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 چکیده

هرای در عررا  و سریریب  را وا  ش 8102-8102های فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال     

مختلفی میاجب شد. هدف اصلی در این مقالب  ررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعرش در قالرر رو  

  رد  رب این سریال اصرلی را محرری می مقالب میازنب تهدید است.تحلیلی و در چارچیب نظریب  –تیصیفی 

هرایی را در داعرش چوینرب اسرت و چرب راهکارهرا و چالش رویکرد سیاست خارجی ایران در قبرال گرروه

 ب سیاست خارجی ایران در قبال داعش،  ب طیر  لی  است های این پژوهش حا ی از آنگیرد. یافتب رمی

ید داعش شکل گرفتب است.  رداشرت تهدیرد داعرش از سریی ایرران، دارای چهرار از  رداشت ایران از تهد

شاخص عمده مجمیع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهراجمی و نیرات تهراجمی اسرت. در ایرن راسرتا 

هرای متعرددی محیر  ب خید گرفتب اسرت  رب از ویژگیسیاست خارجی ایران در  را ر داعش شکلی ام یت

دهای نظامی در سیاست خارجی و تا ید  ر  ازدارندگی  رخیردار است. در عین حال، نظیر حضیر فعال نها

های هایی نیرز میاجرب اسرت  رب مترکلات داخلری و شرکافسیاست خارجی ایران در قبال داعش  ا چالش

هرای نیرا تی ای و راهبرد آمریکا در ایجاد ج گهای  ازیوران م حقباجتماعی  تیرهای درگیر،  ارشک ی

 تلاف علیب تروریسم از آن جملب است.و ائ
 

 داعش، سیاست خارجی ایران، تروریسم، میازنب تهدید،  ازدارندگی.   کلیدی: گانواژه

                                                      
 .رانی، ااصفهان واحد اصفهان)خوراسگان(، جوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی،انشد 1 

 )نویسنده مسئول(.رانی، ااصفهان، اصفهاندانشگاه  یاسیعلوم سگروه  اریانشد 2 

javad@ase.ui.ac.ir                                                                           000-0003-2075-7572  

 .رانی، ااصفهان واحد اصفهان)خوراسگان(، ، دانشگاه آزاد اسلامی،یاسیعلوم س استادیار 3 

mailto:javad@ase.ui.ac.ir


 1311 انبهار و تابست ،(17 پیاپی) اول شماره م،نه دوره اسلامی، بیداری مطالعات علمی فصلنامه دو/    143

 مقدمه

ها و گیری گروه ترریستی داعش در افق ام یتی م حقب،  تیرهای مختلف سیاست ا شکل     

 ین، سیاست خارجی ایران در قبال این راهبردهای گیناگینی را در قبال آن اتخاذ نمیدند. در این 

های اعلامی داعش عمدتا مردم گروه از اهمیت شایان تیجهی  رخیردار است. از آنجا  ب اولییت

تیان گفت  ب هدف اصلی این گروه تروریستی از گیرد، میو  تیرهای شیعی را در  ر می

غر ی ایران  یده است.  ب عبارت  تهاجم  ب سیریب و سرازیر شدن  ب عرا ، تهاجم نهایی  ب مرزهای

های دولت خید های ام یتی  رای این  تیر، در صدر اولییتدیور، تهاجم  ب ایران و ایجاد چالش

تیان از نقتب اعلامی خیانده اسلامی عرا  و شام  یده است.  ب علاوه این میضیع را می

گیرد نیز دریافت. از میهای میرد ادعای داعش  ب محدوده خراسان  زرگ را در  ر سرزمین

طرف دیور، سیاست خارجی ایران نیز در راستای مقا لب  ا داعش، فعالانب در جریان  یده است. 

نکتب  ارز در سیاست خارجی ایران  ا حضیر گروه تروریستی داعش در اطراف محیط ام یتی 

ارتباط است.  ب  محیر این  تیر در اینای این  تیر، استمرار سیاست خارجی ام یتخاورمیانب

های مختلف در مقا ل تهدید داعش، دست  ب ایجاد میازنب علاوه، ایران سعی  رده است تا  ا رو 

  زند.

 ادبیات پژوهش

سیاست خارجی ایران در قبال داعش در  رخی آثار میرد اشاره قرار گرفتب است. از جملب دارا      

 –تیکی داعش  ر اساس مدل مفهیمی والرشتاین تحلیل اقدامات ژئیپلی»(، در مقالب 0931و خا ی )

سیاسی  تیرهای مر ز نسبت -اقدامات ژئیپلیتیکی داعش را پاسخی  ب عملکرد اقتصادی« تیلیر

هییتی ملت های - ب  تیرهای پیرامین در قالر پدیده جهانی شدن و عدم ش اسایی فره وی

اقدامات داعش را در سب حیزه  نییس ده ارزیا ی  رده است.های مر ز پیرامینی از سیی قدرت

 است. هسرزمین و مرز، جمعیت و ملت و دولت و نظام سیاسی تحلیل نمید
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ای: محالعب ظهیر داعش و تاثیر آن  ر معادلات م حقب»( در مقالب 0931رضایی و میسیی )     

هیر ظ این  سیال را محری  رده است  ب« های  ب وجیدآمده  رای ایرانها و فرصتمیردی چالش

ده د نتان می مقالب نیزهای هایی رو روساختب است؟ یافتبها و فرصتداعش، ایران را  ا چب چالش

های گفتمانی، ام یتی و ای  رای ایران در حیزه ب تهدیدهای داعش  ا تغییر در معادلات م حقب

: تمایز های ظهیر داعش  رای ایران عبارت د ازایدئیلیژیک،  رجستب است؛ درعین حال، فرصت

میان اسلام ختینت ورز و اسلام ختینت پرهیز، آشکارشدن ماهیت ضدتروریستی ایران  رای 

 ای و تاثیرگذاری ایران در م حقب.جهان،  رجستب شدن قدرت م حقب

 یشد می «اعش و ام یت ایران  ا تکیب  ر مکتر  پ هاگد»( در مقالب 0931قلی و فتار ی )امام    

را  سیال و این المللی یع ی داعش  ر ام یت ایران را تحلیل   د ین تییدات ام یتهد تا تاثیر یکی از

های یافتب ب پدیده داعش  ب ع یان یک تهدید؛ چب نسبتی  ا ام یت ایران دارد؟  طری  رده است

حضیر و نفیذ داعش در م حقب از م ظر ام یتی  ب مثا ب شمتیری دو لبب  دهد  بمقالب نیز نتان می

 ب در صیرت عدم تیجب  ب هر تیغب، تحلیل تاثیر وجید داعش  ر  یدهم یت ایران عمل نم رای ا

  یده است.ام یت ایران نارسا 

 در مجلب فارن افرز،  ب«  ازی دهیدنیز در مقا لب  ا داعش، ایران را »( در مقالب 8101 رزگر )     

 افزایی درمقا لب  ا داعش و ام یت رای  سازی در میان رهبران م حقباجماع های ایران درقا لیت

ترین راهبردهای سیاست خارجی ایران در مقا لب  ا این مقالب یکی از مهمم حقب پرداختب است. 

ای و  ار ردن گرایی داعش را حر ت  ب سیی تتریک مساعی  ا دیور  ازیوران م حقبافراط

های های ایران در  حرانداند و تجارب قبلی میفق استفاده از ظرفیتروی نقاط متترک می

 (، عرا  و لب ان را یادآور شده است. 8110افغانستان )

ظهیر داعش و تاثیرات آن  ر سیاست خارجی جمهیری »( در مقالب 0932پیر )س ایی و  اویان     

انواری  ب  ررسی ظهیر پدیده داعش و تاثیر اند  ا چارچیب نظری سازهسعی  رده« اسلامی ایران

الملل  پردازند. در این مقالب تاثیرات داعش  ر است خارجی ایران در سحیی م حقب و  ینآن  ر سی
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سیاست خارجی در عرا  حضیر پررنگ ایران در عرا ، تلا   رای حفاظت از اما ن مقدس 

نظامی شیعی در عرا ، فعالیت مستتاری عرا ، ارتباط  ا اقلیم  ردستان، سازماندهی نیروهای شبب

ر نظامی در عرا  است. حضیر این گروه در سیریب نیز، ایران را  ب نزدیکی هر چب و تقییت حضی

اللب، افزایش حضیر مستتاری، حفاظت از اما ن مقدسب، رایزنی  ا روسیب و چین،  یتتر  ا حزب

 ترغیر نمیده است.

ران ناشی ها و تهدیدهای ایچ انچب متخص است، اغلر آثار در این زمی ب ت ها  ب تحلیل فرصت     

 ارهای عملیاتی و تحلیل سیاست خارجی ایران در مقا لب  ا این گروه پردازند و از راهاز داعش می

ناتیان هست د. اما نیآوری پژوهش حاضر در این است  ب دقیقاً میضیع سیاست خارجی را  ب 

مقالب این سیال اصلی  ع یان هدف اصلی  ررسی خید قرار داده است.  رای دستیا ی  ب این هدف،

داعش چوینب است و چب راهکارها و  است  ب رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال گروه

گیرد. فرضیب اصلی نیز  دین صیرت است  ب سیاست خارجی ایران در هایی را در  رمیچالش

ها گرایانب و  ر مب ای تیازن تهدید شکل گرفتب است. یافتبمقا ل گروه داعش  ا رویکردی واقع

ده د  ب سیاست خارجی ایران در قبال داعش،  ب طیر  لی از  رداشت ایران از تهدید ان مینت

مجمیع قدرت، نزدیکی جغرافیایی،  هایداعش شکل گرفتب است. این  رداشت ناشی از شاخص

قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی داعش  یده است. در مقا ل، سیاست خارجی ایران در  را ر 

متعددی نظیر حضیر فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی و تا ید  ر  هایداعش، از ویژگی

های سیاست خارجی ایران در قبال داعش نیز ترین چالش ازدارندگی  رخیردار است. مهم

ای و های  ازیوران م حقبهای اجتماعی  تیرهای درگیر،  ارشک یمتکلات داخلی و شکاف

 ی و ائتلاف علیب تروریسم است.های نیا تراهبرد آمریکا در ایجاد ج گ

 . چارچوب نظری: موازنه تهدید0

المللی، راهبردهای مختلفی را در نظر دارند گرایان  رای مدیریت وضعیت آنارشی  یننیواقع     

گرایی واقعنی های مختلفی در میرد مصادیقدیدگاه ب اتخاذ اقدامات تدافعی از آن جملب است. 
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های الملل   ت والتز است. نمینبنظریب سیاست  ین آن، زترین نمینب ار  ب تدافعی وجید دارد

 ت وپردازانی چین را رت جرویس، جک اس ایدر، استفن والهایی است  ب نظریب، نظریبنیز دیور

والتز مصدا  اولیب نظریب  .اندشده ب رای تکمیل نظریب والتز ساخت  یتتر  ب اندارائب داده انز ی ری 

آن تلا   یپردازانی مان د والت در جهت افزایش قدرت تبیی  ب نظریب است دافعیگرایی تواقع

 (.92: 0930فیروزآ ادی، )دهقانی اند رده

سازی این نظریب، نظریب میازنب تهدید محری  رد. میازنب تهدید در راستای  هی ب 2استفن والت     

گرایان تهاجمی است. در یک و نیواقعگرایان  لاسمیرد نظر واقع معمای ام یت در واقع جانتین

ب سیی تیجب  خیاهانب رئالیسم  لاسیک واقع نظریب تدافعی  ا دوری از ام یت محلق و تمامیت

هایی را متذ ر شاخص دیازن تهدیسی  یافتب است. والت  رای تام یت نسبی  رتقاءا  یتتر و

 و تهاجمی قا لیت ،یکی جغرافیایینزد ها و قدرت نظامی،تجمیع تیانایی شید  ب عبارت د از:می

 ها در مقا لدولت  ب صیرت تهدید است. ، ایجاد میازنبحل مقا لب  ا تهدیدراهنیت تهاجمی 

 این معادلب، شیند. در چارچیبند،  ا یکدیور متحد می یتترین تهدیدمیجد  ب  واحدهای خاصی

را  نظامانسجام و  ها فراهم آوردهدولت اتحاد های  یتتری را  رایانویزه رتهدید خارجی شدیدت

 (.Walt, 1987: 20-26) ختد ارتقاء می

 رداشت و سیء رداشت در »گرایی تدافعی در  تاب را رت جرویس دیور اندیتم د نیواقع     

 ر تاثیر عیامل و متغیرهای روانی و ادرا ی  ر سیاست خارجی  تیرها « المللیهای  ینسیاست

وی در جایی این عیامل روانی را « شامل تصاویر،  اورها و اهداف است.ادراک »  د: تا ید می

ده د،  ر معمای ام یتی پیرامین نظام های  تیرها از یکدیور را تتکیل می ب همان  رداشت

داند. جرویس همچ ین در جای دیور از الملل و سیاست خارجی واحدهای عضی آن میثر می ین

درا ی را دارای تأثیراتی قیی  ر  لیت سیاست خارجی نیز  تاب خییش متغیرهای روانی و ا

دهد.  دین وسیلب وی  ا در نظر گرفتن این متغیرها در ارتباط  ا فرای د میرد ارزیا ی قرار می

                                                      
4. Stephen Walt 
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گیری، آنان را  ب ع یان متغیر میانجی در شکل  ختیدن  ب رفتار سیاست خارجی  تیرها تصمیم

گرایی تدافعی،  تیرها در سیاست از دید نظریب نیواقع . در مجمیع(Jervis, 1976)داند می

در جهت  .الملل  اش دخارجی خید  اید  یش از هر چیز  ب فکر حفظ جایواه خید در نظام  ین

گرایان گرایان  لاسیک و نیواقعسازی قدرت نسبی آن گینب  ب واقعحفظ این جایواه،  یتی ب

 دین  .ها  ایست صرف ام یت نسبی شید یشش دولت اندیت د،  ار ردی ندارد؛  لکبتهاجمی می

    د.م ظیر، آنها میازنب تهدید در  را ر دولت تهدیدگر را  ب جای میازنب قیای س تی تیصیب می

 . برداشت ایران از تهدید داعش8

 مستقیم تاثیری  ب تهدیدزایی است از عیامل سیریب و عرا  در داعش گیریقدرت و ظهیر     

  ار  ب  رای ایران ایم حقب سحح در ایفزای ده داشتب است. داعش تهدیدات ایران ملیام یت   ر

(  ب ناشی از  رداشت ایران از این گروه  ب ع یان تهدید است  ب 92: 0932آورده است )حاتمی، 

 شید.از مجمیع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی آن ناشی می

 . مجموع قدرت0-8

 8102-8102های  ین سالتیانست  گروه تروریستی در م حقب، داعش  ب ع یان قدرتم دترین     

 ،سیم عرا گستره سرزمی ی  زرگ متتکل از نیمی از سیریب و  یش از یک ضمن تسلط  ر

)صالحی و مرادی نیاز،  حکیمتی ایجاد   د  ب  یش از پ ج میلیین نفر را تحت سلحب قرار دهد

از تمام ا زارها و م ا ع اقتصادی  رای های تسلط  ر قلمرو ارضی خید، ر طیل سالدداعش ( 0939

این گروه همچ ین اقدام  ب ضرب سکب تحت ع یان مصحلح دی ار و   هره  رد. ن خیدافزایش تیا

ز ان داعش )دا ق( در مجلب انولیسی 8102درهم داعش در م اطق تحت سلحب نمید و در نیامبر 

ترین م ا ع ( دیدر عین حال، مهمMoos, 2018: 1ها رونمایی  رد )این سکبخید از  03صفحب 

 مالی داعش عبارت  یدند از: 
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های  زرگ گرفتن امیال تاجران و ثروتم دان  ب زور و قرار دادن حق امتیاز  رای ماشین -

 المللی. های  ینها( در مسیر جاده) امیین

  د و  ا ر یدن دان  ل دپایب در  خش خدمات اقدام میداعش  ب جمع اطلاعات ام یتی از  ارم  -

  د و  ا اعحای  ختی از قراردادهای حکیمتی  ا آنان معاملب شان، آنان را تهدید می ستوان

دهد؛  رای مثالب   ا  ر اعترافات م اف راوی والی  غداد در سازمان داعش در سال صیرت می

  رده است.هزار دلار دریافت می 121ماهانب ، داعش از شر ت ارتباطاتی آسیاسیل، 8101

 ش خارج شده از پالایتواه نفت  یجی، چیزی حدود سی های نفتحصیل مبالغی از تریلی -

 هزار دلار در روز و میانوین پ ج میلیین دلار ظرف پ ج سال.

و اطراف  های نفت رقب، زملب، طبقدرآمدی معادل نیم میلیین دلار روزانب در سال گذشتب از چاه -

 آن و همچ ین م حقب نفتی الثیره  عد از تسلط  ر آن.

ای  ب ظرف شش ماه روزانب م حقب نفتی جبسب؛  عد از تسلط داعش  ر م حقب التدادی،  ب گینب -

 در حدود یک میلیین دلار نفت استخراج شده است.

 م حقب نفتی  ینیکی؛ پانصد هزار دلار روزانب، طی شش ماه. -

 جفره  ا م ا ع نفت و گاز؛ میانوین چهارصد هزار دلار سالانب. م حقب نفتی -

سیلیی دانب و پ بب؛ عامر رفدان والی داعش در دیرالزور از جبهب ال صره، ت ها پ ج میلیین دلار  -

  های پ بب دزدیدند.

های الماس  ب  ار های نفتی در داخل م اطق التدادی و الجفره و سریفرو  وسایل شر ت -

های حفاری؛  های  لی این میارد حداقل های حفاری نفت، همچ ین خید دستواهر دستواهرفتب د

 شید.ده میلیین دلار  رآورد می
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 ت د و  سانی نواران خارجی و مسیحی؛ حتی از مسلمانی  ب سیوار میگرفتن فدیب از روزنامب -

 گیرند. ب فسق رفتاری دارند و  ب ع یان تعزیرات فدیب می

آثار  استانی سیریب  ا مافیای تر یب  ب در میقع ییر   ب میزه نبک، آنها را  ب دست  معاملب -

 (. 0938نظری و السمیری، آوردند )اشرف

 هاو دریافت وجیه مالی از خانیاده گیریگروگان و ر اییآدم -

  ب ویژه در  تیرهای عر ی غیرانتفاعی نهاد وهای مردمهای مالی سازمانتکیب  ر  مک -

 و میسسات مالی ها  ترل  انک -

 .زنان ایزدی  ب ویژه در حملب  ب شمال عرا ، از طریق اسارت و فرو فرو  زنان  -

 . نزدیکی جغرافیایی8-8

داعش  ب طیر خاص  تیرهایی را هدف قرار داد  ب عمق راهبردی ایران و  تیرهای اصلی      

اورت  ا ایران عامل مهمی در تهدیدزایی  رای دادند.   ا راین، مجدر محیر مقاومت را تتکیل می

وضع  در تغییر ای است  ب هر نیعایران  ید. در حالت  لی نیع روا ط ایران  ا همسایوان  ب گینب

 ر این اساس  .خیاهد  ید میثر ب  ر  افت قیمی ایران نیزهمسایژئیپلیتیک قیمی  تیرهای 

سیاست خارجی   رای چالش اساسی حقب،های اجتماعی میجید در  رخی از  تیرهای م شکاف

- ب همین ترتیر تجزیب عرا   ب م اطق شیعی، س ی و  رد سال. در شرایط ظهیر داعش  ید ایران

های مختلف مان د طری خاورمیانب  زرگ و نظیر آن محری است. این میضیع هاست  ب در قالر

ولیب عدم تیازن ناشی از ظهیر این  تیر،  ب این دلیل قیت گرفت  ب نمید ا 8102در  حران سال 

داعش در خاورمیانب، تغییرات ژئیپلیتیکی میجید در م حقب  ید. تسلط داعش  ر عرا ، وضعیت 

سیاسی و ژئیپلیتیکی نیی ی را در م حقب  ب وجید آورد و   توران جدیدی را وارد عرصب سیاسی 

 11تا  8101 تدای سال های اجتماعی عرا ، در اخاورمیانب  رد. داعش  ا استفاده از گسل

 یلیمتری مرزهای غر ی ایران در نزدیکی شهرهای جلیلا و سعدیب در استان دیالب نفیذ  رد. این 
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ای داعش را علاوه  ر ا عاد تروریستی، قدرتی متمر ز ارزیا ی    د  ب قدرت امر  اعث شد تا عده

ایران  ر این اعتقاد  ید  ب   سط ژئیپلیتیک قلمرو خید را دارد. در این چارچیب، سیاست خارجی

داعش تیان این را دارد تا دولت  غداد را سرنوین   د و میقعیت تهران را در عرا   ا چالش 

 (.93-29: 0931میاجب سازد )مرادی و سیمبر، 

 . قدرت تهاجمی3-8

های نظامی و از سیی دیور ایدئیلیژی شاخص قدرت تهاجمی داعش از سییی قا لیت     

 داعشگیرد. از نظر قدرت تهاجمی  اید گفت  ب    ده آن را در  ر میش و  سیج خمتروعیت

گرچب  ب مراتر ا نیز،د ترین رزمی آن    ا راین، .بیدیک ارتش م ظم ن دارای ساختاری همچین

 ب در  اشتهای نام ظم تکیب د، اما  ر ج گ یدالقاعده های تروریستی نظیر سایر گروهتر از م ظم

 ا این وجید، اندوختب نظامی داعش در عمل  ا   ارزی نداشت د. ت س وین متخصا نقشآن، تسلیحا

های عرا  و  خش اعظم این تسلیحات از ارتش .رد های یک ارتش  یچک  را ری میداشتب

. دافتا داعش جریان هرج و مرج لیبی  ب دست و نیزانبارهای تسلیحات قدیمی ارتش صدام  ،سیریب

 های شیرشی در سیریبهای خارجی  رای گروهدولت ارسالی از سیی ، تسلیحات اید  ب این میزان

در اختیار داشتن این  در عین حال، افتاد را نیز اضافب  رد.می در نهایت  ب دست داعش  ب

 ا تیجب  ب نبید اطلاعات، از   ا این وجید،تسلیحات، لزوما  ب مع ای عملیاتی  یدن تمام آنها نیست. 

 ی در دسترس نبیده است. های این گروه اطلاع دقیقداشتبمیزان دقیق 

های م تتر شده، گروه داعش از م ا ع مختلفی سلای، مهمات و تجهیزات نظامی خید   ا ر گزار 

  رد  ب عبارت د  یدند از:را تامین می

 های عرا  و سیریب.  ب غ یمت گرفتن تسلیحات از ارتش0

 ال صره، ارتش آزاد و ...دیور مان د جبهب های. غ یمت گرفتن سلای از گروه8
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. خرید از تجار سلای م حقب و ارسال تسلیحات تیسط  رخی  تیرهای م حقب  ب صیرت مستقیم 9

 و غیرمستقیم.

های میدانی علیب ارتش سیریب داعش  ب طیر عمده  مبیدهای خید در تسلیحات را در پیروی     

لیحات عرا  در استان میصل جبران  رد.  ا این وجید ترین تسو عرا   ب ویژه در تصرف  زرگ

 های زیر دست یافت:داعش  ب سلای 8102پس از تسخیر میصل در سال 

س وین: های سبک و نیمبهای زرهی هامر، انیاع سلایانیاع خیدروهای نفر ر نظامی و تانک     

های  اتییشا، را ت های، انیاع مسلسل، آرپی جی، میشک01های ام  لت،  لاشی کف، تف گ

 و ...13ضدتانک از نیع ام 

میلیمتری،  011و  091های های  تتار جمعی مان د گاز  لر، تیپخانبانیاع میاد م فجره، سلای     

 38پرتاب اف ای ام های پیترفتب از جملب: دو پرتاباندازها و دو ها، میشکضدهیایی

یع حرارتی و اسکاد  ا سیخت مایع. داعش تسلیحات های زمین  ب هیا از ناستی ور و انیاع میشک

های نظامی در الرقب، الحسکب و دیرالزور در شر  این  تیر  ب ارتش سیریب را نیز در پادگان

 (.013-001: 0932غ یمت گرفت د )نجات، 

شید، داعش در حیحب ا زارهای  سیج    ده نیز  ب جزئی از قدرت تهاجمی محسیب می     

دهد. ایدئیلیژی  ب مع ای اص خید را  ب صیرت ا زاری میرد استفاده قرار میایدئیلیژی خ

ها و ای از اندیتبهای اجتماعی یا دستبمها در میرد رفتار و نظاای از مفاهیم و مفروضبمجمیعب

  اشد )دهقانیاجتماعی و چوینوی اجرای آنها می –ها راجع  ب نظم و نسق سیاسی ایده

 اعث گستر   شده وزندگی افراد و جیامع  ایدئیلیژی  اعث مع ا ختی(. 23: 0923فیروزآ ادی، 

. این در پی دارد نیز را آمیز روز اقدامات ختینت یشید  ب این امر گاهوفاداری در  ین افراد می

 ررسی  .گیردصیرت می ،شیدهای ایدئیلیژی خیانده میاقدامات در جهت دفاع از آنچب ارز 

تیاند ختینت را تقییت ایدئیلیژی می دهد  بنتان میگیری تروریسم در شکلنقش ایدئیلیژی 

 را ایجاد نماید.    دگی  سیاری متی  و  سیج ،   دهنقش تحریک یده ونم
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وجید تصیر محاصره تیسط  یوانوان است  ،ختینت  ر مب ای نقش ایدئیلیژی، یکی از دلایل     

لب امس. نی ایدئیلیژیک آنها میرد تهاجم واقع شده استو همیاره این احساس وجید دارد  ب مبا

محاصره در میان افراد ت درو ایدئیلیژیک گاهی ناشی از نیاز تفکیک میان خید و عالم خارج 

   د  ب ای از خید و دیوری تعریف میهای رادیکال دنبال دوگانب اشد.  ب ع یان مثال سلفیمی

ها  ب خید اجازه شید تروریستن مرز  دی سبر میای   د.مرز پا ی و پلیدی را متخص می

حذف فیزیکی و نا یدی دیوران را ده د؛ زیرا از دیدگاه آنها این افراد لایق زندگی نبیده و  اید از 

 ین  روند. ریتب این تفکر  ب نیعی  ب تفکر دیالکتیکی جهانی ناشی از مبارزه میم ان و  فار، نظم 

 ی ی دوگانب سبر تسهیل ج گ گردد. این جهانی و ...  از میعدالتنظمی، عدالت و  یو  ی

این تیجیهات در . حد و حصری در  ر داشتب  اشدتیاند ختینت  یشید و میعیار  ا دشمن میتمام

این  شید.مان د داعش دیده می هایی  ب علیب نظام اسلامی در حال مبارزه هست د ختی از گروه

 د   تعریف می ایران خید را در تقا ل  ا حکیمت شیعی ،ی رادیکالها ا است اد  ب آمیزه گروه

 (.0923مقدم، )گیهری

های نظامی  ب این گروه تیان همان د قا لیت   ده داعش را می دین ترتیر، ایدئیلیژی  سیج     

ای این در اختیار داشتب است،  ختی از تهدید علیب ایران  ب شمار آورد.  ب ویژه ای کب  رخی از اعض

 ب مجلس شیرای  0931اند. این میضیع در حملات تروریستی داعش در سال گروه نیز ایرانی  یده

 زین رانیتفکر در ا نی رد  ب ا تیاحتمال را تقی نیااسلامی و حرم امام خمی ی )ره( دیده شد و 

 ای تکفیر همین ایدئیلیژی داعش  ب  ر مب داشتب  اشد.هرچ د  سیار اندک  یتیاند طرفدارانیم

گرا، افراد های سخت و محکم و غیرعمل یش   ا نهاده شد، تیانست در قالر انوارهغیر هم

  سیاری را از سراسر دنیا جذب   د.

 . نیات تهاجمی2-8

در میرد نیات تهاجمی داعش علیب ایران، میضیع اصلی  ب ایدئیلیژی تکفیری این گروه      

القرای وه  لیب شیعیان،  تیرهای شیعی و ایران  ب ع یان امگردد. از نواه رهبران این گر رمی
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های صیتی  ب هر ها و فایلجهان تتیع، از دین  رگتتب و رافضی هست د.  ر این اساس، در مصاحبب

 ر  ی داعشهاتکفیریخیرد. شید، اغلر تهدید ایران  ب چتم میاز گاهی از این گروه م تتر می

)ع( و در دل داشتن محبت آنها و  اسلام فرزندان پیامبر  ب ، علاقبخید وای شییخ وها یااساس فت

در صفحات  شداع رای مثال در یکی از این اقدامات،  دان د.پرستی میا راز آن را شرک و  ت

آلید در ها  دان د  ب هدف ما تخریر نماد شرک«رافضی»خحاب  ب تمامی شیعیان نیشت:  رتیئیت

دانید  ب  عد از تخریر این نمادها در عرا   ب ایران خیاهیم آمد و نجف،  ر لاء و سامرا است.  

از تمامی مسلمانان درخیاست  رد « داعش»در پایان،  متهد ایران را  ا خاک یکسان خیاهیم  رد.

 ها  سیج شیند، تا هر چب سریعتر اسلام اصیل در جهان جریان یا د«رافضی» ب  رای تحهیر زمین از 

(. در میان سخ ان رهبران این گروه نیز تهدید علیب ایران،  ب وفیر دیده 11/11/0931)شبکب العالم، 

مدعی شد  ب ایران شید.  رای مثال ا ی کر البغدادی در یک فایل صیتی  ب از وی م تتر شد، می

وی  سیحره  ر یمن است. و نیز چپاول نفت م حقب خلیج فارس ، ب دنبال اشغال مکب و مدی ب

 .عرا  و سیریب را  ب اقدام علیب شیعیان و ایران تحریک  ردهمچ ین اهل س ت 

 های سیاست خارجی ایران در مقابله با داعش. ویژگی3

 . حضور فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی0-3

نهادهای نظامی مان د سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش  ب نسبت مختلف در سیاست      

سیاست  های اصلی(. یکی از ویژگی0923هقانی فیروزآ ادی، خارجی ایران نقش دارند )د

خارجی ایران در مقا لب  ا داعش نیز، حضیر فعال نهادهای نظامی در عرصب سیاست خارجی است. 

ترین این سیاست خارجی ایران همان د دیور  تیرها از م ا عی  رخیردار است  ب یکی از اصلی

ست خارجی است. از آنجا  ب وضعیت میدانی در خاورمیانب م ا ع، تاثیرات نهادهای مختلف  ر سیا

ای این های مختلف نظیر حضیر پرقدرت آمریکا و متحدین م حقبدر حال حاضر عرصب  حران

ای در اطراف های فرام حقبهای متعدد دولتای ضد ایرانی، وجید پایواههای م حقب تیر، ائتلاف

های شک  ده در این م حقب رای ت درو و وجید دولتهای   یادگمرزهای ایران، تهدیدات گروه
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ای میاجب ای ایران نیز در این محدوده  ا تهدیدات عدیده اشد،  ب همین نسبت محیط م حقبمی

ای  ب طرف آنچب  ب است، طبیعتا سیاست خارجی و سیاست ام یت ایران در عرصب م حقب

م د، سی  یافتب است. در همین راستا است  ب ناگرایان آن را سیاست اعلا یا قدرت نظامی میواقع

 شاهد حضیر پرقدرت نهادهای نظامی در عرصب سیاست خارجی هستیم.

ترین های انقلاب اسلامی از جملب مهمتلا   رای تحقق اهداف فراملی سیاست خارجی و آرمان     

سپاه پاسداران وظایف نیروهای مسلح است. در مقدمب قانین اساسی این مسئیلیت خحیر ارتش و 

نب ت ها حفظ و حراست از مرزها، »تحت ع یان ارتش مکتبی، این چ ین تعریف و تعیین شده است: 

 لکب  ار رسالت مکتبی یع ی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گستر  حا میت قانین خدا در 

 د  ب ارتش و   دیهی است  ب اهمیت این وظیفب ایجاب می«. دار خیاه د  یدجهان را نیز عهده

گیری سیاست خارجی و دفاعی حضیر فعال داشتب  اش د. این ضرورت نیز سپاه در فرای د تصمیم

گیری سیاست خارجی ایران ارتقاء جایواه و م زلت این دو نهاد نظامی را در ساختار تصمیم

 (.831: 0923 ختد )دهقانی فیروزآ ادی، می

عش نیز  سیار  ارز  یده است. در واقع سپاه پاسداران و نیروی نقش سپاه پاسداران در مقا لب  ا دا     

نیروی قدس  ا درک ا عاد خحرات راهبردی قدس این نهاد، در مبارزه  ا داعش پیترو  یده است. 

،  ب های  لانداعش در سحح م حقب،  ا اعراض از سیاست انتظار اولیب و  ا در نظر گرفتن اولییت

داعش  ب علیب  قدس سپاه و نیروی سحح  ازیوریها طی این سال وارد ج گ  ا داعش شد. ترعس

های ضدتروریستی در م حقب تبدیل این نیرو را  ب محیر عملیاتی طری  ب سرعت حدی  ید  ب

مانع حضیر  ازیوران غر ی پیرامینی ایران  ب  هانب مبارزه  ا  همچ ین آفری ی میثر رد. این نقش

 ید. سپاه و رای م افع  ل دمدت ایران در م حقب حائز اهمیت داعش شد  ب از ج بب راهبردی  

 است: در ورود  ب صح ب مبارزه  ا داعش یهایاولییت نیروی قدس آن دارای

 ها؛تروریستاز افزایش حیزه  ازیوری  تمقا لب نظامی، فکری و ایدئیلیژیک و ممانع. 0

 ؛قدسب شیعیاندفاع از تمامیت ارضی عرا  و سیریب و حفاظت از اما ن م. 8
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های تروریستی هایی  ب در عرا  و سیریب علیب داعش و سایر گروهجریان حمایت از همب .9

تعبی و الحتدعضی ها از  ردهای عرا  و سیریب تا شیعیان اند. این حمایتاسلحب  ب دست گرفتب

 شید؛شامل می عتایر س ی را

ن  رای جلیگیری از تسری درگیری عرا  و ارتش ایرا هماه وی  ا سایر عیامل سپاه پاسداران .2

 ؛ ب خاک ایران  ا ایجاد یک خط مرزی یکصد  یلیمتری ورود مم یع

 ؛تکفیری در م حقب -وها ی هایای  ب م ظیر مقا لب  ا گستر  جریانگیری از فضای رسانب هره .1

 ب ویژه در سیریب و  8100ای  عد از سال های م حقباز ا تدای  حران سپاه پاسداران ر این راستاد     

 ای ایران انجام داده است. در پی عد از آن در عرا ، وظیفب خید را در میرد حفظ متحدین م حقب

ای این اعتراضات را اللب خام بآیت سیریب، در شهرهای حمص و حماه 8100سال  اعتراضات

 لتور، سر8108سپتامبر  01نامید. در روز « ج بش انحرافی»متفاوت از  هار عر ی دانست و آن را 

ما  ب  مک اطلاعاتی و مستتاری  ب سیریب »گفت:  فرمانده وقت سپاه پاسداران محمدعلی جعفری

 سیاری   ر این اساس، «  د.دهیم. ایران  ب این حمایت افتخار میمی ادامب  ب ع یان محیر مقاومت

روی جلیگیری از پیش رایسد  از مقامات ایران  ر لزوم ارائب حمایت نظامی و سیاسی  ب  تار ا

حضیر نظامی ایران در سیریب  ب م زلب وجید در عین حال،  داعش تا ید ورزیدند. یی مان دهاگروه

سیریب  دراز سیی ایران واحدی  یچک، متیسط یا ه گ و تیپ نیست. نواه  ب لیست  سانی  ب 

نظامی یا اعضای نیروهای ویژه  هموی آنها افراد رده  الای دهد  بنتان می ،اند ب شهادت رسیده

زاده، همدانی، مختار  د و دادی،  جباف، حسینیسردارانی همچین اسک دری، اللب اند.سپاه  یده

ی علیب تروریسم را سازماندهی مقاومت مردم های مستتاری، وظیفبسمایی  ب علاوه  ر مامیریت

 (.0932اند )دیپلماسی ایرانی، نیز  ر عهده داشتب

 0111عرا  نیز حضیر مستتاری ایران پررنگ  یده است. عرا   تیری است  ب  یش از در      

 یلیمتر مرز متترک  ب همراه پییندهای فره وی دیری ب  ا ایران  رخیرد است. این  تیر در پی 

ای ایران درآمده است. جا جایی قدرت از حزب  عث  ب ا ثریت شیعیان،  ب یکی از متحدین م حقب
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های متعدد نظامی و ام یتی مستتاری در قبال دولت استای م افع ام یتی، اقدام  ب  مکایران در ر

و هجیم داعش  ب م اطق شمال و شمال غر ی  رد.  سیاری  ر این  8102این  تیر در پی  حران 

نظرند  ب ارتش عرا   ب ت هایی گسیختب و ناتیان  ید و  دون نیروهایی مان د حتدالتعبی و نقش 

های مردمی علیب دهی  ب مقاومتادر  ب مقا لب  ا داعش نبید. ایران نقش  ارزی در شکلایران ق

های های قیمی و مذهبی عرا  داشت. عملیاتداعش در قالر نیروی مردمی متتکل از گروه

الصخر، ادور، العلم، تکریت،  لد و ضلیعیب از آزادسازی شهرهای مهمی همچین آمرلی، جرف

 التعبی در مقا لب  ا داعش  ید.عملکردهای مهم حتد

 . بازدارندگی8-3

های سیاست خارجی سیاست مبت ی  ر  ازدارندگی و راهبرد  ازدارنده یکی دیور از ویژگی     

ایران در مقا لب  ا داعش است.  ازدارندگی در واقع تحت تاثیر قرار دادن رفتار،  ا تهدید است. 

ز زور و نیرو  رای جلیگیری از استفاده از نیروی قهریب،  ازدارندگی، مستلزم تهدید  ب استفاده ا

(.  ازدارندگی در سیاست خارجی ایران 0921تیسط شخص دیوری است )ازغ دی و روش دل، 

 در مقا لب  ا داعش  ب دو طریق اصلی صیرت گرفتب است:

 استفاده از تیانم دی میشکی -

و دفاعی ایران، تمر ز  یش از همب  ر یکی از عرصب تبلیر  ازدارندگی در سیاست خارجی      

 یهایقدرت میشکی ایران یکی از عرصبتیان و قدرت میشکی  ب ویژه در یک دهب گذشتب است. 

از سیی آمریکا و اروپا طی چ د دهب اخیر در صدد تقییت آن  رغم فتارهای گسترده  ب  ب است

 دفاعی راهبرد در میشکی درتق  ب  دین گینب دستیا ی (.Eisenstadt, 2016: 1-2) یده است. 

  الای  سیار نقش فارس خلیج اول ج گ و ایران علیب عرا  دارد. ج گ ایهویژ جایواه ایران

 و شیروی از فروپاشی  عد ایران ایم حقب شرایط. دادند نتان آی ده نبردهای در را هامیشک

 صهیینیستی، رژیم اتتهدید و ایران همسایب  تیرهای و فارس خلیج در آمریکا گسترده حضیر

 اجت اب ناپذیر گزی ب  تیر  رای خارجی تهدیدات مقا ل در را دفاعی خیداتکایی اتخاذ رویکرد
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 ب   ازدارندگی  ب انتخاب  ا تیجب و یافت تحقق میشکی تک یلیژی سازی یمی  ا امر  رد. این

 میشکی تک یلیژی اءارتق  ر نظامی، ص ایع نیسازی فرای د در ایران اصلی دفاعی راهبرد ع یان

 (.19: 0931شده است )امی یان و ضمیری جیرسرایی،  تا ید  سیار

های  ازدارنده ایران، در در راستای سیاستسپاه پاسدان ترین حملات میشکی یکی از مهم     

های میشک  ب میاضع داعش در دیرالزور در شر  سیریب انجام گرفت. در این حملب، 8101ژوئن 

در  رمانتاه و  میشکی سپاه هایدر پایواه یلیمتر  211شهاب  ا  رد ن  ب زمین  رد زمیمیان

این  سیریب را هدف قرار دادند. ،پس از عبیر از خاک عرا   ب دششلیک  هدف ردستان  ب 

پاسداران در انتقام حملات تروریستی داعش در تهران در سال سپاه حملب  ب  ب گفتب فرماندهی 

  ید. داعش در سیریبن حملات گزار  شده از خاک ایران  ب اولی انجام شد، 0931

 اللب لب انحمایت از نقش حزب -

اللب حزبدیور راهبرد ایران در راستای سیاست  ازدارنده در مبارزه  ا داعش، حمایت از نقش      

لب  ا ها در مقا از اثرگذارترین گروه اللبدر سیریب و عرا  است. حزب لب ان و نیروهای مقاومت

های آن تا حد زیادی شید  ب فعالیتتروریسم در م حقب،  ب ویژه در سیریب ش اختب می

 ازدارندگی، حضیر فعال ایران . از آنجا  ب تحمیل  رده است داعشهای س وی ی را  ب شکست

ترین  ازیور غیردولتی اللب لب ان مهم، حزب  ددر دو حلقب ام یتی فیری و غیرفیری را ایجاب می

ترین خط اتصالی ایران از تهران تا دمتق در محیط ام یتی غیرفیری ایران است. در این و مهم

رویکرد د. نشامل سیریب، لب ان، اردن و فلسحین نیز حضیر فعال دار  ازیورانی دیوری نیز محیط

اسرائیل و  علیب سازیرویکردی حمایتی در جهت میازنب اللب در این محیط،در قبال حزب ایران

های شیرای روا ط خارجی آمریکا،  مک 8101است. طبق گزار  سال  های تکفیریگروه

میلیین دلار شده است  811های تسلیحاتی و لجستیکی،  الغ  ر اللب علاوه  ر  مکایران  ب حزب

 (.831: 0932)روحی و مرادی، 
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ی فتارهای چ دین اللب نقش  ارزی در استمرار محیر مقاومت دارد و اصیلا هدف نهایحزب     

اندازی  حران سیریب، تغییر رویکرد این ای و آمریکا در راهسال گذشتب از سیی  تیرهای م حقب

اللب متحد راهبردی دولت سیریب است. سیریب و  تار اللب است. حزب تیر در حمایت از حزب

ین لب ان و رژیم صهیینیستی، نقش راهبردی در تامین   8111روزه سال  99اسد در ج گ 

اللب در جریان نبردهای اللب و نیز پذیرفتن آوارگان شیعی ج یب لب ان داشت. حزبتسلیحات حزب

آزادسازی م اطقی از سیریب از دست داعش  ب ویژه شهر راهبردی القصیر در استان حمص در 

زادسازی شهر سیده زی ر در ریف دمتق نقش مهمی ، نبرد قلمین در مرز لب ان و نیز آ8109سال 

ایفا نمید. نقش این گروه در نبردهای قلمین، نبردهای ضدتروریستی در سیریب در واقع آزمینی 

اللب  رای اثبات خید  ب ع یان  ازیوری تاثیرگذار در م حقب  ید.  ب همین دلیل  زرگ  رای حزب

دان د و معتقدند این ج گ تیان گ سیریب میاللب را  رنده اصلی ج  رخی تحلیلوران حزب

ط  ا رژیم صهیینیستی را افزایش داده است نبردهای آی ده  ب ویژه در ارتبا اللب  رایعملیاتی حزب

(Philips, 2018.) 

 سازی با روسیه. سیاست ائتلاف3-3

ستیر  ار قرار سازی  ا روسیب را نیز در دسیاست خارجی ایران در مقا ل داعش راهبرد ائتلاف     

المللی ضدتروریستی در خاورمیانب است. روسیب در  حران ترین  ازیور  ینداده است. روسیب مهم

های روسیب هر سیریب حمایت  امل خید را از دولت اسد  ب نمایش گذاشتب است. این حمایت

ا مبارزه  ا  اشد، امچ د  یتتر دلایل ژئیپلیتیکی دارد و در صدد حفظ سیریب در مدار مسکی می

های روسیب است. مسکی روسیب از چهار م حقب قفقاز شمالی، ترین اولییتتروریسم نیز از مهم

قفقاز ج ی ی و آسیای مر زی و خاورمیانب در خحر هجیم حملات تروریستی از سیی تروریسم 

شدن  دهد، روسیب  عد از اتمام  ار و  رچیدههای میدانی نتان میقرار دارد. چ انچب واقعیت

های معارض دولت سیریب  ب ویژه داعش،  ا معضل  زرگ  ازگتت این افراد  ب میطن تروریست

ترین تهدید ام یتی اصلی خید، یع ی م اطق آسیای مر زی و قفقاز میاجب خیاهد  ید،  ب جدی

 آید.  عد از حضیر ناتی در مرزهای این  تیر  ب حساب می
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های داعش تا عیت روسی دارند.  ر تعداد زیادی از تروریست دهد  بآمار ارائب شده نتان می     

، در  ین پیکارجییان خارجی  ب در سیریب و 8101طبق آمار گروه سیفان در آمریکا در ا تبر 

تبعب روس وجید دارد  ب از این  9111اند،  یش از عرا   ب ویژه در داعش متغیل  ب فعالیت  یده

اند. در عین حال،  ررسی تعداد این روسیب  ازگتتب تروریست تا  ین  ب 211 ین حدود 

نفر از آنها از  2111دهد  ب  یش از ها  ب تفکیک م اطق میجید در جهان نیز نتان میتروریست

نفر از  الکان  ب سیریب و عرا  هجیم  0111یافتب شیروی سا ق و نزدیک  ب های استقلالجمهیری

 (.Barrett, 2017: 9-14) اندآورده

 ازگتت این افراد، علاوه  ر ای کب معضل اصلی ام یتی روسیب در آی ده خیاهد  ید، جایواه      

دهد.  ب همین دلیل  ب نظر الملل تحت تاثیر قرار میقدرت  زرگ ه جارم د روسیب را در سحح  ین

رسد  ب روسیب همان د ایران درصدد امحاء این تهدید از مبدا است.   ا راین نیعی هدف می

متترک علیب تروریسم میان ایران و روسیب شکل گرفتب است. در راستای تحقق این هدف  سیاری 

تیان این در روسیب معتقدند  ب روسیب ناگزیر از همکاری  ا ایران در این میضیع است، اما نمی

د میضیع را اتحاد راهبردی ایران و روسیب دانست.  لکب نیعی سیاست ائتلاف  رای مقا لب  ا تهدی

رسد  ب شاهد نیعی از تقسیم  ار متترک  ین دو  تیر در ج گ علیب متترک است. نظر می

ورود عملیاتی و میدانی روسیب  ب ج گ سیریب در واقع  (.Trenin, 2016: 2-5)تروریسم هستیم. 

در مجمع عمیمی سازمان ملل رقم خیرد. پیتین  8101پس از اظهارات ولادیمیر پیتین در سپتامبر 

ن سخ رانی  ب  ب صیرت رسمی ورود روسیب  ب ج گ را  ب صیرت  املا قانینی و محا ق  ا در ای

المللی و   ا  ب درخیاست دولت سیریب و در چارچیب مبارزه  ا تروریسم اعلام  رد،  ا میازین  ین

های آمریکا در خاورمیانب، آنها را غلط  و میجر شکست  زرگ خیاند و پرسید انتقاد از سیاست

 (.021: 0931اید؟ )حاجی ییسفی و ذوالفقاری، اید، ا  ین پی  ردها  ب آنچب انجام دادهآی

های های تروریستی  یتتر در قالر انجام عملیاتاقدامات روسیب در مبارزه  ا داعش و سایر گروه   

و   مباران هیایی میاضع داعش در شهرهای دیرالزور و رقب سیریب انجام شد. در عین حال، ایران
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ها را در زمی ب مبارزه  ا داعش گستر  داده و حتی در یک  رهب روسیب از روسیب همکاری

سایت  یزی س های هیایی ایران جهت حملب در عمق خاک سیریب استفاده  رد. وبپایواه

 ب نقل از ویکتیر  یندارف رئیس  میتب دفاعی و ام یتی پارلمان روسیب  8102ای سایدر در سال 

هزار تروریست  21حدود  8102 ب در حملات هیایی این  تیر  ب سیریب تا  ا تبر اعلام  رد 

 (.Business Insider, 2018)اند  تتب شده

 . دیپلماسی پویا2-3

ای  ب ویژه  حران های م حقباقدامات دیپلماتیک تهران در قبال داعش را  اید در  لیت  حران     

 هایریتب  ب دارند ایپیچیده و تاریخی م اسبات دمتق و سیریب میرد  ررسی قرار دارد. تهران

های گیری گروههای اخیر سیریب و قدرتاعما  تاریخ ریتب دارند. تحیلات سال در آن

 های لکب انویزه آسیر نرساند طرفین میان م اسبات سحح  ب ت ها تروریستی نظیر داعش، نب

در این راستا، (. 009: 0938رید )قاسمیان، آف  تیر دو فیما ین روا ط   یب تحکیم  رای جدیدی

های ائتلافی خید  ا ایران همان د عر ستان سعیدی، تر یب و سایر حامیان معارضان سیری، سیاست

های دیپلماتیک نیز تسری داد. در این را حب  ب گفتب های میدانی،  ب عرصبروسیب را علاوه  ر عرصب

،  سیاری از 1+0 رجام  ین ایران، اتحادیب اروپا و گروه محمدجیاد ظریف وزیر امیر خارجب انعقاد 

های سیاست خارجی ایران را آزاد نمید و میجر شد  ب دستواه دیپلماتیک ایران  ا فراغ ظرفیت

ای  پردازد. نمینب محلیب  ب  ارگیری دیپلماسی در سیاست خارجی  یتتری  ب میضیعات م حقب

های آستانب قزاقستان است  ب ا تکار مذا رات لب نتستایران علیب داعش در  حران سیریب، سلس

وزیر امیر خارجب ایران دیپلماسی سیری را  ا شر ت ایران، روسیب و تر یب محری نمید.  –سیری 

و مذا رات ایران در  حران سیریب  رای نبرد علیب تروریسم داعش را مبت ی  ر قدرت ایران دانستب 

 گیید: و می

 0931پاییز  در آمریکا و روسیب خارجب وزرای  ب است گینب این یبسیر در شرایط امروز»

 ماه نیاورد. سب دوام آنها  سآتش و نتیانست د ولی    د، اعلام  سآتش سیریب در گرفت د تصمیم
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 و مذا ره ظرفیت افزودن  ا و روسیب و ما میدانی قدرت از استفاده  ا تر یب و روسیب ما،  عد،

 تیانستب  ب   یم شروع را آستانب روند تیانستیم دیپلماسی در دانیمی قدرت از گیری هره

  رای .  د شروع را سیاسی روند و   د متیقف حتی و داده  اهش زیادی حد تا را ریزیخین

 و دیپلماسی  دون ولی است  یده محیری و مهم حتما میدانی شرایط وضعیت، این  ب رسیدن

  وذاریم   ار را مذا ره و دیپلماسی  ب هم زمان رسیم. هر  نتایج این  ب تیانستیمنمی مذا ره

 است لازم   یم درک را واقعیت این  ب این دارد.  رای وجید  یس ی تلخ خاطره تجدید احتمال

  رد. این پیدا تغییر هم سیریب مذا رات در ما وضعیت ایران، المللی ین شرایط تغییر ...  ا

 شرایط و سیریب دولت ضعف اوج در نبید. اتفاقا هم نیمیدا شرایط  ب وا ستب  املا وضعیت

 در  لکب  ردند، دعیت مذا رات  رای را ما ت ها نب  ید، خحر در دمتق حتی  ب میدانی نا سامان

 دعیت مذا رات  ب  ب  تیری از ایران  یای د. یع ی  سانی چب  ردیم تعیین ما لیزان اجلاس

 آن    د. علت شر ت مذا رات در  سانی چب   دمی تعیین  ب  تیری  ب شد تبدیل شد،نمی

 شرایط  ب دو اره وضعیت  ب  اشیم مراقر  ید.  اید ایران اسلامی جمهیری المللی ین وجهب تغییر

 نهادی ب را میدانی خیب شرایط تیاندمی و است حیاتی مذا ره، صح ب در  رنوردد. حضیر قبلی

 و حرم مدافعان رشادت  ا  ب میدانی یدستاوردها مذا ره، صح ب در حضیر   د.  دون

 حاشیب در ما و شیدمی هزی ب دیوران تیسط آمده  دست سلیمانی سرلتور همچین سردارانی

 (.82-81: 0931)ظریف، « .گیریممی قرار

 های ایران در مبارزه با داعش. چالش2

 های اجتماعی در کشورهای درگیر. مشکلات داخلی و شکاف0-2

های اجتماعی های ایران در مقا لب  ا داعش متکلات داخلی و شکافترین چالشیکی از مهم     

های اجتماعی گرایانب ایران شکافدر عرا  و سیریب است.  ب عبارتی، در سیاست خارجی واقع

ساز داعش است، در راه مبارزه  ا این گروه نیز ممانعت ترین عیامل سبر ب خید یکی از مهم

 رای مثال ایران مجبیر است  ب دلیل عدم  (.Westermayr, 2015: 144-149)  د ایجاد می
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وجید ساختارهای اولیب و دمی راتیک در  تیرهای هدف تروریسم داعش، در راه تعدیل 

های میجید در این  تیرها نیز اقدام   د.  ب همین دلیل است  ب مقامات ایران علاوه  تمکش

داعش در تمامی سحیی،  ب طیر مداوم  ر مسیر حفظ تعادل  ر تا ید  ر مبارزه مستقیم و سخت  ا 

زدایی داخلی تمر ز میان اقیام میجید در  تیرهای درگیر و نیز گذار  ب سیی وحدت و ت ش

    د.می

 ایهای بازیگران منطقه. کارشکنی8-2

های های  رخی از  تیرهای م حقب از این گروه است. از آنجا  ب روندچالش دیور، حمایت     

ها حر ت  رده است،  رخی از  تیرها تلا   لی در سحح م حقب  ب شکل اتحادها و ائتلاف

های تروریستی در راستای گیری ا زاری از گروهخید را  ر استفاده از تمام ا زارها حتی  هره

 اند. در این سحح، حمایت عر ستانگرایانب و دستیا ی  ب م افع ملی ت ظیم  ردههای واقعسیاست

گیری اهل س ت و  اهش های تکفیری دیور  ب معحیف  ب قدرتسعیدی از داعش و جریان

 نفیذ ژئیپلیتیکی ایران است،  اید میرد تیجب قرار گیرد. 

هایی ها و گروهدر این میان، شیاهد زیادی وجید دارد  ب عر ستان  ا حمایت نسلیحاتی از س ی     

  اهتمام ورزیده است. در عین حال حتی محری شده مان د داعش،  ب ملتهر  ردن اوضاع عرا

است  ب عر ستان سعیدی در حمایت از داعش و علیب اقدامات ارتش عرا ، در الانبار تهدید  رد 

 ب در  ب در صیرت ادامب این وضعیت، نیروهای نظامی خید را تحت ع یان سپر دفاع جزیره 

عر ستان سعیدی متعاقر  هار عر ی،  وارد خاک عرا  خیاهد  رد.در هر صیرت  اید گفت  ب

 ب انحاء مختلف تلا  نمید تا جایواه شیعیان در عرا  را مخدو  نماید. مقا لب و مخالفت  ا 

های شیعب و  سیج مردمی شیعیان  ب  ا هدایت ایران و نقش  ارز  سردار سلیمانی تحر ات جریان

یری از نیروهای حتدالتعبی و گگرفت، فتار  ب غرب و دولت عرا  در عدم  هرهانجام می

های تکفیری،  ختی از اقدامات عر ستان های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از جریانحمایت

متعاقر تحیلات اخیر  یده است.  ا این حال، فتار زیاد عر ستان و  تیرهای دیور عر ی  ب غرب 
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آفری ی و عدم نقشو  رخی دولتمردان عراقی،  اعث تاخیر در عملیات آزادسازی تکریت و 

تحرک نیروهای شیعب در الرمادی شده است  ب خید  ب سقیط این شهر  ب دست داعش در 

 (.0932م جر شد )نیا ییی و مرادی،  0932اردیبهتت 

 . راهبردهای آمریکا در منطقه 3-2

ه و چالش اساسی دیور در راه مبارزه ایران  ا گروه داعش، سیاست خارجی نیا تی ایالات متحد     

آمریکا پس از سقیط صدام  در وهلب راهبرد مبارزه  ا تروریسم از طریق ائتلاف ضدداعش است.

 ب دنبال ارائب الوییی از دمی راسی سکیلار در عرا   رآمد. آمریکا  ا نا یدی ارتش، عملا زمی ب 

اام ی های پیچیده اجتماعی  ب گستر  نخلا قدرت در عرا  را ایجاد نمید  ب  ا تیجب  ب شکاف

در این  تیر م جر شد. البتب از سییی دیور، متاثر از حملب ایالات متحده و ترتیبات جدید قدرت 

در عرا ، شیعیان در ساختار سیاسی این  تیر جایواه  الایی  ب دست آوردند  ب  ب مذا   رخی از 

ا ط ها در رو تیرها نظیر عر ستان خی  نیامد و تحیلات عرا ، خید زمی ب  رخی  دورت

 عر ستان و آمریکا را ایجاد نمید. 

آمریکا و اتحادیب اروپا و حتی رژیم صهیینیستی در  ردستان عرا ، دارای نفیذ و روا ط      

های اجتماعی گیری  ازیوران مختلف از شکافای هست د  ب این خید حا ی از  هرهگسترده

د تیجب داشت  ب  ا نا امی آمریکا متعددی است  ب در جامعب عرا  وجید دارد. در این میان  ای

ای آمریکا رخ داد. در این در ایجاد ثبات در عرا ، تغییرات قا ل تیجهی در سیاست خاورمیانب

تر شده است و از های اخیر، م حقب پاسیفیک در سیاست خارجی آمریکا پراهمیتشرایط در سال

های عرا  این  تیر در قبال  حراناولییت خاورمیانب  استب شده است؛  ب طیری  ب انفعال نسبی 

سیاست خارجی آمریکا در  تیان ارزیا ی نمید.و سیریب و گستر  داعش را از این م ظر می

 هایدر خاورمیانب نیز دامن زده  ب یکی از متخصب ایهای م حقبهای اخیر  ب گستر  رقا تسال

ز همین فتار، فتار آمریکا نیز  ر آن، افزایش فتار عر ستان  ر سیاست آمریکا  یده است. متاثر ا

دولت عرا   رای عدم  ب  ارگیری شیعیان در مبارزه  ا داعش فزونی گرفت و این عامل زمی ب 
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های داعش را در استان الانبار فراهم نمید. در واقع، ایالات متحده متاثر از فتار عر ستان رویپیش

های حتدالتعبی را نداد و خیاهان تقلیل گیری دولت عرا  از نیروو  تیرهای همسی اجازه  هره

 (. 018: 0932نقش ایران در مبارزه  ا داعش شد )نیا ییی و مرادی، 

رویکرد دیور سیاست خارجی آمریکا در مقا لب  ا سیاست خارجی ایران در مبارزه  ا داعش،      

صلی در در راستای ایفای نقش ا 8102در تا ستان دهی ائتلاف ضدداعش  ید. آمریکا شکل

  تیر گرفت 11همراهی المللی ضدداعش  ا تصمیم  ب تتکیل ائتلاف  ین م حقب، تحیلات

(Woody, 2017, 1-2.) های این ائتلاف را نیز  ر عهده واش وتن خید، رهبری و تعیین سیاست

های نظامی و نیروی های خید را  ب صیرت هیایی،  مکگرفت و  تیرهای عضی نیز  مک

ای رسمی  ب شیرای ام یت ر ائتلاف قرار دادند. در این  ین ت ها دولت عرا  طی نامبزمی ی در اختیا

سازمان ملل، انجام عملیات از سیی ائتلاف ضدداعش در خاک خید را پذیرفت. اما دولت سیریب 

گاه  ب صراحت رضایت خید را در میرد عملیات نظامی ائتلاف ضدداعش ا راز نداشتب است. هیچ

 ب دولت آمریکا اخحار  8102اوت  81زیر خارجب سیریب در   فرانس محبیعاتی ولیدالمعلم و

 رد  ب  ب هیچ گینب حملات هیایی در خاک سیریب علیب داعش  دون رضایت دولت سیریب 

(.  ا این آمریکا و  تیرهای شر ت    ده 003-081: 0931اقدام نک د )الهییی نظری و جلالی، 

ب رویکرد دولت سیریب و ایران و روسیب  ب ع یان متحدان دمتق  ارها تیجهی  در این ائتلاف  ا  ی

ای  ب  ر طبق آمار مجلب فارین پالیسی، در نسبت  ب  مباران م اطق مختلف سیریب نمید.  ب گینب

 ,Groll)غیرنظامی ت ها در حملات این ائتلاف در استان رقب  تتب شدند  0111حدود  8101سال 

and Gramer, 2019.) 

 نابودی حاکمیت داعش و راهبردهای بعد از آن .5

های نیروهای ارتش سیریب و مستتاران نظامی ایران در و  عد از پیروزی 8101در اواخر سال      

شد، در واقع حا میت این شهر  ی مال  ب از آن  ب ع یان آخرین دژ داعش در سیریب یاد می

 میت و خلافت خیدخیانده این گروه پیش از گروه تروریستی نا ید شده است. البتب نا یدی حا

این در عرا  نیز  ا آزادی شهر مرزی قائم  ب در نقحب مرزی این  تیر  ا سیریب وجید داشت، 
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رقم خیرده  ید. داعش  ا شکست در خاورمیانب، حضیر فعال در سایر م اطق همچین لیبی، 

بران این گروه نیز میید این میضیع های رهافغانستان و آسیای مر زی را دنبال خیاهد  رد. گفتب

است  ب م اطقی مان د لیبی، آسیای مر زی و افغانستان مقصد  عدی داعش پس از عرا  و سیریب 

های نظامی  ب علیب داعش در عرا  و سیریب حاصل شده است. در عین حال علاوه  ر پیروزی

کر داعش  ب در واقع است، آنچب دارای اهمیت است نا یدی تفکر داعش در م حقب است. تف

ای رو  ب فزونی است  ب در صیرت عدم همان تفکر تکفیری است، امروزه  یش از پیش پدیده

ای نیظهیر در تاریخ اسلام نیست. ماهیت تکفیر یا د. تکفیر پدیده  ترل و مهار، امکان رشد می

  د، تمایز میهمانی است  ب در گذشتب  یده است؛ اما آنچب تکفیر عصر حاضر را از گذشتب م

ها، اقدام  ب ای شدن تکفیریچهار خصیصیت است  ب عبارت د از: ا عاد جهانی آن، شبکب

 تتارهای نامتعارف و وحتیانب و همچ ین متیه نمیدن چهره اسلام رحمانی در اذهان مردم دنیا 

 (.801-802: 0932)نجات، 

ملیاتی در نا یدی حا میت داعش، در شرایط   ینی  ا  ب ثمر نتستن راهکارهای نظامی و ع     

نی ت  ب راهبردهای فره وی  رای نا یدی تفکر داعش رسیده است. در واقع اقدامات نظامی متضاد 

های تروریستی و اقدام نظامی هماه گ  ین  تیرهای م حقب، فقط  ختی از راه حل مقا لب  ا گروه

می فره وی از سیی مسلمانان و  ب تکفیری از جملب داعش است. رفع این متکل، نیازم د اقدا –

ویژه اهل س ت و علمای آنان است. در واقع  اید گفت  ب واگذاری نقش  ب مسلمانان اهل س ت 

های مقا لب  ا آنان است.  ب علاوه این ترین رو  ب ویژه  علمای آن در مبارزه  ا داعش، از مهم

   د و  ا های مختلف رشد میگینب از  تیرمیضیع  ب تعداد اعضای داعش،  ب صیرت قارچ

تیان د از  تیرهای های پی در پی در سیریب و عرا  و تلفات س وین  از هم میوجید شکست

مختلف آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی جذب نیرو    د، میضیعی غیرقا ل اغماض  ب نظر 

عارض است،  لکب  ب طیر هایی مان د داعش، نب ت ها  ا اعتقادات شیعب در ترسد. اعتقادات گروهمی

قا ل تیجب  ا اعتقادات اهل تس ن نیز ت اقض دارد و هم  زرگان اهل تس ن و هم سران داعش، در 

 اند.مقا ل یکدیور اعلام میضع و حتی  رائت و جهاد  رده
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در طرف دیور  تیرهای م حقب نیز  اید  ب این  اور  رس د  ب فقط  ا یک گروه تروریستی      

   د،  لکب  ا ایدئیلیژی مخر ی رو رو هست د  ب  اید جدا از عرصب نظامی، آن را در مبارزه نمی

ترین خحری است  ب جهان  زرگ« ایدئیلیژی»عرصب اندیتب و فکر نیز شکست داد. در حقیقت، 

دهد و نیز افزایش ای  ب ارائب میدر دهب آی ده  ا آن رو روست. داعش  ا استفاده از مذهر وارونب

گرا را از سراسر جهان دارد.  ب همین های تروریستی و ع اصر افراطتیانایی جذب گروه نفرت،

های این ایدئیلیژی دلیل، نا یدی آن  رای پایان دادن  ب این خحر  افی نیست،  لکب  اید  ا ریتب

در خحرناک مقا لب  رد تا نتیاند  ار دیور در م حقب رشد   د. ایجاد آگاهی و  یداری میان مردم 

ترین راهکارهای قبال داعش و افتای اهداف واقعی این گروه تروریستی و حامیان آن، از مهم

اللب سیستانی  ب آن پی مقا لب  ا داعش است؛ اقدامی  ب مراجع عالی دی ی عرا ، از جملب آیت

ت،  ردند و از همب مردم، چب شیعب و چب س ی خیاست د  رای مقا لب  ا این دشمن  سیج شیند )نجا

0932 :881.) 

در عین حال نکتب مهمی  ب  اید  ب آن تیجب نمید، اقدامات سیاست خارجی ایران در این زمی ب      

 اشد. از است  ب در شرایط پساداعش در  تیرهای عرا  و سیریب دارای اهمیت وافری می

زده  رای ج گ تیان  ب تلا   رای مذا ره  ا  تیرهایترین اقدات ایران در این  تیرها میمهم

رسد  ب ایجاد روا ط پایدار  ا حضیر فعال در  ازسازی آنها اشاره نمید. در ا عاد سیاسی  ب نظر می

تیاند در دستیر  ار های سیاسی و اجتماعی میجید در این  تیرها میها و جریانتمامی گروه

مان د عرا   ب واقع قرار گیرد. این مسالب در شرایحی است  ب دمی راسی تحمیلی در  تیرهایی 

شید  ب  ا وجید دارا  یدن این  تر از یک ا ثریت ای شکست خیرده است و متاهده میپروژه

ها در صح ب گیرد  ب لزوم تیجب ایران  ب تمامی گروهشیعی، دولتی ائتلافی در این  تیر شکل می

 شید.سیاسی عرا  را یادآور می

درصدی از اهل س ت هستیم  ب لزوماً  ایستی  11ی  یش از  ب علاوه در سیریب نیز شاهد ا ثریت     

جایواه م اسبی در آی ده سیاسی داشتب  اشد. در این چارچیب،  ا وجید اتحاد راهبردی ایران  ا 
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ای در جریان است  ب این  تیر، سیاست خارجی ایران  ب ویژه از اواسط  حران سیریب  ب گینب

راسی در سیریب هستیم؛ روندی  ب ضمن حفظ شرا ت شاهد رویکرد تهران  ب گذار  ب دمی 

های سیری های دیپلماتیک و حضیر فعال ایران در میان گروهتیاند زمی براهبردی دو  تیر، می

ترین رویکرد سیاست خارجی ایران رسد  ب مهمای نیز  ب نظر میرا فراهم نماید. در سحیی م حقب

اشد.  ب علاوه در سحیی فره وی نیز تعامل  یتتر  ا  ایستی  ر نا یدی  امل تروریسم متمر ز  

ها  ب از ختینت  متری در قیاس  ا گذاری روی این جریانهای ح فی و شافعی و سرمایبس ی

 فراهم آورد. های ثبات در م حقب راتیاند زمی بها دارند میح بلی

 گیرینتیجه

ی ی  یده است  ب  ب طیر  لی سیمای این در طی یک دهب اخیر درگیر تحیلات   یاد خاورمیانب     

گیری گروه های این م حقب، میضیع شکلترین پدیدهم حقب را تحت تاثیر قرار داده است. از مهم

گیری داعش در خاورمیانب، ام یت ملی ایران را تروریستی داعش  است. در همین چارچیب، شکل

وه تروریستی داعش  ب طیر  لی  ب چهار تحت تاثیر قرار داده است.  رداشت تهدید ایران از گر

 گردد.میلفب مجمیع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی این گروه  رمی

در این شرایط، سیاست خارجی ایران در  را ر این گروه  ب شکل میازنب تهدید تجلی یافتب است. 

دهی  ب سیاست خارجی در شکلویژگی عمده این سیاست خارجی، حضیر فعال نهادهای نظامی 

تیان  ب نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و  الاخص نیروی ایران است  ب در این راه  ب ویژه می

های عرا  و سیریب های مستتاری  ب درخیاست دولتقدس اشاره نمید. این نهاد  ب وسیلب  مک

 در صدد مقا لب  ا داعش  رآمده است.

تیان تا ید  ر راهبردهای  ازدارنده تیصیف نمید. خارجی ایران را میدیور ویژگی سیاست      

دهد یک عرصب مهم  ازدارندگی ایران را تمر ز  یش از همب  ر تیان و قدرت میشکی تتکیل می

اللب لب ان حزب ب در مقا لب  ا داعش نیز میرد استفاده قرار گرفت. میضیع دیور، حمایت از نقش 

شید. رفتارهای حمایتی ایران از ع یان  ازوی مکمل ایران تلقی میت  ب و نیروهای مقاوم



 نیلوفر اردم و همکاران/  ...داعش یستیقابله با گروه تروردر م رانیا یخارج استیس لیتحل/    117

های  الفعلی را  رای دفع تهدید داعش فراهم آورده است. راهبرد دیور ایران، اللب، زمی بحزب

های تهدید و م افع متتر ی  ا ایجاد ائتلاف  ا روسیب است. در این ائتلاف دو  تیر دارای زمی ب

فی، ایران و روسیب هر دو رژیم  تار اسد در سیریب را متحد راهبردی خید یکدیور هست د. از طر

ای آن گرفتار شید. در طرف دیور، دان د  ب نباید در دام غرب و متحدین م حقبدر خاورمیانب می

هر دو  تیر  ا تهدید تروریسم داعش میاجب هست د.  ب طیر ویژه از آنجا  ب  سیاری از اعضای 

ت د، روسیب از گستر  تروریسم  ب محیط ام یتی خید نوران است. علاوه  ر تبار هسداعش روس

 ب  این، تحر ات دیپلماتیک ایران نیز در مقا لب  ا گروه داعش افزایش قا ل تیجهی داشتب است

 های آستانب قزاقستان نتانب آن  یده است.نتست

تیان از م ظرهای هایی است  ب میعلاوه  ر این، ایران در مبارزه  ا داعش هچ ین دارای چالش     

های اجتماعی در مختلف  ب آنها نوریست. در ا عاد داخلی، ایران  ا متکلات داخلی و شکاف

های ایران در راه مقا لب  ا تهدیدات داعش  ب ترین چالش تیرهای درگیر رو رو است  ب از مهم

های  رخی  تیرهای م حقب مایتای نیز  ا حآید. سیاست خارجی ایران در سحح م حقبحساب می

ای از داعش میاجب است  ب راهکارهای ایران را  ا چالش میاجب  رده است. در سحح فرام حقب

های آمریکا است. آمریکا از طرفی  ا نیز چالش مهم در راه مبارزه ایران  ا گروه داعش، سیاست

 د مبارزه  ا داعش و از طرف تحت فتار قرار دادن متحدین خید  رای ایجاد نا ارآمدی در فرای

 دیور   ا تتکیل ائتلاف ضدداعش، سیاست خارجی ایران را درگیر چالش نمید. 

در شرایط   ینی  ب  ا نا یدی حا میت داعش میاجهیم، علاوه  ر اهمیت راهبردهای نظامی،      

یان و از م یاسلام یداری ر   بی ا تکآنچب دارای اهمیت است، تلا   رای نا یدی تفکر داعش 

جهاد است  ب  نغیدر پیشش درو یورزختینت و ختینت دیا هام از چهره پل ی رداشتن غبارها

و  ی ینتان داده و میجر وهن قدرت و اقتدار د انیاز مسلمانان را  ب جهان بیزشت و  ر یاچهره

رهای  ب همین ترتیر، در مبارزه  ا آن نیز  اید تمامی  تی شده است. یجیامع اسلام یفره و

م حقب متار ت نمای د. نکتب متخص این است  ب ژئیپلیتیک داعش  ب م اطق دیور همچین لیبی، 
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شید  ب این میضیع اهمیت  یش از پیش مقا لب  ا تفکر این آسیای مر زی و افغانستان م تقل می

شید. در عین حال سیاست خارجی ایران نیز علاوه  ر راهبردهای نظامی، گروه را یادآور می

 تیاند  ب حضیر میثر اقتصادی و سیاسی در  تیرهای درگیر در دوره  عد از داعش  یاندیتد. می
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