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چکیده
منطقه خاورمیانه طی دو دهه اخیر با تحوالت و چالشهای عمدهای مواجه بوده است .یکیی ا
این تحوالت افزایش قدرت منطقهای و گسترش نفوذ ژئوپلیتیک ایران در بین کشورهای منطقیه
بهویژه ا سال  2005تاکنون است .در مقابل تشکیل و قدرتگیری گروههای تروریستی تکفیری
که داعش به عنوان مهمترین آنها محسوب میشود نیز ا چالشهای عمده ایین منطقیه اسیت.
هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی ایجاد تیوا ن ا سیوی کشیورهای منطقیهای بیه وسییله

فصلنامه
پژوهشهای

حمایت ا داعش در برابر افزایش قدرت منطقهای ایران است .بر ایین اسیاا ایین پیژوهش در

روابطط بطط

الملطط

قالب روش توصیفی – تحلیلی و با بکارگیری نظریه نوواقعگرایی تهاجمی این سوال اصیلی را

دوره نهطط

شططماره

مطرح نموده است که مهمترین رویکرد با یگران منطقهای عربسیتان ترکییه اسیرائیل در ق یال
داعش چیست و چگونه می توان آن را ت یین نمود؟ در مقابل این فرضیه را مطرح میکند کیه ا
آنجا که شرایط کلی منطقه خاورمیانه در فضای موا نه قرار دارد به نظر میرسد یکی ا اهداف
با یگران فوق در این فضا موا نه در مقابل ایران بوده و به داعش به عنوان ابزاری برای دستیابی
به منافع خود در این چارچوب مینگرند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیه نظیر میرسید
با یگران فوق در روند توا ن منطقهای به حمایت ا داعش بهعنوان ابیزاری در جهیت افیزایش
قدرت در ایجاد توا ن در برابر ایران مینگرند.
واژگان کلیدی :خاورمیانه داعش موا نه با یگران منطقهای افزایش قدرت منطقهای ایران
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پ اپی سی و پطنم
زمستان 1398
ویژهنامه تحوالت
منطقهای و
ب

المللی

مقدمه
تحوالت اخیر در خاورمیانه نشان میدهد که باید بیه مفیاهیم و منیابع بیه رو و هیور
قدرت و نحوه جابجایی و تو یع آن نگاهی تا ه افکنده شود .در حال حاضیر میدیریت
ناامنی و نحوه کنشگری برای ایجاد توا ن قوا و بهرهبرداری ا

رفیتها و فرصتها بیا

ساختارهای معمولی دن ال نمی شود؛ در عین حال ساختار تحوالت نقشی مهیم و جیدی
در کنشییگری بییا یگران خییرد و کییالن دارد .ورود قییدرتهای کوچییک و اصییطالحا
سا مانواره های اعتقادی خود را در قالب یک گفتمان بر محیط تحمیل کرده است .ایین
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گروههای جهادی بیا مشیی و میرام تروریسیتی تیاکنون توانسیتهاند ا طریی پیامهیای
کاریزماتیک م تنی بر نصوص و کالم سیاسی امر سیاسی با مختصیات خیود را تعریی
کنند و بر ساختار قدرت در منطقه را تحت تاثیر قرار دهند (ثابت .)98 :1393
گروه دولت اسالمی عراق و شام «داعیش» یکیی ا گروههیای تروریسیتی و شیاید
بزرگترین آنها در خاورمیانه کنونی است که توانست با بهرهگیری ا دولتهای شکننده
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شططماره
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و شکاف های اجتماعی موجود در جوامع این منطقیه ضیمن ایجیاد تریییرات گسیترده
ژئوپلیتیکی دولتهای این منطقه را با چالشهای عمده امنیتی مواجه سا د .در ارت اط با
هور و گسترش داعش در خاورمیانه برخی ا تحلیلگران بر این اعتقادند که حماییت
ا این گروهها میتواند برای توا نسا ی در برابر رق ا مورد استفاده قرار گیرد ( Marteu,

.)2018: 85-88
به طور کلی در رابطیه بیا نقیش و تیاثیر داعیش در سیاسیت منطقیهای کشیورها در
خاورمیانه تاکنون آثار چندی به چاپ رسیده است .ا جمله نورانی ( )1393در بخشیی
ا کتاب «داعش؛ ا کاشت تا برداشت» با بکارگیری سطح تحلیل منطقهای بر ایین نظیر
است که دولتهای منطقهای مانند رژیم صهیونیستی ترکیه قطر و عربستان با بهرهگیری
ابزاری ا داعش در پی به رسیدن به اهدافی همچون ایجاد تهدید در برابر ایران هستند.
میریوسفی و غریب ( )1395در پیژوهش «خشیونت هیویتی و سییر تطیور اندیشیههای
جهادی– تکفیری در خاورمیانه  »1980-2015به سییر تریییرات اییدئولوژیک و عوامیل
ساختاری اجتماعی سیاسی و هویتی ناشی ا عوامیل داخلیی و خیارجی در گروههیای
تکفیری پرداخته و معتقد است که انقالبهای عربی به ایجاد موج چهارم این گروهها در

عراق و سوریه منجر شده که داعش مهمتیرین نماینیده آن اسیت .نجیات ( )1396در
پژوهش «بحران سوریه و با یگران منطقهای» در پی بررسی علل بحران سوریه و به نقش
و دیدگاههای با یگران منطقهای ترکیه عربستان قطر رژیم صهیونیستی و ایران در ایین
بحران پرداخته است .این پژوهش یکی ا سا وکارهای با یگران منطقهای معارض برای
نظام سوریه را حمایت ا گروههای تروریستی نظیر داعش ار یابی کرده و تهدییدات آن
برای ایران را مطالعیه کیرده اسیت .نوییدی و گیودر ی ( )1399در پیژوهش «جایگیاه
منطقهای ایران و عربستان در دوره پساداعش» این سوال را مطیرح کردهانید کیه سیقوط
داعش چه تاثیری بر جایگاه منطقهای ایران و عربستان داشته است؟ ا نظیر نویسیندگان
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عربستان داعش را بهعنوان فرصتی برای ترییر در موا نه قوای کنونی منطقه به نفع خیود
ار یابی کرد ه است .به همین دلیل تقویت احتمال همکاری دو کشور در دوره پسیاداعش
اندک است و در شرایط تشدید منا عه دو طرف به وسیله راه ردهای مختلی

سیعی در

تقویت قدرت خود برمیآیند.
با مطالعه آثار فوق پژوهش حاضر سعی میکند به صورت مستقیم به نقیش و تیاثیر
با یگران منطقهای عربس تان رژیم صهیونیستی و ترکیه در حماییت ا داعیش و چراییی
این موضوع بپردا د .در این چارچوب این پژوهش بیا روش توصییفی – تحلیلیی ایین
سوال را مطرح کرده است که مهمترین رویکرد با یگران منطقهای عربستان ترکیه رژیم
صهیونیستی چه بوده و چگونه میتیوان آن را ت ییین نمیود؟ در ایین چیارچوب بیهنظر
می رسد که این با یگران برای دستیابی بیه منیافع ملیی در چیارچوب دسیتور کارهیای
واقعگرایانه سیاست خارجی خود ا ابزارهای مختلفی استفاده میکنند .ا آنجا که بهنظر
میرسد منافع کشورهای فوق در محدودسا ی ضریب نفوذ منطقیهای اییران قیرار دارد
بنابراین حمایت ا داعش میتواند آنها را به این هدف برساند.
 .1چارچوب نظری
در تحلیل بکارگیری ابزارهای مختل
نظریههای مختل

ا سوی دولتها در روند موا نه قیوا میتیوان ا

روابط بینالملل بهره گرفت .در این پژوهش نظریه نوواقیعگرایی بیه

این دلیل که مساله منافع ملی بقا و نفیوذ بیر اسیاا ابزارهیای قیدرتمحور را مطیرح

حمایت از داعطش و
موازنه در برابر ایران
()2014-2018

میکند مورد استفاده قرار گرفته است .نوواقعگرایی در اواخیر دهیه  1970و بیا انتشیار
کتاب «نظریه سیاست بینالملل» ا کنت والتز شکل گرفت .این نظریه ا بطن واقعگرایی
به وجود آمد و به همین دلیل اغلب مفروضات آن ا ق یل قدرتمحوری دولتمحوری
توجه به بقاء بهعنوان دستور کار اصلی دولتها و اصیل موا نیه را در درون خیود دارد.
بهرغم این نوواقعگرایی برخالف واقعگرایی که قدرت دولتها را اصل اساسیی روابیط
بینالملل به حساب میآورد بر ساختار به معنای آرایش واحدها در نظام بیینالملیل کیه
چگونگی تو یع قدرت بین آنهیا در سیطح بیینالمللیی را تعییین میکنید تاکیید دارد
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(مشیر اده .)1391
نوواقعگرایی بر عکس واقعگرایی که ا خصوصیات ملی کشورها در ت یین سیاسیت
خارجی بهره میبرد بیشتر ساختار نظام بینالملل را در این روند موثر میداند .این نظریه
آنارشی بینالمللی به معنی عدم وجود اقتدار مرکزی را پدیدهای ط یعی و اجتنابناپیییر
میداند که در چارچوب آن دولتها بر روییدادهای بینالمللیی تیاثیری ندارنید و تنهیا
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قادرند در چارچوب این نظام به ایفیای نقیش بپردا نید ( .)Mearsheimer, 1995ایین
شرایط آنارشیک الگوهای رفتاری مختلفی را در مقابل کشورها قیرار میدهید .ا طرفیی
باعث بیاعتمادی و سوء ن کشورها نس ت به یکدیگر میشود .آنهیا همیواره ا خطیر
تجاو دیگران هراسند .این نگرانی و احساا ترا ناشی ا این واقعییت اسیت کیه در
جهانی که کشورها قادرند به کشور دیگر حمله و تجاو کننید هیر کشیوری حی دارد
برای حفظ موجودیت خود نس ت به دیگران بیاعتماد باشد .ا طرف دیگیر در شیرایط
آنارشی مهمترین هدف کشورها تضمین بقاسیت .بیه علیت فقیدان حکومیت مرکیزی
جهانی تامین امنیت و بقا به صورت خودییار در دسیتور کیار قیرار میگییرد .همچنیین
کشورها در نظام بینالملل آنارشیک سعی در قدرتمند شدن هر چه بیشتر دارنید .قیدرت
ابزار مفید و موثری در سیاست خارجی بیرای تیامین امنییت بیه هیر مییزان ممکین در
وضعیت آنارشی بین المللی است .هر چه قدرت و مزیت و برتری نظامی یک کشور بیر
دیگران بیشتر باشد ضریب امنیتی آن باالتر خواهد بود (دهقانی فیرو آبادی -40 :1391
 .)38افزایش قدرت دولتها ا طیرق مختلی

حاصیل میشیود کیه مسیلح شیدن بیه

تسلیحات نظامی تصرف ارضی ایجاد مناط حائل مداخله داخلی و ایجاد تفرقه مییان
متحدین دولت برهم ننده وضع موجود (سی

اده  )56 :1386ا مهمترین آنها است.

نوواقعگرایی به دو گونه تدافعی و تهیاجمی تقسییم میشیود کیه ایین پیژوهش بیر
نوواقعگرایی تهاجمی تاکید دارد .ا این نظر به دلیل اینکه در شرایط آنارشی بینالمللیی
امنیت امری کمیاب یا نایاب است نمیتوان با قطعیت در مورد امنیت و بقا سخن گفت.
ا نظر مرشایمر نظریهپردا نوواقعگرای تهاجمی کشیورها در ایین وضیعیت آنارشییک
جهت بیشینهسا ی قدرت خود بهمنظور تامین بقا تهاجمی رفتار میکنند .به گونیهای کیه
حتی در شرایطی که ا امنیت نس ی برخوردار هستند نیز در صیورت امکیان دسیت بیه
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توسعه و افزایش قدرت می ننید (دهقیانی فیرو آبیادی  .)231 :1396بیه همیین دلییل
دولتها در پی افزایش قدرت نس ی خود هستند که بیه آنهیا اجیا ه میدهید ا مییزان
قدرت رق ای خود بکاهند .به ع ارتی حتی دولتهای قدرتمند نیز سعی در حداکثرسا ی
نفوذ خویش برای کنترل سایر با یگران دارند .ا این نظر بین نیات و مقاصد دولتها با
توانمندیهای نس ی آنها ارت اط وجود دارد .نقش اصلی در اینباره با تصیمیمگیرندگان
دولت است .یرا اگر آنها تصور کنند که توانمندی نس ی کشور در حال افزایش اسیت
استراتژی تهاجمی در پیش میگیرند .بنابراین امنیت بر اساا میزان قدرت و نفوذ دولت
تعری

میشود (.)Mearsheimer, 1995

عالوه بر این دولتها ممکن است در موارد نادر به همکیاری بپردا نید امیا اساسیاً
منافع متعارضی دارند و هیچ راه آسانی برای فرار ا رقابتهیای امنیتیی و جنیج وجیود
ندارد (مرشایمر  .)1389ا این نظر دلییل اصیلی قیدرتطل ی دولتهیا در سیه مولفیه
ساختار آنارشیک نظام بینالملل توانمندیهای تهاجمی که همه دولتهیا برخوردارنید و
عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشمن ناشی میشیود (مشییر اده  .)132 :1391در
نواقع گرایی تهاجمی ا این جهت که در یک منطقه اصل را بیر درگییری بیین بیا یگران
منطقهای برای کسب امنیت بیشتر به وسیله قدرت بیشتر است موا نه منطقهای ا جایگاه
ویژهای برخوردار است .چرا که قادر به کنترل منا عات و بحرانها در یک منطقه اسیت.
بر همین اساا مهمترین اصول آن در توا ن منطقهای ع ارتند ا :

حمایت از داعطش و
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 در روند سا ماندهی توا ن منطقهای دولت بهعنوان اصیلیترین کنشیگر و بیا یگرمحسوب میشوند .این امر ا انعکاا نقش دولتها در سا ماندهی قدرت و نییز ایجیاد
توا ن بین با یگران در یک منطقه مشخص میشود.
 سا ماندهی توا ن منطقهای نیا مند این است که کشورها ا ابزارهای متعددی برایتولید قدرت استفاده کنند
 م تنی بر اصل آنارشی هیچ با یگری نمیتواند بهعنوان نیروی مرجع در روند تعادلو امنیت ایفای نقش کند .در واقع تمام با یگران در تالشند تا مینههای ال م برای تولیید
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قدرت و دفاع ا خود را فراهم آورند.
 ا آنجایی که توا ن منطقهای در شرایط آنارشی شیکل میگییرد بنیابراین ط یعییاست که سیاست خارجی تمام دولتها به دن ال افزایش قدرت و امنییت طراحیی شیود
(مصلینژاد  .)145-146 :1390در مجموع نوواقعگرایی تهاجمی معتقد است که دولتها
بر م نای اصل وجود آنارشی در سطح نظام بینالملل و منطقهای که موجد نیاامنی اسیت
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ناگزیر ا تولید هر چه بیشتر قدرت برای خویش اسیت .ا ایین نظیر در فراینید تیوا ن
منطقهای دولتها ا ابزارهای مختل

و متعددی نیز برای قدرتمند شدن استفاده میکنند.
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المللی

 .2ظهور داعش در خاورمیانه
خاورمیانه ا بیش ا یک دهه گیشته با پدیدهای تحت عنوان تروریسم تکفییری مواجیه
است .تکفیر به معنای کافر دانستن و یا نسی ت کفیر دادن بیه مسیلمانان اسیت .در ایین
چارچوب بهنظر میرسید که تروریسم در شرایط کنونی منطقیه متکیی بیر گرایشهیای
فرقهای است .چرا که فرقهگرایی میتواند به فرهنج خشونت کمک کنید (ع یداهخانی
 .)81 :1386داعش یکی ا مهمترین گروههای تکفیری است کیه سیابقه تشیکیل آن در
عراق طی سال بعد ا تهاجم آمریکا در  2003برمیگردد (کسرایی و داوریمقدم :1394
 .)201این گروه به طور خاص ا سال  2014تحیت ره یری ابوبکرال ریدادی ا طریی
مر های سوریه وارد عراق شد و با استفاده ا ناکارآمدی دولت عراق بخشهای وسیعی
ا این کشور در چند استان ان ار صالحالدین و نینوا را تصرف کرد.

در ادامه داعش به سرعت شمار یادی ا جنگجویان خارجی را جیب نمیود .ط ی
برآورد دستگاههای اطالعاتی آمریکا  15000پیکارجوی خارجی ا  80کشور جهان بیه
عضویت داعش درآمدند .در نوام ر  2014که ابوبکرال ردادی خیود را خلیفیه مسیلمانان
خواند مناط بسیاری در سوریه و عراق به تصرف داعش درآمد و حدود شیش میلییون
تحت سلطه نفر این گروه قرار گرفتند .ال ته کنترل بر این سر مینها بیشیتر ا اینکیه بیه
قدرت نظامی آن بستگی داشته باشد مرهون اتحاد با یگران مختل

محلی به ویژه ق ایل

سیینی اعضییای ارتییش و سییرویسهای اطالعییاتی صییدام بییا داعییش بییود (طلعییت و
شری مرادی .)25-30 :1395
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داعش مانند دیگر مجموعههای منسجم دارای ساختار و تشکیالت منحصر بیه خیود
بوده است .به دن ال پیشروی و گسترش عملیات نظامی این گروه در سال  2014دولیت
عراق برای حفظ تمامیت ارضی خود خواستار حمایت و مداخله جامعه بینالمللی برای
مقابله با این گروه تروریستی شد .ا سال  2015به تیدری دامنیه پیشیرویهای داعیش
روند نزولی پیدا کرد .در اولین شکست داعش تکریت در سال  2016به دسیت ارتیش
عراق افتاد و در سال  2017عملیات آ ادسا ی موصل آغا شد .در نهم دسام ر  2017نیز
حیدرالع ادی نخستو یر وقت عراق رسما شکسیت داعیش را در موصیل اعیالم کیرد.
بنابراین دوره حضور و فعالیت رسمی داعش ا آوریل سال  2013با اعالم ایجاد دولت
اسالمی عراق توسط ابوبکر ال ردادی تا دسام ر  2017و اعالم رسیمی شکسیت داعیش
بوده است (سلیمی ترکمانی .)284 :1398
در شییکلگیری گییروه داعییش باییید مجموعییهای ا عوامییل داخلییی و خییارجی در
کشورهای درگیر را در نظر گرفت .داعش ا سویی محصول شکافهای اجتماعی متعدد
قومی و میه ی و ط قاتی و نیز وجود دولتهای ناکارآمید در کشیورهای درگییر اسیت.
ناکارآمدی دولتها در سوریه و عراق به گونهای است که منابع ملیی عمیدتا بیه سیوی
قومیتهای خاص ی سوق یافته و سایر اقوام موجود در جامعه ا فراگرد قدرت و ثیروت
کمتر بهرهمند بوده اند .وضعیتی که در سوریه در قالب حکومت اقلیت علوی بر اکثرییت
سنی به همراه تعارضات اجتماعی و سیاسی آن کیه سیالها ان اشیته شیده اسیت دییده
می شود .در عراق نیز با وجود ترییر نظام سیاسی دولت جدید با اکثریت شیعی نتوانست
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به تو یع برابر قدرت و ثروت در جامعه م ادرت کنده و امنیت را برقرار سا د .به ع ارتی
سیاستهای فرقه ای دوره صدام در این دوره نیز در اشکال محدودتر همچنان بیه چشیم
میخورد.
ا طرف دیگر در سطح خارجی نیز عراق و سوریه بهعنوان کشورهای اصلی رشد و
گسترش داعش عمدتا طی دو دهه اخیر به محل رقابت با یگران عمده منطقهای ت یدیل
شده اسیت .نگیرش ایین بیا یگران کیه عمیدهترین آنهیا را اییران عربسیتان و رژییم
صهیونیستی در سطح منطقه و آمریکا در سطح بینالمللی تشیکیل میدهنید نسی ت بیه
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امنیت یا ناامنی در عرا ق و سوریه بر اساا نظم حاکم بر این دو کشور است .نظم شیعی
و علوی حاکم بر عراق و سوریه باعث شده است که با یگرانی نظیر عربسیتان و ترکییه
در ابتدا خواستار افزایش نقش گروههای رقیب همچون سنیها شوند و در ادامه حمایت
ا گروههای مسلح چون داعش را در پیش گیرند .موضوعی که آنهیا را در برابیر اییران
قرار می دهد .رژیم صهیونیستی نیز نظم شیعی در سوریه و عراق را بر نتافته و ا طرفیی
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نیز دشمن راه ردی ایران در منطقیه محسیوب می شیود .ا طیرف دیگیر نییز داعیش را
می توان بخشی ا دستور کار سیاست خارجی آمریکا در منطقه بیه منظیور جلیوگیری ا
ایجاد دولتهای باث ات و نیز منا عه نیابتی این کشور با ایران بهعنوان قیدرتی منطقیهای
ار یابی کرد .این موضوع ا سوی بخش اعظمی ا نخ گان آمریکایی اشاره شده است.
ا جمله جان مرشایمر در سال  2015در مصاح های عنوان کرد که داعش نتجه منط
ور و برتریجویی آمریکا در خاورمیانه است« :دولت جورج بوش جنجهای نیاموفقی
در افرانستان و عراق بهراه انداخت که به قیمت جان هزاران نفر نابودی توا ن منطقیهای
قدرت و کمک به ایجاد داعش شد .دولت اوباما به طر احمقانهای جنج در افرانستان را
طوالنی کرد و علیه داعش جنگی را بهراه انداخت کیه در آن نمیتوانید پییرو شیود .او
همچنین به ساقط کردن معمر قیافی در لی ی کمک کرد که یک دولت ورشکسیته ایجیاد
کرد .سیاست های دولت اوباما به طوالنی شدن جنج داخلی ویرانگر سوریه کمک کرده
است» (.)Mearsheimer, 2015
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز در منا رات انتخاباتی سیال  2016بیا
هیالری کلینتون رئیس جمهور ساب آمریکا اوباما را بنیانگییار داعیش توصیی

کیرد.

ترامپ همچنیین در سیخنرانی انتخابیاتی در فلورییدا گفیت« :میا تینش را در سرتاسیر
خاورمیانه به راه انداختیم و این یک اشت اه وحشتناک بیود .ورود اوبامیا نییز بیه ریاسیت
جمهوری آشفتگی بزرگتر ا آن ایجاد کرد ».عالوه بر این گزارشهای اطالعاتی آمریکا
نشان میدهد که کشورهای غربی کشورهای عربی حاشیه خلی فارا و ترکیه ا تالش
مخالفان سوریه برای به دست گرفتن کنترل شیرق سیوریه علییرغم خطیر سیلفی ییا
خالفت پشتی انی میکردند (.)Cockburn, 2016
 .3تحلیل افزایش قدرت منطقهای ایران
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منطقه خاورمیانه طی بیش ا یک دهه اخیر با تحوالت و چالشهای اساسی مواجه بوده
است .این تحوالت بیش ا همه ریشه در راه ردهیا و سیاسیتهای متضیاد قیدرتهای
منطقهای و بینالمللی داشته است .روی کیرد آمریکیا در ق یال خاورمیانیه بیهویژه بعید ا
تهاجم به افرانستان و عراق منطقه را به طرف چرخهای ا م ار ه بر سیر قیدرت سیوق
داد .نابودی رژیم صدام و جنج در افرانستان موجب شد تا تهران ا موضع تیدافعی بیه
موضع تهاجمی ترییر موضع بدهد و بهدن ال افیزایش نفیوذ منطقیهای خیود باشید .ایین
تحوالت باعث شده است تا موقعیت ایران در نظم منطقهای کنیونی نسی ت بیه پییش ا
سال  2003قویتر است .ایران اکنیون میتوانید در عیراق و افرانسیتان بیا اسیتفاده ا
مزیتهای قرابت جررافیایی پیوندهای تاریخی و روابط نزدیک با مردم منافع اقتصادی
خود را تامین کند ( .)Maloney, 2017: 10بعد ا تهیاجم آمریکیا بیه عیراق در سیال
 2003ایران با برگزیدن رویکرد بی طرفی در سیاست خارجی ضمن حماییت ا دولیت
تا ه تاسیس عراق با اکثریت شیعی مناس ات راه یردی بیا ایین کشیور را گسیترش داد.
برقراری روابط مناسب با عراق عالوه بر این که شرایط نزدیکی بیش ا پییش اییران بیا
حکومت سوریه و حزباه ل نان را نیز فراهم نمود تهیران را وارد رقابیت ژئیوپلیتیکی
عمده با کشورهای عربی و بهویژه عربستان نمود کیه در بییش ا ییک دهیه گیشیته در
اغلب نقاط خاورمیانه استمرار داشته است .با گیشت میان ایین رقابیت ژئوپلیتییک در
قالبهای ایدئولوژیک نیز با تولید شد .بدین ترتیب دو طرف در چیارچوب حماییت ا
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گروه های همگرا در کشورهای مختل

همچون عراق ل نان سوریه یمن و غیره سیعی

در گسترش نفوذ داشتهاند.
بر این اساا سیمای کلی خاورمیانه در سطح منطقهای رقابتهای با یگران مطیرح
برای کسب برتری بوده است .در تقسیمبندی هانتینگتون نظام بینالملیل کنیونی نظیامی
تک-چندقط ی است که در سه سطح شکل گرفته است .در سیطح اول آمریکیا بیهعنوان
یک ابرقدرت در مسائل مختل

سیاسی امنیتی اقتصادی فرهنگی و غیره قرار دارد .در

سطوح دوم و سوم نیز مهمترین قدرتهای منطقهای و قدرتهای درجه دوم مناط قرار
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دارند .وی ا ایران بهعنوان قدرت درجه اول منطقیه خاورمیانیه و ا عربسیتان بیهعنوان
قدرت درجه دوم نام برده است (حافظنیا .)1390
در عین حال برای ت دیل کشورها به بیا یگران تثثیرگییار در ییک منطقیه و میدعی
قدرت منطقهای قابلیتهایی نییا اسیت .ایین تواناییهیا و قابلیتهیا میتوانید نظیامی
اقتصادی جمعیتی سیاسی و ایدئولوژیک باشد .برتری مادی عمیدتا اقتصیادی برتیری
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جمعیتی و نظامی که یک کشور را به یک قدرت در منطقه ت دیل میکند حلقیه اتصیال
سیاسی اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورها در منطقه به شمارآمدن و در نهاییت دارای
قدرت فکری و عقیدتیبودن ا جمله این شاخصهها است (ص وری و صالحیان :1394
 .)107-113این مولفهها را میتوان در قالب ضریب نفوذ جمعبندی نمود .ضریب نفیوذ
بیهعنوان مولفییه اثرگیییاری دولتهییا بییه معنییای کوشییش قییدرتهای منطقییهای بییرای
وادارساختن سایر دولتها به ادامه عمل ییا سیاسیتی در راسیتای منیافع خیود تعریی
میشود (روحی و مرادی  .)1394ایران بیا توجیه بیه ویژگیهیای تیاریخی و تمیدنی
جمعیتی سر مینی اقتصادی و موقعیت خاص ژئوپلیتیک بهطور ط یعی تماییل دارد کیه
به قدرت منطقه ت یدیل شیود تیا راحیتتر بتوانید بیه اهیداف خیود ا جملیه اهیداف
ایدئولوژیک جلوگیری ا نفوذ دشمنان و ت دیلشدن بیهعنوان میدل اصیلی کشیورهای
منطقه دست پیدا کند .به ویژه تاثیرگیاری عمی ایران بر شیعیان خاورمیانیه شیرایط را
برای دستیابی ایران به یک موقعیت برتر ا هر مان دیگیری مناسیبتر بیهنظر میرسید
(ص وری و صالحیان .)107-113 :1394

نخ گان بسیاری طی بیش ا یک دهه گیشته ا قدرت منطقهای ایران سخن گفتهاند.
ا جمله فرید کریا1معتقد است که نفوذ آمریکا در خاورمیانه با نفوذ ایران قابل مقایسیه
نیسییت (روحییی و مییرادی  .)1394هنییری کسییینجر2در سییال  2017در مییورد شییرایط
منطقهای بعد ا داعش ا شکلگیری امپراتوری ایران میگوید و معتقد است« :اگر قلمرو
داعش به دست سپاه پاسداران ایران یا نیروهای شییعه کیه توسیط آن آمیو ش دییده و
هدایت میشوند بیفتد نتیجه آن میتواند یک کمربند سیر مینی باشید کیه ا تهیران بیه
بیروت میرسد و این میتواند هور یک امپراتوری رادیکال ایران باشید» ( Kissinger,

 .)2017سو ان مالونی3نویسنده کتیاب «بیا بینی اییران» و پژوهشیگر ارشید اندیشیکده
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شورای آتالنتیک4پن مولفه عمده را برای قدرت منطقهای ایران برشیمرده اسیت کیه در
تعال با یکدیگر ضریب نفوذ این کشور در منطقه را افزایش داده است:
 -1میراث امپراتوری :صرفنظر ا اینکه چه حکومتی در ایران روی کار است این
کشور به دن ال ایفای نقشی برجسته در خاورمیانه است .ایران معتقد است رفییتهیای
تاریخی فرهنگی و  ...ال م برای شکل دادن به منطقهای را دارد که مانی امپراتوریهای
پارسی بر آن حکومت میکردهاند .چنین غروری تفکر استراتژیک ایران را شیکل داده و
نوعی هژمونی بهویژه نس ت به همسایگان را رقم ده است.
 -2اسالم شیعی :اسالم شیعی نوعی قدرت بسی کنندگی را در درون خود دارد که بر
سیاست منطقهای ایران موثر است .قرائت شیعی ا اسالم نقش بار ی در پیرو ی انقالب
اسالمی و بعد ا آن هویت میه ی مقامات سیاست خارجی ایران داشیته اسیت .بخیش
عمدهای ا نفوذ ایران در ل نان عراق و سوریه نیز تحت تثثیر اسالم شیعی بهعنوان عامل
مشترک در این کشورها قرار دارد.
 -3م ار ه علیه امپریالیسم :این عامل در چارچوب طرد وابسیتگی بیه ابرقیدرتها و
تاکید بر استقالل ا اصول سیاست خارجی ایران میباشد که مشخصه آن رویکیرد عیدم

1. Fareed Zakaria
2. Henry Kissinger
3. Suzanne Maloney
4. Atlantic Council
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تعهد به بلوک شرق و غرب در ابتدای انقالب اسالمی بوده است .در شرایط کنیونی نییز
تاکید ایران بر عدم حضور نیروهای فرامنطقهای ا جمله آمریکایی موید این مولفه است.
 -4سیاستهای داخلی :وجود گروههای مختل

در داخل ایران سیاسیت خیارجی

این کشور را تحت تاثیر قرار داده است .این رقابتهای داخلی ایجاد و تقویت نهادهای
منسجم و تاثیرگیار در قدرت منطقهای ا جمله سیپاه پاسیداران و نییروی قیدا را بیه
همراه آورده است که به ایران رفیت بوروکراتیک ال م برای ادامه درگیریهای طیوالنی
و چندبعدی در نقاط دیگر ا جمله در بحران اخیر سوریه را داده است.
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 -5هراا تاریخی و لزوم امنیت حکومیت :حافظیه تیاریخی اییران در هیدف قیرار
گرفتن ا سوی دولتهای بیگانه و مشخصاً سکوت جامعه جهانی در ق ال حمله صیدام
به ایران و استفاده وی ا سالحهای شیمیایی فرهنج بیاعتمادی و حس «قربانی منیافع
قدرتهای خارجی بودن» را در بین مقامات ایران شکل داده است .این موضوع ایران را
به اصل خودیاری برای بقای حکومت رهنمون شده و عامل اصلی در تالش ایران بیرای
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دستیابی به تسلیحات متعارف جنجهای نیابتی و شکلدهی بیه محیور مقاومیت اسیت
(.)Maloney, 2017: 2-9
عالوه بر این موارد تشکیل محیور مقاومیت در منطقیه متشیکل ا اییران سیوریه
حزباه ل نان و گروههای فلسطینی که مهمترین هدف آن مقابله بیا اسیرائیل در منطقیه
است ا مهمترین مولفههای قدرت منطقهای ایران محسوب میشود .در مجموع میتوان
گفت که قدرت منطقهای ایران با بهرهگیری ا ابزارهای سخت و نرم که در باال برشمرده
شد در واقع قدرتی گفتمانی است که وجوه مکملیی را درون خیود دارد .ایین نفیوذ بیا
توجه به فرهنج ایرانی بر وحدت شیعه-سنی و پرهیز ا طایفهگری تاکید دارد که مییان
ایران و مردم منطقه نوعی هم ستگی را بوجود میآورد .نفوذ ایران بیا توجیه بیه الگیوی
مردمساالری دینی این کشور در تلفی دین و دموکراسی در مقابل الگیوی لی یرال غیرب
شکل گرفته است .فرهنج سیاسی م تنی بر استک ارستیزی نیز پایه دیگر نفوذ ایران است
که بین تودههای محروم خاورمیانه پرطرفدار است (روحی و مرادی .)1394
به رغم این افزایش قدرت منطقهای ایران با چالشهایی همراه بوده اسیت .حضیور
گروههای تکفیری ا مهمترین تهدیدات ایران ا سال  2003تاکنون است .حضور داعش

بهعنوان مهمترین این گروهها در نزدیکی مر های ایران طیی سیالهای  2014تیا 2017
عالوه بر تهدید این کشور مناط شیعهنشین عراق و عت ات عالیات را که اهمیت خاصی
برای ایران دارند با تهدید مواجه نمود .مساله دیگری که قدرت منطقهای ایران را تهدید
میکند به سطح داخلی جوامع هدف برمیگیردد و مهمتیرین آنهیا مشیکالت داخلیی و
شکافهای اجتماعی در کشورهایی همچون عراق و سوریه است .در یک نگاه واقعگرا
این شکاف ها و مشکالت ناشی ا آن خود ا دالیل اصلی ایجاد داعش است کیه آینیده
قدرت منطقهای ایران را تحت تاثیر قرار میدهد (.)Westermayr, 2015: 144-149
ا طرف دیگر بهنظر میرسد کیه فراینید قیدرت منطقیهای اییران نیا منید گییار ا
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مولفه های امنیتی و سیاسی به رویکرد اقتصادی اسیت .راه ردهیای سیخت و نظیامی در
درا مدت با حل مشکالت امنیتیی در کشیورهای هیدف بیا ممانعیت روبیرو میشیوند.
بنابراین نیا مند جایگزینی با راه ردهای فرهنگی و نرم هستند که ا ماندگاری و پییرش
بیشتری برخوردار است .به عالوه تداوم قدرت منطقهای ایران به وییژه در دوره پیس ا
داعش نیا مند گیار ا شیعی گرایی صرف در سیاست خارجی به سوی تعامل بیا تمیامی
اقوام در کشورهای هدف است.کارشیکنی بیا یگران منطقیهای نظییر عربسیتان و سیایر
دولتهای عربی به اضافه ترکیه و رژیم صهیونیستی ا دیگر چالشهای قدرت منطقهای
ایران است .در شرایط کنونی منطقهای هر یک ا این با یگران منافع خاص خود را دارند
که عمدتاً در موضوع قدرت و نفوذ با منافع ایران در تعارض است .در سطح دولتهیای
فرامنطقهای نیز آمریکا برای دههها راه رد مهار ایران را دن ال میکند که بخش عمیدهای
ا آن قدرت منطقهای تهران را هدف قرار داده است .شکلدهی به منا عه نیابتی همزمان
با تحوالت بیداری اسالمی و روابط تنگاتنج با کشورهای عربی در بحرانهای سوریه و
یمن ق ل ا آن تشوی این کشورها برای برقراری روابط بیا عیراق همگیی نشیاندهنده
نگرانی این کشور ا افزایش ضریب نفوذ ایران در منطقه است.
 .4موازنهسازی بازیگران منطقهای در برابر ایران در حمایت از داعش
شرایط کنونی در خاورمیانه رقابت بر سر قدرت و نفوذ بیشتر در منطقه است .وضیعیت
معمای قدرت – امنیت کنونی در این منطقه به گونهای است کیه در قالیب آن بیا یگران

حمایت از داعطش و
موازنه در برابر ایران
()2014-2018

منطقهای درصدد غل ه بر یکدیگر هستند .کشورها در این روند رقابتی سیعی میکننید ا
تمامی ابزارها برای سوق دادن موا نه به نفع خود و به ضرر رق ا استفاده میکنند.
 .1-4عربستان سعودی
عربستان بهعنوان یکی ا با یگران کلیدی منطقه خاورمیانه در طول دهههای گیشیته بیه
داشتن رویکردهای محافظهکارانه مشهور بوده و عمدتاً بهعنوان با یگری طرفیدار حفیظ
وضع موجود و مخال
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ترییر شناخته شده است .رفتارهیای منطقیهای عربسیتان بعید ا

بیداری اسالمی نشانگر ع ور ا سنت محافظه کاری و گرایش رویکیرد تهیاجمی اسیت.
حمله نظامی به یمن حضور فعال در بحران سوریه و تالشهای مقابلهجویانیه در برابیر
ایران نشان می دهد که این کشیور وارد مرحلیه متفیاوتی شیده اسیت .سیسیتم سیاسیی
عربستان بر چهار پایه خاندان آل سعود وهابیت و علمیای وهیابی؛ منیابع و درآمیدهای
نفتی و روابط استراتژیک با آمریکا استوار است .اخالل در هر یک ا این پایهها موجیب
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ایجاد بیث اتی و احساا تهدید در ره ران این کشور میشود (اسدی .)11 :1395
بر این اساا بهنظر میرسد آنچه عربستان را با گروههای تروریستی تکفیری مرت ط
ساخته است وجود دو متریر موثر در ساختار این کشور است .ا طرفی ساختار داخلیی
این کشور خود پرورش گروههای تروریستی را تقویت میکند .ساختار سیاسی عربستان
پاداشهی مطلقه و پادشاه رئیس حکومت نخست و ییر رئییس قیوه مجرییه و مرجیع
تمامی قوای سهگانه است (نادری  .)804 :1388ا طرف دیگر نیز پادشاهی عربستان به
دلیل تروی و حمایت ا وهابیت که ایدئولوژی اصلی گروههای تکفییری نظییر داعیش
است بهعنوان ستون فقرات بنیادگرایی میدرن اسیالمی شیناخته میشیود ( Bremmer,

 .)2017وهابیت که در قیرن هجیدهم مییالدی در عربسیتان سیعودی پییدایش یافیت
منصوب به محمدابن ع دالوهاب بنیانگیار وهابیت اسیت .وهابییت و حربیه تکفییر آن
بیشترین نقش را در تحرکات تروریستی در سوریه و عراق ایفا میکند .وهابیت همچنین
سا وکاری را در اختیار دولت عربستان قرار داده است تا بیا توجییه اقیدامات خیود بیه
عنوان خادمالحرمین شریفین هرگونه اعتراض و جن شهایی را ممنوع و حرام جلوه دهد
(کوهکن و نزاکتی  224 :1393؛ .)Crooke, 2017

نقش عربستان در تقویت گروههای تکفیری ا سوی برخی ا تحلیلگران نیز عنوان
شده است .ا جمله سیمور هرش رو نامهنگار معروف آمریکیایی در مقالیهای در سیال
 2007عنوان نمود که گروههای تروریستی در واقع اده برخی متحدان آمریکا ا جملیه
عربستان هستند .وی به طرحیی در سیاسیت خیارجی آمریکیا در ارت یاط بیا گروههیای
تروریستی اشاره میکند که ط

آن ا آنجا که عربستان در ایجاد این گروهها موثر بیوده

بنابراین میتواند آنها را کنترل نماید .در این طرح پیشینهاد شیده اسیت کیه گروههیای
مشابهی نظیر اخوان المسلمین در ل نان اردن و عراق و سیوریه ایجیاد و تقوییت شیوند
(.)Hersh, 2007
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گراهام فولر1تحلیلگر معروف آمریکایی نییز دربیاره ارت یاط عربسیتان بیا گروههیای
تکفیری به ویژه داعش معتقد است« :ایدئولوژی داعش به وهابییت و سیعودیها بسییار
نزدیک است به عالوه عربستان ا سا مانهای جهادی در راستای اهداف و راه ردهیای
خود حمایت و کم ک کرده است مانند دوران حضور شیوروی در افرانسیتان .بنیابراین
عربستان تاریخ طوالنی در حمایت ا جن شهای جهادی دارد در واقع بر این باورم کیه
برخی ا این حمایتها و پشتی انیها به خل داعش کمک کرده است» (فولر  .)1394نوام
چامسکی2استاد با نشسته دانشگاه امآیتی نیز در این باره معتقد است« :عربستان سعودی
متحد اصلی ما به همراه اسرائیل هر دو به طور سنتی برای مدت طوالنی سرمایهگیار اصلی
داعش و گروههای مشابه هستند .لزوما دولت سعودیهای ثروتمند افراد دیگر در امارات
نه تنها سرمایهگیار بلکه من ع عقیدتی هستند .عربستان تحت سلطه یک نسخه بنیادگرای
افراطی ا اسالم یعنی دکترین وهابی قرار دارد و داعش شاخهای افراطی ا آمو ه وهابی
است.)Chomsky, 2015( ».
نکته مهم در ارت اط عربستان با گروههای تکفیری تاثیرات آن در رقابتهای منطقهای
طی یک دهه اخیر است .بر اساا اطالعاتی که ا سوی آژانس اطالعات مرکزی3آمریکا
ارائه شده است بین  20تا  35هزار جنگجوی خارجی در مان تسلط داعش بر بخشهایی
ا عراق و سوریه به این گروه پیوستهاند .بر اساا آمارها تعداد م ار ان سعودی در داعش
1. Graham Fuller
2. Noam Chomsky
3. CIA
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بالغ بر  7000نفر بوده است .این تعداد پس ا تصرف رقه و دیرالزور در سوریه و بدست
گرفتن کنترل االن ار و صالحالدین در عراق رشد قابل توجهی یافته است ( Middle east

 .)monitor, 2014عالوه بر این حمایت عملیاتی عربستان ا گروههای تروریستی بیشتر
در بحران سوریه ا جمله در آمو ش استفاده ا تسلیحات تهاجمی و موشکهای ضدتانک
به چشم میخورد .در عراق نیز ساختار جررافیایی به گونهای است که مجاورت غرب این
کشور یعنی محل صدور داعش به شرق سوریه و نیز مجاورت آن بیا عربسیتان و اردن
موجب تقویت و تجهیز این گروه شده است (نجات .)65 :1394
160

عالوه بر این بر اساا گزارش اندیشکده واشینگتن بیرای خیاور نزدییک1در سیال
« 2014شهروندان کشورهای عربی جنوب خلی فارا بهویژه عربستان ا سال  2011به
این سو صدها میلیون دالر به گروههای تروریستی نظیر داعش در سوریه کمکهای مالی
ارسال کردهاند .این کمکها یا بهطور ا طری کمپینهای کمکهای مالی در شی کههای
اجتماعی انجام شده است یا برای اطمینان ا رسیدن کمکهیا بیه سیوریه اهداکننیدگان
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سعودی پول خود را به کویت ارسال میکنند؛ کشوری که مدتهاست یکی ا مجا ترین
محیطهای تامین مالی تروریسم در خلی فارا به حساب میآید .بر این اساا پشتی انی ا
داعش در جامعه داخلی عربستان وجود دارد و در صورتی که فعالیتهای این گیروه در
سوریه و عراق با موفقیت همراه باشد کمکهای بیشتری نیز به سیمت داعیش سیرا یر
میشود» (.)Plotkin, 2014
بنابراین هر چند و ارت کشیور عربسیتان در میاه میارا  2014داعیش را گروهیی
تروریستی اعالم نمود اما واقعیت این است که بسیاری ا دولتها در منطقه گاهی اوقات
گروههایی را که فعالیت آنها را غیرمجا میدانند برای کمک به دستیابی به اهداف سیاسی
خاص تامین میکنند .بر همین اساا ریاض ا پیرو یهای سیالهای  2014تیا 2017
داعش علیه دولت شیعه عراق و بشار اسید در سیوریه راضیی بیهنظر میرسییده اسیت
( .)Plotkin, 2014ا آنجا که داعش بهطور محسوسی بهعنوان یکی ا عوامل تهدیدکننده
قدرتهای شیعی اعم ا دولتی و غیردولتی به شمار میرود همسو به استدالل عربستان بر
تهدید بودن ایران تاکید دارد و فراتر ا آن خطرات نظامهای شیعی را به هیواداران خیود
1. Washington Institute for near east policy

القاء می کند .این موضوع در راستای به ود روابط ایران با سوریه ل نان و سایر گروههای
م ار منطقه پروژه ایرانهراسی را ا سوی ریاض نیز جدیتر کرده است( .خسیروی و
ارعی .)119 :1398
در واقع نکته مهم برای عربستان استفاده ابزاری ا این گروه در ایجاد چیالش بیرای
ایران است .چرا که داعش هم متحدان منطقهای ایران نظیر سوریه را درگیر جنج کیرده
است و هم چالشی امنیتی مستقیم برای خود تهران محسوب میشود .لیا ریاض سعی کرده
است تا سیاست خارجی تهاجمی با محوریت مقابله با ایران و جهان تشیع را برای اقناع
وهابیت حاکم در سطح داخلی و متوجه ساختن آنها به گسترش نفوذ ایران بکار بگیرد.
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در واقع عالوه بر وهابیت و تکفیر آنچه تحت عنوان حمایت عربستان ا داعش مطیرح
است نیز برای تقویت توان تهدید ایی داعش علیه ایران ار یابی میشود .چرا که به نظر
میرسد عربستان با درک منظومه فکری داعش که مقابله با ایران و تشیع را بهعنوان هدف
فوری در نظر دارد ا داعش بهعنوان حربهای جهت مهار نفوذ ژئوپلیتیکی ایران در منطقه
استفاده میکند .این رویکرد ریاض بخشی ا سیاست خارجی تهاجمی عربستان معروف به
دکترین سلمان است که م نای آن جلوگیری ا افزایش قدرت ایران در منطقیه میباشید.
دکترین سلمان ایران را علت اصلی بسیاری ا مشکالت سیاسی و امنیتی در منطقه غرب
آسیا میداند .به ع ارتی این دکترین حاصل نیا استراتژیک عربستان در وضعیت جدیید
منطقه است و حمایت ا گروههایی نظیر داعش نیز در چارچوب چالش ایی برای ایران
انجام میشود (نویدی و گودر ی .)9-10 :1399
 .2-4اسرائیل
رویکرد منطقهای اسرائیل در مقام خصم ایران همپوشانی قابل مالحظهای با داعش دارد.
تحوالت بیداری اسالمی ا سال  2011بهویژه بحران سوریه تاثیرات قابل توجهی بر محیط
امنیتی این رژیم بر جای گیاشت .در اینباره جرج فریدمن1تحلیلگر برجسته آمریکیایی
معتقد است در شرایط فعلی اسرائیل وارد سومین محیط اسیتراتژیک خیود شیده اسیت.
تلآویو ا محیط استراتژیک اول (تهدید دائمی جنج دولت با دولت ا مان پیدایش این
1. George Friedman

حمایت از داعطش و
موازنه در برابر ایران
()2014-2018

رژیم تا صلح با مصر) و دوم (حول موضوعات فلسطین ل نان سوریه و اسالمگرایی اهل
سنت) خود ع ور کرده و وارد محیط استراتژیک سومی شده است که ایران بهعنوان قدرتی
منطقهای در حال هور است .بنابراین اسرائیل ا ابتدای بحران سوریه ا مهمترین حامیان
معارضین و بعدها گروههای تروریستی ا جمله ج ههالنصره و داعش بود؛ به گونهای که
ایهود باراک1و یر جنج این رژیم در مصاح های در ابتدای بحیران سیوریه اعیالم کیرد:
« سقوط بشار اسد برای منطقه خاورمیانه نعمتی است» (قاسمیان .)145-148 :1392
حضور گروههای تروریستی نظیر داعش در سوریه در ابعاد ژئوپلیتیک به نفع اسرائیل
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است .هدف اصلی داعش تضعی

ج هه مقاومت در منطقه بوده اسیت .ج هیه مقاومیت

متشکل ا ایران سوریه حزباه و گروههای مقاومت فلسیطینی در تقابیل بیا اهیداف
واشنگتن و تلآویو قرار دارد .ا این منظر سرنگونی دولت قانونی سوریه موجب میشد تا
ا این طری پل ارت اطی میان ایران حزباه و گروههای فلسطینی قطعشود .شیائل بین
افرایم تحلیلگر صهیونیست در سال  2014همگرایی این با یگران در حمایت ا داعش را
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این چنین بیان کرد« :داعش به طورکامل مطاب با منافع راه ردی و ملی آمریکا عملمیکند
و فرصت کنونی که به یمن فعالیت جریان تکفیری ایجاد شده نقطه عطفی است که آمریکا
میتواند ا آن در ایجاد موا نه قوا در منطقه استفادهکند و قدرت ایران را کیه بیا سیقوط
صدام و برآمدن دولت شیعی در عراق و تقویت محور مقاومت روند رو به افزایشی داشته
است تعدیل کند ».مقامات تلآویو ا ابتدا دریافتند که داعش نه تنها تهدیدی برای آنها
نیست بلکه فرصتی برای مقابله با گروههای مقاومت محسوب میشیود .بیهویژه آن کیه
داعش در مان اوج قدرت واکنشی به تجاو ات این رژیم بهویژه جنج پنجاه رو ه غزه
در ژوئیه  2014م نشان نداد (رضایی و موسوی .)168-169 :1396
داعش همچنین با فراهم کردن شرایط تجزیه کشورهای بیزرگ خاورمیانیه عمیال در
جهت منافع و امنیت اسرائیل گام برمیدارد .اقداماتی که ایین گیروه و سیایر گروههیای
تکفیری در عراق و سوریه به راه انداختهاند شامل گسیترش جنجهیای داخلیی ت یدیل
دولتهای مقتدر به ش هدولتهای ناتوان و تجزیه احتمالی منطقه همگی منافع این رژیم
را تامین میکند .اسرائیل همچنین ا حضور گروههایی مانند داعش در هر شکلی استفاده
1. Ehud Barak

میکند تا قدرت نظامی کشورهای عربی – اسالمی را تضعی

و آنها درگیر مسائل داخلی

کند (هراتی و قربی  .)131-132 :1396در مقابل این رژیم نیز بارها با بم اران مناطقی ا
نوار مر ی سوریه و ل نان فراهم کردن خدمات رسانهای و انجام خدمات درمیانی بیرای
اعضای داعش در داخل سر مینهای اشرالی حمایت خیود را ا ایین گیروه نشیان داد
(.)Dagher, 2016: 2-4
مایکل اورن1سفیر ساب اسرائیل در آمریکا در مورد توا ن قدرت مطلوب این رژیم در
خاورمیانه و ارت اط آن داعش گفت« :اگر مج ور باشیم بین داعش و اسد یکی را انتخاب
کنیم داعش را انتخاب خواهیم کرد .اسد نشاندهنده قوا استراتژیک ا تهران تا بیروت
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است  130هزار راکت در دستان حزباه است و برنامه هستهای ایران نیز همچنان فعال
است ».موشه یعلون2و یر دفاع اسرائیل نیز گفت « :در سوریه اگر بخواهیم بین اییران و
دولت اسالمی یکی را انتخاب کنیم من دولت اسالمی را انتخاب میکنم .بزرگترین دشمن
ما رژیم ایران است که در ق ال ما اعالم جنج کرده است .ایران سعی کرد تا ییک ج هیه
ترور علیه ما در بلندیهای جوالن با کند» (.)Martinez, 2016: 3

حمایت از داعطش و
موازنه در برابر ایران

اندیشکده رند در گزارشی با عنوان «منافع و گزینههای اسیرائیل در بحیران سیوریه»
بیث اتی و ناامنی در سوریه و کلیه دولتهای محور ایران را مطلوب اسرائیل ار یابی کرده
است .ا این نظر حتی اگر داعش به کنترل اراضی امتداد مر های اسرائیل در سیوریه و
ل نان نیز دست می یافت (یعنی بدترین سناریوی ممکن برای این رژیم) اسرائیل با هیم
آ ادی عمل نس ی داشت که با توجه به مخالفت بینالمللی تقری ا جهانی با این گروه علیه
آن دست به اقدام نظامی بزند .ا نظر ره ران تلآویو داعش ا این توان برخوردار بود که با
درگیری با حزباه ل نان منا عه فرقهای در مر های شمالی این رژیم را افزایش دهد.
نکته مهم دیگر این است که هدف اصلی اسرائیل در ارت اط با داعش ا ابتدا این بود
که می خواست اطمینان حاصل کند که غرب در تالش برای ن رد مشترک با داعش با ایران
همراه نمیشود .مایکل هر وگ3سرتیپ با نشسته اسرائیلی در اینباره معتقد اسیت کیه:
« جنج علیه داعش باید با نگاهی بلندمدت به آینده منطقه ا جمله نگاه تیزبینانه به تهدید
1. Michael Oren
2. Moshe Ya’alon
3. Michael Herzog

()2014-2018

ناشی ا ایران و برنامهاش برای استیال بر منطقه م تنی بر ار شهای ضدغربی سلطه شیعی
و قابلیتهای هستهای سنجیده شود .تمایل برای دستیابی به یک تواف با ایران و همکاری
در جنج علیه داعش ن اید این دغدغهها تحتالشعاع خود قرار دهد» (هانور .)15 :1395
در مجموع بهنظر میرسد که اسرائیل به داعش به مثابه فرصتی برای فرسایشی کردن جنج
در سوریه و ایجاد بحرانهای ژئوپلیتیک برای محور مقاومت با هیدف راه یردی ایجیاد
توا ن در برابر ایران مینگرد و ا آن حمایت میکند.
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 .3-4ترکیه
در مورد سیاست ترکیه در ق ال داعش دو دیدگاه متضاد شکل گرفته است .ا یک طرف
دیدگاه دولت ترکیه قرار دارد که مدعی است نه تنها هیچگاه به این گروه تروریستی کمک
نکرده بلکه ترکیه اولین کشوری بوده که ا آن در عرصه بینالمللیی بیهعنوان سیا مانی
تروریستی یاد کرده و با آن به م ار ه پرداخته است .در مقابل این بهنظر میرسد نیوعی
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اتفاق نظر بینالمللی موجود است که ترکیه روابط خوبی با داعش برقرار کرده است .بیر
اساا این دیدگاه ترکیه در مورد ت ادالت مر ی سا ماندهی و جیب نیرو توسط داعش
در داخل خاک خود اغماض کرده یا عکسالعملی موثر نشان نداده است .این دییدگاه
همچنین بر ش اهت ایدئولوژیک اردوغان و همفکران او با گروههای افراطگرا تاکید دارد.
ایدئولوژی اخوانی اردوغان تمایالت افراد عضو حزب عدالت و توسیعه و جریانهیای
نزدیک به آن به همراه وجود دشمنان مشترکی چون ایران و بشار اسید باعیث نزدیکیی
مواضع و همکاری داعش و ترکیه شده است (قاسمی .)94 :1395
تحرکات منطقهای ترکیه پس ا سال  2011ا جمله در بحرانهای سیوریه و عیراق
نشان داد که این کشور سیاست خارجی تهاجمی را بهویژه در ق ال سوریه و تالش برای
اوجگیری بحران در این کشور انجام میدهد .به نظر میرسد نمونه بار این رویکرد آنکارا
ورود و خروج آ ادانه اعضای داعش ا مر این کشور به سوریه است (.)More, 2017
داعش ضمن استفاده ا مر های طوالنی ترکیه و سوریه که در مواردی به سختی قابل کنترل
کامل هستند و در بعضی نواحی مانند هاتای صعبالع ور و کوهستانیاند و دولت توجیه
چندانی به آنها ندارد توانست سلولهای وابسته به خود را در شهرهای مجاور سوریه و

نواحی جنوبی ایجاد کند .داعش همچنین تالش کرد تا ا تشدید اختالفات میه ی (سنی -

علوی) و قومی در ترکیه برای جیب نیرو استفاده نماید .به همین منظور بهنظر میرسد
داعش ا انفعال ترکیه نس ت به خود در بحران سوریه راضی بیهنظر میرسییده و بیرای
حکومت ترکیه نیز سرنگونی اسد در سوریه در اولویت قرار داشته است (قاسمی :1395
.)106-107
موسسه مطالعات حقوق بشر دانشگاه کلم ییا در سیال  2014در تحقیقیی بیا عنیوان
« ارت اطات ترکیه و داعش به این موضوع پرداخته است .در این تحقی اسناد متعددی در
این رابطه اشاره شده است که در یکی ا آنها گزارش  25اوت  2014رو نامه دیلی میل

1
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انگلیس نشان میدهد که بسیاری ا ش ه نظامیان پس ا ع ور ا ترکیه در سوریه و عراق
به داعش پیوستهاند؛ اما ترکیه برای متوق

کردن آنها تالشی نکرده است .آنها مر ترکیه

را «دروا ه جهاد» میخوانند .سیمور هرش رو نامهنگار آمریکایی نیز در اینباره مینویسد
که داعش با آگاهی ترکیه در سوریه با استفاده ا گا سارین حمله شیمیایی انجیام داده
است  .هدف این کار نیز در آن مان این بوده که اوباما مطاب خط قرمز اعالم شده ا سوی
خود برای مقابله با استفاده ا سالح شیمیایی به سوریه حمله کند (.)Phillips, 2014
عالوه بر این ترکیه ا ایده تکفیر داعش نس ت به سایر قومیتها ا جمله کردها در
سوریه استق ال کرده است .بهنظر میرسد که عدم واکنش نیروهای ارتش ترکیه نس ت به
تهاجم داعش به شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه در سیال  2014و جلیوگیری ا
ورود آوارگان ا این منطقه به خاک ترکیه در همین راستا بوده است (.)Taylor, 2014: 1
به عالوه بهنظر میرسد ترکیه در نظر داشت تا در درا مدت با جلیب حماییت آمریکیا
مناط کردنشین در مر سوریه را به قلمرو خود ضمیمه کند .ترکییه همچنیین ا سیلطه
داعش بر مناط نفت خیز سوریه و شمال و شمال غربی عراق استفاده نمیود و مشیتری
اصلی قاچاق نفت داعش بود .در نهایت نیز ایین فشیارهای بینالمللیی بیود کیه ا ایین
معامالت نفتی پرده برداشت ( .)Russia today, 04/04/2018در سال  2015تصاویری ا
دیدار بالل اردوغان فر ند رئیس جمهور ترکیه با برخی ا ره ران داعش منتشر شد کیه

1. Daily Mail

حمایت از داعطش و
موازنه در برابر ایران
()2014-2018

مساله خرید نفت ا تروریستها را بیش ا پیش مطرح نمود ( Institute for the study

.)of human rights, 2019
اما مساله مهمتر در رویکرد ترکیه نس ت به گروههای تکفیری مانند داعش مهار ایران
است .این موضوع در سطح منطقه موجب نزدیکی آنکارا به ریاض در مقطیع سیالهای
 2016-2013و دیدارهای متعدد مقامات دو کشور برای دستیابی به یک راه رد مشیترک
درباره ایران شد .بهویژه پس ا اوجگیری تنش میان تهران و ریاض در پی اشرال سفارت
عربستان در تهران امکان بهرهبرداری ا گسترش مناس ات با ترکیه برای عربستان فراهم
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شد .حتی ا هارات عادل الج یر و یر امور خارجه ساب عربستان در سیفر اردوغیان بیه
ریاض بر هماهنگی مواضع دو طرف درباره بحران سوریه تاکید داشت و احتمال تقویت
ائتالف آنکارا-ریاض در مقابل تهران-مسکو مطرح کرد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی  .)6-7 :1394در این راستا برخی ا تحلیلها گویای این امر است که عربستان و
ترکیه به منظور مهار ایران حمایت ا گروههای تکفیری نظیر داعش را در دستور کار قرار
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دادند .در واقع دو کشور با درک تهدید ایران سعی در حمایت ا این گروه برای تداوم هر
چه بیشتر بحران و بیث اتی در سوریه و عراق بهعنوان ایجاد چالش برای متحدین اییران
داشتهاند (هدایتی و مرادی .)105-107 :1396
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نتیجهگیری
خاورمیانه طی بیش ا یک دهه اخیر دستخوش تحوالت بسییاری شیده و همچنیین بیا
بحرانهای مختلفی نیز مواجه بوده است .سوال اصلی در این پژوهش این بود که مهمترین
رویکرد با یگران منطقهای ا ق یل عربستان ترکیه و اسرائیل در ق ال داعیش چیسیت و
چگونه میتوان آن را ت یین نمود؟ در مقابل ا ین فرضیه مطرح شد که ا آنجا که شیرایط
کلی منطقه خاورمیانه در فضای موا نه قرار دارد بهنظر میرسد هدف عمده این با یگران
در این فضا موا نه در مقابل ایران بوده و به داعش بهعنوان ابزاری بدین منظور مینگرند.
در این چارچوب یکی ا مهمترین این تحوالت افزایش رقابتها بین با یگران اصلی این
منطقه برای دستیابی به قدرت و حو ه نفوذ بیشتر است.

در این روند بهنظر میرسد ایران با توجه مولفههایی همچون تاثیرگیاری عمی ایران بر
شیعیان خاورمیانه تشکیل محور مقاومت در منطقه و همچنین مقابله موثر با تهدید مختل
در محیط پیرام ون خود توانسته است تا قیدرت و ضیریب نفیوذ خیود بیه معنیی تیوان
تاثیرگیاری بر کشورهای پیرامونی را افزایش دهد .ا طرف دیگر در میان بحرانهایی که
خاورمیانه با آن مواجه است افزایش فعالیتهای گروههای تروریستی تکفیری بسیار مهم
ار یابی میشود .داعش مهمترین گروه ترور یستی است که در طی چنید سیال توانسیت
گستره ارضی وسیعی را در عراق و سوریه در اختیار بگیرد و افزایش حو ه فعالیت آن ا
تهدیدات اصلی امنیت ملی ایران بوده است .این در حالی است که این گروه مورد حمایت
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برخی ا با یگران منطقهای قرار داشته است.
ا آنجا که بر اساا منط واقعگرایانه کشورها به صورت مستمر در پی افزایش قدرت
در مقابل رق ا هستند به همین دلیل بهنظر میرسد بر م نای عقالنیت ابزاری حماییت ا
داعش ا سوی با یگرانی همچون عربستان رژیم صهیونیستی و ترکیه به منزله مقابله بیا
توان تاثیرگیاری ایران بهعنوان رقیب اصلی آنها ار یابی میشود .رقابتهای ژئوپلیتیک در
خاورمیانه بهگونهای است که کشورها سعی دارند ا تمامی ابزارها برای توا ن در برابر رق ا
استفاده کنند .قدرت منطقهای ایران ریشه در این واقعیت دارد که طیی ییک دهیه اخییر
توانسته است با پشت سر گیاشتن بحرانهای عمی منطقهای به بسط نفیوذ ژئیوپلیتیکی
بپردا د .این موضوع گسترش توا نسا ی رق ا در برابر این کشور را به همراه داشته است.
در این شرایط بهنظر میرسد که گروههایی نظیر داعش با ایجاد چالش بیرای اییران بیه
جزئی ا توا ن قدرت در منطقه ت دیل شدهاند.
در این چارچوب سه با یگر عمده منطقهای قرار دارند .عربستان طی دهههای اخییر
رقابت عمده ایدئولوژیک را با ایران دن ال نموده است و بهنظر میرسد این رقابت طی دو
دهه اخیر در موضوع ژئوپلیتیک منطقهای نیز گسترش یافته است .بهنظر میرسد که ریاض
بر اساا ویژگیهایی همچون ساختار سیاسی م تنی بر سلطنت مطلقه به همراه انسیداد
سیاسی که مدتها درگیر آن است در کنار فرقه وهابیت حاکم در این کشور من ع اصلی
ایدئولوژیک گروههای تکفیری محسوب می شود .در این چارچوب این کشور در راستای
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رقابت ژئوپلیتیکی با ایران بهویژه بحرانهای سوریه و عراق تامینکننده بخش ییادی ا
اعضای داعش بوده و این گروه ا حمایتهای مالی ریاض نیز بهرهمند شده است.
حضور داعش فرصتهایی را نیز در اختیار اسرائیل در ایجاد چالش برای کشورهای
نزدیک به ایران همچون عراق و سیوریه قیرار داد .م یار ه داعیش بیا نیروهیای نظیامی
کشورهای درگیر بهویژه در سوریه نقش مهمی در خروج اسرائیل ا تنگنیای امنیتیی در
میان همسایگان عرب داشت .در ابعاد ژئوپلیتیک نیز هدف اصلی داعش یعتیی تضیعی
ج هه مقاومت همپوشانی تام و تمامی با اهداف اسرائیل در منطقه دارد .تالشهای داعش
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برای سرنگونی دولت قانونی سوریه این فرصت را برای اسرائیل فراهم میکیرد تیا پیل
ارت اطی میان ایران حزباه و گروههای فلسطینی قطع شود .حضیور داعیش و دعیوی
خالفت اسالمی ا سوی این گروه فرصت تجزیه کشورهای اسالمی چون عراق و سوریه
را نیز در اختیار اسرائیل قرار میداد.
ترکیه ا مهمترین با یگران منطقهای در بحران سوریه و نیز ا حامیان منطقهای داعش
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محسوب میشود .این کشور یکی ا مدخلهای اصلی ورود آ ادانه اعضیای داعیش بیه
سوریه و عراق بوده است .داعش موقعیتهای ویژهای ا ق یل سرکوب کردها در سوریه و
استفاده ا منابع نفتی عراق و سوریه را برای مدتها برای ترکیه فیراهم سیاخت .ایجیاد
موا نه در برابر ایران ا مهمترین علل حضور فعال ترکیه در بحرانهای سوریه و عیراق
بوده است .به همین دلیل استفاده ا داعش برای مهار قدرت ایران بهویژه در بحرانهیای
سوریه و عراق در اولویتهای ترکیه قرار داشته است.
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