،کاهشباقطعقدرتنفوذایرانهاییرادرقالبقطعچالش
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هایرادیکالمخالفباایرانرابهدرمنطقه،آسودگیخاطررژیمصهیونیستیوگسترشگروه

(.7936:11دنبالدارد)ترابیومحمدیان،

عمل ایدئولوژیکو رویکرد؛ سه مقاله، این در دفاع استراتژیکو وگرایانه، اتحاد و فعال

خارجیتدافعیایراندرقبالبحرانسوریهبررسیشدهاست.دررویکردائتالفبرایفهمسیاست

خارجیایراندرمواجههبابحراناول،جهتافزایشمنافعملی،استفادهازایدئولوژیدرسیاست

نوعلویانسوریهدرنظرهاییهمچونحزبا...لبناسوریه،ابزارمفیدوموثربرایتقویتگروه

مناطقکردنشین در را خود نفوذ حوزه عراق، کردستان طریقحکومتاقلیم از همچنین دارد.

سوریهافزایشدادهوازشرایطموجوددرراستایافزایشامنیتملیایرانازطریقجلوگیریاز

فعال،هدفایرانهماهنگیایجادتهدیداتامنیتیرارقمزند.براساسرویکرداستراتژیکودفاع

اصالحاتوحمایتازگروه بحرانآنبرایانجام هایمردمیسوریدرجهتخاتمهدادنبه

هایمخالفدولتسوریهکشوروجلوگیریازتهدیداتامنیتیاستکهبهوسیلهدعوتازگروه

(.7936:13دیان،محم و ترابی)المللیوداخلی،محققشدهاستهایبینهاواجالسدرهمایش

گرایانهبیشتردررویکرداتحادوائتالفنیزائتالفیراهبردیمبتنیبررویکردهایتدافعیواقع

المللیوموقعیتژئوپلیتیکیاست.دراینایوبینهایمنطقهتابععواملتدافعیدرمقابلقدرت

یرانسعیکردهتاازروسیهبهعنوانراستابااتکاءبهنقاطمشترکخودباروسیهدرقبالسوریه،ا

(.7936:36محمدیان، و ترابی)جویدیکمتحداستراتژیکبهره

 تقویت-7تأثیرورودمستقیمروسیهبهجنگدرسوریهبرمنافعوامنیتملیایرانشامل؛

وتضعیفداعشدرسوریه-6موقعیتاسدبهعنوانمتحددرجهاولایراندرمحورمقاومت؛

 -9تقویتدولتاسدبرایمذاکراتآتی؛ ترکیهوقطر؛ ایجاد-6تضعیفموقعیتعربستان،

(.7936:39محمدیان، و ترابی)المللیسوریهاستآفرینیایراندرمذاکراتبینزمینهبراینقش

سیاستپیشگی قبالبحرانسوریه،دریکنتیجهکلی، ایراندر واکنشیبهرفعتهدیدهایرانه

متحدهدرمحیطامنیتیغیرفوریایوایاالتمنیتیناشیازمداخلهتعدادیازکشورهایمنطقها

(.7936:32محمدیان، و ترابی)ایراناست

هاییبرایآیندهداعشوتوصیه»پژوهشدیگریکهدراینراستااستگزارشیباعنوان

جمهوریاسالمیایران کستداعشدرعراقوسوریه،دراینگزارشبامفروضگرفتنش«.

 درسهمنطقهجغرافیاییشامل: بهجایینیروهایشرا داعشتواناییجا شمال-7معتقداست،

شرقآسیابامحوریتفیلیپین-9جنوبآسیابامحوریتافغانستانو-6آفریقابامحوریتلیبی؛
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احتمالیداعشدرافغانستانرا(نویسندهبرایناساس،حضور7936:9دارد)ابرارمعاصرتهران،

هادرجنوبوغربافغانستاندرامتدادبرایایرانبسیاربااهمیتتلقیکردهوامکاناستقرارآن

کندکهدرصورتحضوردروالیتهلمندپذیراعالممیمرزهایمشترکباایرانرابسیارامکان

کند:منیتملیایرانراباچالشمواجهمی)مرکزاصلیتولیدوقاچاقموادمخدر(ازدوزاویها

.اززاویهافزایشقاچاقموادمخدرازمسیرایران؛7

 (.7936:3تهران، معاصر ابرار)هایضدانقالبیمحلی.احتمالپیوندخوردنباگروهک6

مهمعالوه داعشبه بعیدنیستکه این، امنیتیبر استراتژیکبرایهردستگاه -ترینابزار

هاینیابتیدرگوشهوکنارجهاناسالماشرادرجنگستخباراتیکهبخواهدمنافعراهبردیا

 (.7936:2تهران، معاصر ابرار)پیگیریکند،تبدیلشود



المللیسطحبین
بررسیتطبیقیگفتمانمقاومت»مقاله .کرد اشاره توانمی متعددی آثار به نیز سطح این در 

پژوهشیاستکهدراینرابطهقابلاشارهاست.«تکفیری-نوگفتمانسلفیا...لبنااسالمیحزب

نویسندگاناینمقالهبااستعانتازرهیافتتطبیقیدرپییافتنپاسخینسبتبهعلتتقابلایندو

رهیافتی پادگفتمانبه هویتساز»گفتمانو سازه« بهکارگیرینظریه با و انگاریمتمایلشده

هاهستندکههاوهویتبرآمدهازآنادنتعریفمتفاوتایندوگفتمانازارزشدرصددنشاند

ازهویت مطابقنظرهایمتفاوتدرآخرنیزمنافعبرخاسته زیرا تقابلهویتیمنجرشده، شانبه

)امنیتهویتی(«هویت»گراناجتماعیبهدنبالتثبیتوتداومانگار،کلیهکنشاندیشمندانسازه

تند.خودهس

 مولفه؛ سه به لبنان حزبا... هویتمتشکله اجزاء اساس، -7براین _اسالمی -6شیعی؛

هالبنانی،قابلتقسیماستکهدومؤلفهاولبرمؤلفهسومغلبهیافتهوهریکازآن-9انقالبی؛

دارایشاخص نیز هویتاسالمی است. زیر دارایاسالم–های گراییسیاسیشیعینخست؛

بهوالیتشیع اعتقاد بهجهاداکبروجهاداصغرو اعتقاد شهادتطلبیحسینیو دوم؛ وه، فقیه

امام فرهنگرهبری از الگوپذیری شامل؛ نیز هویتانقالبی دارد. )ره( انقالبخمینی سیاسیِ

.اسالمیایران،سپساستکبارستیزیودرنهایتنیزمقاومتاسالمیومقابلهباصهیونیسمرادارد

گرا،درحوزهشناسی؛حسگریدرحوزههستینویسندگاندرادامهبااشارهبهاینکهسلفی

حدیثمعرفت روششناسی؛ حوزه در نقلگرا، ظاهرگراشناسی؛ معناشناسی؛ حوزه در و گرا،
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عقیده این بر سلفیاست، که عقلاند دلیل به سنتگری اصل چهارگانه مذاهب در ستیزی

گراییرادیکال)بهعنوانگراییسلفی،امتترتیب،هویتسلفیرادارایاسالمنگنجد.بدینمی

گریزیوظاهرگراییدانستهوبراینمبناهویتوهابیتگرا،عقلگری(وفرقهواحدتحلیلسلفی

سبب«فقهالتکفیر»دانند؛نخست،تکفیرگراییکهباخلقتکفیریرادارایششویژگیزیرمی

احسا خشونتامتزاج شیعهسات دوم، است. شده مذهبی باورهای با نظرگرا به که ستیزی

ها،شیعیانازطریقایرانبهدنبالسلطهبراهلسنتوزمامداریورهبریامتاسالمیتکفیری

باقری، و )بصیری 7936هستند عوامانه739: و انتحارطلبی سوم، سببمطرود(. جهادکه کردن

تسننباهادابتداییکهبهنظرشیعیانمنوطبهنظراماممعصومیاازنظراهلدانستننیازبهفرمانج

«فقه»گراییوتروریسمکهسببتبدیلچهارم،افراط(.7936:736باقری، و بصیری)خلیفهاست

گرایانهواتخاذرفتارهایتقابلیوخشنیابیافراطشدهودرنتیجههویت«جوایدئولوژیستیزه»به

درپیداشتهاست.پنجم،وابستگیایدئولوژیک،سیاسیومالیبهوهابیتحاکمبرعربستانرا

پیمانیباامریکابهنحویکهطیمصاحبهبرخیعناصرسعودیوششم،سازشباصهیونیسموهم

سپس و آزادیبغداد ابتدا اولویتداعش، و آزادیفلسطیناهمیتنداشته االخبار، داعشبا

تریندراینمقاله،مهم(.7936:731باقری، و بصیری)سازآنتمامیبالدشاماستدمشقوپ

الف قابلذکرست: وماهیت:-نقاطتعارضوتقابلایندوگفتماندرچهارعرصه خاستگاه

اشغال علیه مقاومت مولود لبنان ا... همحزب و اسرائیل ولیگری است آن غربی پیمانان

وباکمکسرویستکفیر-سلفیگفتمان هایاطالعاتیغربیووهابیونیدرمقابلحزبا...

اند.نموکردهاکمدرعربستانایجادشدهورشدوح

زمینهجهاداصغروطلبی:درحالیکهجهاداکبرومبارزهبانفسراپیشجهادوشهادت–ب

هابابرداشتعوامانهازفیریتک–داند،سلفینبردنظامیدانستهوجهاداصغرراصرفاتدافعیمی

تروریسمبهاهدافخوددستیابند.کوشندبااستفادهازحربهتکفیرومفهومجهاد،می

 و–پ ضدصهیونیستی انقالبی، رویکرد برخالف استکبار: و صهیونیسم به نگرش

گفتمان در اسالم دین از متحجرانه و برداشتسطحی شاهد ا.... ضداستکباریجنبشحزب

تکفیریهستیمکهخواهانحفظوضعموجودوتأمینمنافعاستکباروصهیونیسمهستند.-لفیس

محورمقاومتاستکهبرگرفتهازانقالبحامیانمنطقه–ت حامیگفتمانحزبا... ای:

عینحالحامیگفتمانسلفی در وهابیت-اسالمیایراناست، و حاکمانآلسعود تکفیری،

ایآنانهستندایوفرامنطقهپیمانانمنطقهسعودی،آمریکا،اسرائیلوسایرهمحاکمبرعربستان
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(.733-7936:733باقری، و بصیری)

تکفیریخودرادشمناصلیشیعیانو-گیرندکهگفتمانسلفینویسندگاندرپایاننتیجهمی

پنداردودراقمیهایحاضردرمحورمقاومتیعنیجمهوریاسالمیایران،سوریهوعردولت

جمهوری سطحباالتر در یمنو شیعیان دولتعراق، سوریه، نظام لبنان، حزبا... علیه نتیجه

(.7936:773باقری، و بصیری)پردازداسالمیایران،بهتقابلمی

 عنوان استبا نوشتاری بعدی، ژئوپلتیکخاورمیانه»مقاله داعشبر ظهور پیامدهای که«

 آن پیامدهایآننویسندگان و بهارعربی که باورند این سببتغییراتببر سوریه بحران ویژه

یکیازجلوهاستایشدهایوفرامنطقههایسیاسیمنطقهبندیبنیادیندرصف هایبارزاین.

گرانملیوهایقومیومذهبیدرخاورمیانهاستکهپیوستنکنشتحوالتنیزتعمیقشکاف

پیدار در گروهفروملیرا مطابقاینایده، مذهبیدرکشورهایمنطقه-هایفروملیقومید.

هایتروریستیمانندداعشدرکنارگراوگروهویژهعراقوسوریهازجملهبنیادگرایاناسالمبه

بهشدتتغییرگروه هایقومی)کردها(سیرتحوالتسیاسیوژئوپلتیکیدرعراقوسوریهرا

مندکشورهایعربیواسالمیبهیکهاینظامهاوسرکوبهدلیلتبعیضهاییکهبدادند.گروه

بارهصحنهرابرایمطالبهخواستخودمناسبدیدند.

امپراطوری تجزیه )جنگاولجهانیو نظموستفالیاییموجود ژئوپلتیکو ایناساس، بر

شتیکقرن،باسیطرهعثمانیواصالتپیداکردنمرزهایجغرافیایی(درخاورمیانهپسازگذ

گران،هایجدیدکنشبندیهاییازعراقوسوریهدستخوشتغییرشدهوصفداعشبربخش

درقالبسههاللسنی،شیعیوکردیرابهنحویکهپیامدهایژئوپلتیکیاینتحوالت،منطقه

بحرانی با را کخاورمیانه رو به جهانیرو جنگاول پساز تاریخخود استترینمقطع رده

(.نویسندگاناینپژوهشبرایناعتقادندکهسیرتحوالترانه7936:739نیاز،)صالحیومرادی

کنند.هایفروملیوفراملیتعیینمیهاوگروههابلکهترکیبیازدولتدولت

دهد.ساموئلبرناردکوهنتشکیلمی«کمربندشکننده»هاینظریاینپژوهشرانظریهبنیان

ای تأکیداصلیبرقدرتدر هایبزرگننظریهمانندسایرمکاتبفکریامریکاییژئوپلتیک،

المللاست.کوهنازفرضیهسرزمینقلب)هارتلند(مطرحشدهدرگردرصحنهروابطبینکنش

می ژئواستراتژیکتقسیم ژئوپلتیکو مناطق به را جهان و گرفته فاصله کندمکتبانگلیسی

نقشهترسیمکوهنازجهانژئوپلتیک،دنیاییچندقدرتیبا(.7936:733نیاز،مرادی و صالحی)

اند:مناطقزیاداست.درایننقشه،دومنطقهمهمتعریفشده
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7.کمربندهایشکننده7

6.مناطقفشار6

شکاف ایاستکهدرنتیجهمذهبیوقبیله-هایعمیققومیوجهمشترکایندومنطقه،

هم از اهمیتشاهد در منطقه دو این اصلی تمایز هستیم. مناطق این آشوبدر و گسیختگی

آن واکنشقدرتاستراتژیکی به منجر بینهاستکه میهای عدمالمللی و بحران ثباتشود.

هایهایداخلیخودمنطقهوالبتهدخالتقدرتدرکمربندشکنندهخاورمیانه،ناشیازشکاف

هایموردمناطقفشاربهدلیلاهمیتکمژئوپلتیکیآنبرایقدرتخارجیدرآناست.امادر

آنبین دخالتخارجیدر شاهد نیستیمالمللی، 7936نیاز،مرادی و صالحی)ها باور.(733: به

،تغییراستراتژیژئوپلتیکیآمریکاپسازحوادثیازدهسپتامبرسببشدتامقابلهبانفوذکوهن

جا کمونیستی گروهایدئولوژی خطر و تروریسم با مقابله به را خود بدهدی تروریستی های

(.7936:773نیاز،مرادی و صالحی)

هایموسومبهبهارعربی،تحوالتبنیادینسیاسیواجتماعیدرخاورمیانه،بهویژهپسازقیام

دست امنیتیمنطقهرا سیاسیو وفعالشدنگروهچهره تندروهایخوشتغییراتاساسیکرده

برایتغییردرالگوهایمذهبیوتروریستیمانندداعشوگروه هایقومیچونکردها،زمینهرا

ایآمادهکردهاست.فعالشدننیروهایفروملی،قومیومذهبیبهمثابههایمنطقهرفتاریوائتالف

ایوهایمنطقهکنندهدرمعادالتجدیدسیاسیوامنیتیدرکناردخالتقدرتگرانتعیینکنش

کردهفرامنطقه برایتغییراتبنیادینژئوپلتیکیوسیاسیمهیا را زمینه رونداینتحوالت، ایدر

،زمینهرابرای«بازیباحاصلجمعجبریصفر»است.تقابلدوهاللسنیوشیعیدرچارچوب

وهاللدیگراست.ایازبرخورددپیدایشهاللکردیفراهمکردکهدرواقعبرآیندناخواسته

تقسیم ترتیب، وبدین شیعی هالل سنی، الگویهالل قالبسه در بندیکشورهایمنطقه

باشدکردیمیهالل توضیحودرکروندتغییراتموجود مناسبیدر  و صالحی)تواندشیوه

تدرهمینراستا،قدرتگرفتنداعشدرعراقوسوریهواعالمخالف(.7936:766نیاز،مرادی

درمناطقکردنشین«خودمدیریتیدمکراتیک»سو،واعالمپروژهاسالمیخودخواندهازیک

خوردنملتوستفالیاییوبرهم-شمالسوریهازسویکردهاباعثتغییردرسیستممدرندولت

توازنقوادرمنطقهخاورمیانهشدهاستکهراهحلآننیزایجادیکتوازنجدیددرمنطقهاست

هایمادیومعنویخودراداراست.هزینهکه
                                                                                                                                               
1. Shatter Belt 
2. Compression Zones  
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چارچوبیتحلیلی جستجوی در
دادبهبخشدومیاهمانپسازبررسیمتونپژوهشیمرتبطکهبحثاصلیراتشکیلمی

می تحلیلی چارچوب شکستتدوین وجود با کنیم اشاره است الزم اینپردازیم. اخیر های

غربی حامیان و عرصهاشعربی-گروهکتروریستی میدانی،در های ابعاداما با جریان این

تروریستی،موجودیتیجدیدوخاصدرعرصهبینالمللیپیداونظامی،دولتی،چهارگانهفکری

هایمختلفیرادرخودجمعکردهاستوبهلحاظراهبردیکردهکهبهصورتتوأمان،ویژگی

اینابعادمتعددداعشبهلحاظماهیتونیزابعادمختلفیدربارهآنقابلطرحوبررسیاس ت.

پدیده عنوان به اینپدیده باعثمطرحشدن پیشراهبرد، که شده وایپیچیده بینیراهبردها

.ازآنجاکهداعشتهدیداتمختلفیرابرایایراننیزکندمیهایاحتمالیآنرادشواراقدام

اینموضوعازمنظرامنیتکندومیایجادکرده جمهوریاسالمیایرانبرایایملیومنطقه،

.بسیارمهموقابلتوجهاست

گروه آینده دیدگاهپیرامون صورتخاصدو داعشبه و عام صورت به تروریستی های

را6371سال،درحالیکهبرخیازکارشناسانومراکزمطالعاتی:بینانهوبدبینانهوجودداردخوش

چندبرایداعشکهمعتقدند هاگرانواندیشکدهازپژوهشدیگربرخیدانند،سالافولداعشمی

 در ،یمطالعات حوزه نیا پژوهشگران از یکی دگاهید اساس برماند.میهمچنانپایداردیگرنیز،سال

 .میریبگ نظر در میتوانیم را یریسوگ نوع دو هاآن عملکرد و اسالم جهان یهاستیترور خوانش

 و سیانگل کا،یآمر ساختهدست و استعمارند ابزار افراد نیا مییبگو شیپ از ما که است نیا اول

 ییشناسا را آن تیماه که ستین یاجیاحت گرید میباش داشته یاعتقاد نیچن یوقت .هستند لیاسرائ

 یاتفاق هر و میکنیم نگاه هاییکایآمر و هاییاروپا یعنی «یگرید» به یذات ینیبدب کی با چون .دیکن

 محصول اسالم جهان اتفاقات مییگویم و کرده لیتحل توطئه یتئور اساس بر را اسالم جهان در

 منظر نیا در که است یجار هایآکادم در هم گرید یریسوگ .هاستیغرب کنش و یزیربرنامه

 دچار ای میهست مفرط ینیبدب دچار ای ما یعنی م؛یدار یغرب یهاچارچوب و میمفاه به یبیعج اعتماد

 از مینتوان را اسالم جهان تحوالت ما که شودیم منجر نیا به حالت نیا یدو هر .مفرط ینیبخوش

 ن،یبنابرا .میکنیم نگاه را منظره نیا دور از و میرویم اما میهست واقعه کنار در نکهیا با .میبفهم درون

:7932،یرحیف)ستین انهیخاورم یایقضا از ما درست فهم یمعن به انهیخاورم در ما یکیزیف بودن

پژوهیامنیتی،دوملیبرایآیندهشناسیتهدیدهایامنیتبراینمبناباتوجهبهضرورتآسیب(.12

دردوبعدبالقوهوبالفعلآنقابلتأملاست.«چگونگیکنترلآن»و«شناختماهیتتهدید»حوزه
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 که رانیا یتیامن طیمح در هانبحرا از کیهر ابعاد و تیماه ییشناساپیرامونحوزهنخستیاهمان

بهتفصیلدرقسمتپیشینبهآن است کشور یتیامن طیمح تیریمد در یاساس و مهم ینقش یدارا

ایجمهوریاسالمیایراننیزمنطقهپرداختیموحوزهدومیعنیرصدوکنترلتهدیدهاعلیهامنیت

ناست.برمبنایحوزهشناختماهیتتهدیدهاقابلساماندهیوتدوی

 با معموالً ق،یدق و متقن ینیبشیپ کی دادن نشان یجا به پژوهانندهیآ میدانیم که گونههمان

 یهاندهیآ انیم از زین را مطلوب ۀندیآ ،یریغافلگ از یریجلوگ ضمن محتمل، ندهیآ نیچند ارائه

 از دهند،یم شکل را یآت یروندها که ییهاشرانیپ ییشناسا یبرا نیهمچن کنندیم یمعرف ممکن،

 قیدق یبررس مورد را هاشرانیپ نیب تعامل توانیم ژهیوب روش نیا با .شودیم یریگبهره روش نیا

.داد صیتشخ را هستند ندهیآ دهنده شکل که بحران یاصل یهاشرانیپ قیطر نیبد و داده قرار

 سطوح و «انریا یامنطقه تیامن طیمح یابیارز» به نسبت بحران یهاشرانیپ ب،یترت نیبد

 خود نوبه به امر نیا که شدند کیتفک یالمللنیب و یامنطقه ،یداخل سطح سه به مرتبط، یدهایتهد

برایناساسودرراستایطراحیوتدوین .سازدیم سریم را یلیتحل یچارچوب نیتدو امکان

نینعنوانکرد:زارادرمواردزیرچهایبحرانشناسیپیشرانتوانگونهمی«چارچوبیتحلیلی»

  اسالم جهان اجتماعی ساختار داخلی انسجام در واگرایی به معطوف بحران هایپیشران -الف

ستیزیبهعنوانیکزمینهوتفکردارایحامیاینموضوعدارایسهمؤلفهاست.نخست،شیعه

بونفوذاجتماعیاستکهبهنظرتکفیری دنبالسلطه شیعیانازطریقایرانبه راهلسنتوها،

انتحارطلبیوعوامانهزمام دوم، کردنجهادکهسببمطرودداریورهبریامتاسالمیهستند.

تسنندانستننیازبهفرمانجهادابتداییاستکهبهنظرشیعیانمنوطبهنظراماممعصومیاازنظراهل

شدهو«جوایدئولوژیستیزه»به«فقه»گراییکهبهنوبهخودسببتبدیلباخلیفهاست.سوم،افراط

گرایانهواتخاذرفتارهایتقابلیوخشنرادرپیدارد.یابیافراطدرنتیجههویت



 رقیب بازیگران منافع اختالف و ایدئولوژیکی رقابت به معطوف بحران هایپیشران

 ایمنطقه

یک از نیز مورد برمؤلفهاین مبتنی محافظسو و ذهنی برداشت اساس کارانهههای

تصمیمتصمیم وسازان، خاورمیانه در وهابی سلفیون طرفداران کشورهای دولتمردان و گیران

المللیدرمنطقهاستکهبهنوبهخلیجفارسبودهوازسویدیگر،ناشیازغیبتبازیگرانبین

خودبهجنگ برایناساس، است. افکنیقدرت»هاینیابتیمنجرشده ایقهطلبیمنطوبرتری«
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سلفیونوهابیرادرپیداشتهاست.



 المللیبین بازیگران کنش به معطوف بحران هایپیشران -پ

هایجهانینسبتبهبرخوردبااینموردرانیزبایددرفقدانبرنامهمشترکیازسویقدرت

فتفاوتیرهبرانجهانیومنطقهتروریسمجستجوکردبهنحویکهعدمبرنامهوبی رصتای،

 دلیل سه به رسدمی نظر به مناسبیجهتتوسعهتروریسمدرمنطقهرافراهمکردهاست.بطورکلی

 و ثبات و صلح از فارس خلیج و خاورمیانه منطقه کندمی اقتضا جهانی هایقدرت منافع عمده

 قهمنط در را جهانی هایقدرت حضور به نیاز امنیتی خأل نخست، .نباشد برخوردار پایدار امنیت

 کشورهای بیشتر وابستگی نتیجه در و بیشتر نیاز باشد، بیشتر امنیت عدم چه هر زیرا .کندمی توجیه

 ثروت تولید با هاتجارت پرسودترین از یکی عنوان به اسلحه فروش دوم، .دارد پی در را منطقه

 بزرگترین منطقه، در امنیتی مشکالت و هاچالش ها، رقابت .است جهانی هایقدرت برای ماندگار

 فراهم را ثروت سرشار منابع رسیدن و بزرگ هایقدرت تسلیحاتی هایکارتل برای را فرصت

 هایچهره تأکید وجود با .است صهیونیستی رژیم برای پایدار امنیت ایجاد نیز دلیل سومین .کندمی

 سوی از جدی تهدید هیچ گذشته هایسال در اسالم، دشمنان با مبارزه بر تکفیری شاخص

 یک شاهد لذا .است نشده قدس گراشغال رژیم و هاصهیونیست متوجه تکفیری هایسلغی

 متحده ایاالت خصوص به و المللیبین بازیگران اعمالی و اعالمی مواضع در تضاد و دوگانگی

 (.7936:21کشه،مبینی و آجیلی)هستیم داعش مانند آن مصادیق و تروریسم مورد در امریکا

توانبهصورتنموداردرزیرگویاسازیکرد:لیفوقرامیچارچوبتحلی
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مورداشارهتغییرمحسوسیصورتنگیرد،هایدرنفیوتقلیلپیشرانکهبدیهیاستتازمانی

داردبلکهداعشبرایانجامعملیاتتروریستیبهحدکافیجذابیتهاییمانندایدئولوژینهتنها

خاورمیاچشم امنیتی محیط توسطانداز تهدید از مشترک درکی ایجاد عدم درصورت نه

هایماندواینامربهنوبهخود،هزینهزدهمیکشورهایمنطقه،کماکانمحیطیبحرانیوآشوب

امنیتیکشورهاازجملهجمهوریاسالمیایرانراروزافزونخواهدکرد.

 به نسبت ایرانی نگاه همثاب به تحلیلی چارچوب یک ارائه و ریزیطرح پیگیری به توجه با

دلیلعدم اساس بر مستقل مقاله یک نگارش مقاله، این در ایمنطقه امنیت نوین تهدیدات به

طلبد.می دیگری مجال خود نوبه ارتباطموضوعیبااینمقاله،به
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