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هر بحران و مسئلهای در خاورمیانه ،هم خود کشورهای منطقه را متأثر میسازد و هم سیستم بینالمللی را
وادار به واکنش میکند .در سال های اخیر بنیادگرایی اسالمی داعش و اقدامات آنها ،منطقه خاورمیانه و
کل نظام بینالملل را متأثر کرده است .به خصوص جمهوری اسالمی ایران به خاطر هویت شیعی و غیر
عربی خود در معرض مستقیم تهدیدات داعش قرار دارد .هدف پژوهش حاضر این است که با روش
تبیینی -تحلیلی ،تأثیر ظهور پدیده داعش بر امنیت ملی ایران را مورد بررسی قرار دهد .در این راستا این
سؤال مطرح میشود که ظهور بنیادگرای اسالمی داعش در منطقۀ خاورمیانه چه تأثیری بر امنیت ملی
ایران دارد؟ در ادامه این فرضیه مطرح می شود که داعش تهدیدی مستقیم و جدی علیه امنیت ملی ایران
است .از جمله این تهدیدات میتوان به رادیکال شدن فضای منطقه از طریق شکاف بین شیعه -سنی،
تهدید مرزها و به خطر افتادن تمامیت ارضی ،برهم خوردن موازنۀ قوا در منطقه به نفع عربستان ،ترکیه
و اسرائیل و حضور قدرتهای فرامنطقهای مثل آمریکا در منطقه خاورمیانه اشاره کرد .در عمل نیز طی
سالهایی که از ظهور داعش گذشته ،عالوه بر تضعیف دولتهای شیعی سوریه و عراق ،تهدید مرزهای
جمهوری اسالمی و انجام عملیات تروریستی در داخل ایران ،رقبای منطقهای و فرامنطقهای ایران از جمله
عربستان و ترکیه و آمریکا ،برای تضعیف محور مقاومت ،به شدت از گروههای افراطگرا حمایت میکنند.

مقدمه

امنیت یک مفهوم پیچیده و مناقشهبرانگیز و عمیق ًا متأثر از ارزشهاست .مسئلۀ امنیتی زمانی به
وجود میآید که فرد ،گروه یا دولتی ،استقالل یا جان دیگری را تهدید کند .در این بین داعش
یا «دولت اسالمی عراق و شام» 1یکی از گروههایی است که در کشورهای عراق و سوریه
شکل گرفته و هم اکنون به عنوان یکی از جدیترین چالشهای امنیت منطقه خاورمیانه و

بینالملل مطرح است .اقدامات این گروه سلفی -تکفیری تأثیری مستقیم بر امنیت کشورهای
منطقۀ خاورمیانه دارد .از آنجا که ایران نیز یکی از کشورهای خاورمیانه و در فاصله مکانی
اندکی نسبت به ظهور پدیده داعش است ،این سؤال مطرح میشود که ظهور دولت اسالمی
عراق و شام (داعش) در منطقۀ خاورمیانه چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ پژوهش
حاضر با مفروض قرار دادن دشمنی داعش با شیعیان ،این فرضیه را مطرح میکند که ظهور

داعش به دالیلی نظیر تهدید مستقیم مرزها و تمامیت ارضی ایران ،توان اشاعۀ افکار افراطی
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در میان بخشهایی از جامعۀ ایران ،جنگ علیه نظام سوریه و عراق به عنوان منطقۀ مانور
استراتژیک ایران و از این طرق ،تضعیف ایران در برابر رقبای منطقهای ،تهدیدی علیه امنیت

ملی جمهوری اسالمی ایران محسوب میشوند.

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

از اینرو ،هدف پژوهش حاضر تالش برای حفظ ،گسترش و باال بردن ضریب امنیت

ملی است و چون بنیادگرایی اسالمی محیط منطقهای ایران را از خود متأثر ساخته است ،پس

این موضوع میتواند به طریق اولی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تحت تأثیر قرار
دهد .در همین راستا ،تبیین بنیادگرایی اسالمی و امنیت ملی ایران میتواند ارزش کاربردی

برای دولت ایران و نیز ارزش علمی برای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور داشته باشد.

از اینرو ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تهدیداتی است که از جانب گروه بنیادگرای
جایی که جمهوری اسالمی حتی با اتخاذ تدابیر و خطمشیهای نظامی باید برای رفع این
تهدیدات بکوشد .به عالوه ،از آنجا که داعش مبارزه با شیعه را در مرکز اهداف خود قرار

داده است ،پرداختن به این مسئله ضرورت و اهمیت دارد .همچنین ،حضور ایاالت متحده

در محیط منطقهای ایران و ایجاد پایگاههای دائمی در نزدیکی مرزهای ایران به بهانۀ مبارزه
)1. ISIS (The Islamic State of Iraq and Al-Sham
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داعش متوجه جمهوری اسالمی است .این تهدیدات بسیار واقعی ،ملموس و مهم هستند تا

با گروههای بنیادگرا و در مواردی ،متهم شدن ایران به همکاری با این گروهها ،با توجه به
مناسبات خصمانۀ دو کشور و تعریف تهدیدآمیز در ذهنیت رهبران ایران و آمریکا نسبت به
یکدیگر ،اهمیت مضاعفی به موضوع میدهد.
پیشینه پژوهش

اگرچه تعداد زیادی مقاله ،کتاب و رساله دربارۀ امنیت ملی ایران به چاپ رسیده ،اما با توجه

به نو ظهور بودن پدیده داعش ،متون علمی-تخصصی معتبر راجع به تأثیر داعش بر امنیت
ملی ایران اندک است .با توجه به این مطلب چند مقاله و کتاب قابل استناد علمی به عنوان

پیشینه پژوهش در این قسمت مطرح میشود.

یکی از مقاالتی که به شکلگیری پدیده داعش و ساختار تشکیالتی آن پرداخته است،

مقاله محمدرضا حاتمی ( )1394با عنوان «شکلگیری داعش در کانون پویش جهانی شدن»
است .وی سعی دارد تأثیرات جهانی شدن در شکلگیری و رشد گروه تروریستی داعش در

منطقه خاورمیانه را در این مقاله نشان دهد .اسماعیلزاده امامقلی و احمدی فشارکی (،)1395

در مقالهای با عنوان «داعش و امنیت ملی ایران با تکیه بر مکتب کپنهاگ» ،این مسئله را با
داعش به عنوان یک تهدید چه نسبتی با امنیت ملی ایران دارد ،سعی کردهاند این تهدیدات
را از زوایای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار دهند.

آدمی و نیکنام ( ،)1395نیز در مقالهای با عنوان «تأثیر تهدیدهای گروههای سلفی-تکفیری

بر امنیت هستیشناختی جمهوری اسالمی ایران» ،تهدید داعش را به لحاظ هستیشناختی
مورد بررسی قرار دادهاند .نویسندگان مقاله با این فرضیه که ناامنی هستیشناختی علت اصلی

گروهها با بر هم زدن رویههای عادی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقه،
امنیت هستیشناختی ایران را با تهدید روبهرو ساخته است.

در هر صورت ،به دلیل نوظهور بودن این پدیده منابع آکادمیک زیادی در این رابطه

وجود ندارد .برخی از آثار مهم و انتشار یافته عبارتاند از :خیزش داعش و بحران امنیتی
در عراق ( ،)1393اثر علی اکبر اسدی؛ بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری -وهابی دولت
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تهدید گروههای سلفی -تکفیری بر ضد امنیت ملی ایران است ،نتیجه میگیرند که رشد این
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تکیه بر مکتب کپنهاگ مورد بررسی قرار دادهاند .نویسندگان با طرح این سؤال که پدیدۀ
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اسالمی عراق و شام (داعش) ( ،)1394اثر مهدی بخشی شیخ احمد ،مهدی بهاری و بهنام

وهابپور؛ شکلگیری داعش در کانون پویش جهانی شدن ( ،)1394اثر محمدرضا حاتمی؛
آسیبشناسی رشد جریانهای تکفیری در خاورمیانه ( ،)1393اثر علی اصغر ستوده و جعفر

خزائی؛ سلفیگری در عراق جدید و تأثیر آن بر مباحث قومی و امنیتی جمهوری اسالمی
ایران ( ،)1391اثر علیرضا طحامنش و حجتاهلل قدیری؛ تأثیر سلفیگری منطقهای بر امنیت

ملی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1391اثر حیدر کشاورز و تحول مفهوم امنیت ملی (،)1380
اثر محمود بصیری.

چارچوب تئوریک؛ امنیت ملی در مکتب کپنهاگ

امنيت ملي مهمترين اصل در ثبات سياسي و استقالل يك كشور با يك واحد سياسي است؛
زيرا بقاي هر كشور ،تماميت ارضي و ثبات و استمرار حكومت آن بستگي به امنيت ملي آن
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كشور دارد .اهميت اين موضوع به حدي است كه برخي امنيت ملي را پيششرط تأمين ساير
اهداف ملي ميدانند (مندل .)10 :1379 ،یکی از مکاتبی که مسئله امنیت را مورد توجه و

مطالعه قرار داده مکتب کپنهاگ است .سطح تحلیل مکتب کپنهاگ منطقهای است .از آنجایی

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

که موضوع این پژوهش بر تهدیدات امنیت ملی در محیط منطقهای ایران تمرکز دارد ،این
نظریه بهتر میتواند موضوع مورد نظر ما را پوشش دهد .شاخصبندی تهدیدات امنیت ملی
که از جانب بنیادگرایی اسالمی متوجه جمهوری اسالمی ایران است ،با ابعاد سیاسی ،نظامی
و اجتماعی امنیت ملی که در مکتب کپنهاگ بحث میشود ،تقریب ًا منطبق است.
مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگ 1که مکتب کپنهاگ یکی از شاخههای فکری آن به شمار

میآید ،توسط پارلمان دانمارک در  1985تأسیس شد .نتایج پژوهشهای درخشان این مکتب
امور خارجه صادر کند .هم اکنون مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگ در زمینه امنیت بینالمللی،

بحرانهای منطقهای ،مسئله هویت ،مهاجرت ،پناهندگی ،امنیت اجتماعی و مطالعات موردی
فعالیت میکند (نصری .)34 :1376 ،در این بین آنچه که به عنوان مکتب کپنهاگ در مطالعات

امنیتی مشهور شده ،از سوی این صاحبنظران مطرح نشده است بلکه اصطالحی است که بیل
1. Copenhagen Peace Research Institute
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باعث شد که در  11ژوئن  2001میالدی ،پادشاه دانمارک فرمان الحاق این مؤسسه را به وزارت

مک سوئینی 1برای معرفی آثار و نقطهنظرات باری بوزان ،2ال ویور 3و دیگران در سال 1996

به کار برده است .از آن پس کلیۀ آثار مشابه با این شیوه تفکر درخصوص مطالعات امنیتی ،با
عنوان مکتب کپنهاگ ،مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران قرار گرفتهاست .از مهمترین

نوآوری این مکتب در زمینۀ امنیت سه اصل مهم به این شرح است:

 .1این مکتب سعی در تحلیل مسائل جهانی با رویکرد منطقهای دارد.
 .2بخشها و ابعاد امنیت متعدد هستند و صرف ًا نظامیگری را شامل نمیشود.

 .3درخصوص امنیتی کردن موضوعات نیز دیدگاههای خاصی را دنبال کرده و باور به

نفی آن دارد.

برای تحلیل امنیت از منظر مکتب کپنهاگ باید به دو مفهوم امنیتی کردن و محیط امنیتی

توجه ویژه شود .امنیتی کردن یکی از سه انگارۀ اصلی مکتب کپنهاگ است که مکمل نگاه

«توسیعی و تعمیقی» این مکتب به امنیت است .این انگاره امنیت را به عنوان پدیدهای متکی
بر ذهن افراد و فعالیت زبانی آنها تلقی میکند (دهقانیفیروزآبادی و قرشی .)8 :1391 ،بوزان
معتقد است امنیتی شدن موضوع الزام ًا ربطی به وجود یک تهدید واقعی ندارد و میتواند از
معرفی آن به عنوان یک تهدید نشأت گیرد .بنابراین ،باید گفت که این دولتها هستند که
ممکن است آن موضوع از لیست مسائل امنیتی خارج شده و حتی به عنوان یک فرصت به
آن نگاه شود .یک امنیتی ساختن موفق باید دارای خصایص زیر باشد :تهدیدات وجودی،

عمل فوری و تأثیر بر روابط درون واحدها به واسطه نقض آزادانه قوانین (بوزان ،ویور و دی

وایلد.)52 :1386 ،

بوزان برای تحلیل محیط امنیتی از ایده ،نهادها و زیرساختهای عینی دولت بهره میگیرد.

تهدید علیه ایدۀ دولت پیچیدهتر از تهدید نسبت به دیگر ابعاد دولت است .ایدهها اساس و

پایۀ دولت را شکل میدهند و بیش از دیگر اجزا در معرض خطر و تهدید هستند (عبداهلل
خانی .)151 :1383 ،بوزان دولت را مرجع امنیت قلمداد میکند .هیچ بازیگری به اندازه دولت
1. Bill Mc Sweeney
2. Barry Buzan
3. Al Weaver
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از دید وی تهدیدهای ممکن برای امنیت ملی ،این سه جزء را نشانه میگیرند و در این بین،
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در یک زمان و مکان مشخص از یک موضوع تعریف تهدیدآمیز میکنند و با تغییر شرایط
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در نظام بینالملل وجود ندارد و از لحاظ مشروعیت و ایدۀ حاکمیت نیز دولتها در صدر

هستند .به همین دلیل امنیت ملی ،بهویژه امنیت نظامی برای بوزان مباحث مهمی را شکل
میدهند.

 .1ابعاد امنیت ملی

امنیت ملی ابعاد مختلفی دارد که در اینجا به اهم آن پرداخته می شود:

الف) امنیت نظامی :مرکز ثقل مطالعات امنیتی متعارف ،ایمنی کشور و ارزش های اساسی

آن از تهدید نظامی نیروها و عوامل خارجی است .تأکید بر امنیت نظامی صرف ،تهدیدها و
منابع مهمی را که باید به آن توجه شود ،به طور قابل مالحظهای محدود میکند .این موضوع

برای تحلیل مدیریتهای امنیتی نیز بسیار ارزش دارد .هنگامی که تهدیدها از منابع بیشتر و
متنوعتری باشد و در ابعاد مختلف هم تغییر و تحول یابد ،ارزیابی آن دشوارتر میشود .در
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واقع ،امنیت نظامی مرکز کانون مطالعات امنیت است (نصری.)38 :1376 ،

ب) امنیت سیاسی :اندیشمندان مکتب کپنهاگ توجه خاصی به این حوزۀ امنیت داشتهاند

و تهدیدهای سیاسی را به طور عمده متوجه مشروعیت و حاکمیت دولت میدانند .به باور

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

بوزان تهدیدهای سیاسی از تمام تهدیدها برای دولت خطرناکتر است؛ زیرا فلسفه وجودی
دولت را که شامل ایده ،ایدئولوژی ،هویت و نهادهای یک دولت است ،مورد تهدید قرار

میدهد .مکتب کپنهاگ مهمترین تهدید و آسیبپذیری را متوجه حاکمیت دولت میداند .از
آنجا که حاکمیت دولت متشکل از سه مؤلفۀ ایده ،پایههای فیزیکی و نهادهاست ،ضرورت ًا
تهدید این سه مؤلفه آسیبپذیری حاکمیت و فلسفه وجودی دولت را به دنبال دارد (بوزان،
ویور و دی وایلد.)222 :1386 ،

ناظر بر گروههای هویتی بزرگ و بینیاز از خود است .اینکه این گروهها در عمل چه هستند،
بسته به زمان و مکان تفاوت دارند .این مفهوم را میتوان به منزلۀ «امنیت هویت» هم گرفت.
امنیت اجتماعی ناظر بر جمعها و هویت آنهاست .امنیت اجتماعی نه به سطح فردی و
پدیدههای عمدت ًا اقتصادی ،بلکه به سطح هویتهای جمعی و اقدامات اتخاذشده برای دفاع

از اینگونه هویتها ناظر است (بوزان ،ویور و دی وایلد.)187 :1386 :
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ج) امنیت اجتماعی :مفهوم سازماندهنده امنیت اجتماعی ،هویت است .امنیت اجتماعی

 .2سطوح تحلیل امنیت

از مهمترین پیامدهای فروپاشی نظام دوقطبی ،اهمیت نقش مناطق در مباحث امنیتی است،
تحولی که پیش از آن در ساختار متصلب دوران جنگ سرد ،امکانپذیر نبود (داداندیش و

کالجی .)96 ،1389 :فروپاشی جهان دوقطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانۀ

بینالمللی ،بوزان را بر آن داشت تا نظریۀ «مجموعه امنیت منطقهای» را مطرح کند که قادر
باشد تبیین بهتری از تحوالت پیچیدۀ جهان پس از جنگ سرد ارائه دهد (واعظی و داداندیش،

.)172 :1391

مجموعه امنیتی ،یعنی گروهی از دولتها که عالیق امنیتی اصلی آنها به قدری زیاد است

که امنیت ملی آنها را نمیتوان جدا از دیگران مالحظه کرد .مجموعه امنیتی بر وابستگی متقابل
در رقابت و نیز عالیق مشترک تأکید دارد .بوزان در مبحث امنیت منطقهای ،همبستگیهای

نژادی و فرهنگی را امری مهم قلمداد میکند .اختالفات و همبستگیهای فرهنگی و نژادی

میتواند ایدۀ امنیت ملی را سست کند و زمینه را برای مداخالت کشورها در امور یکدیگر
تسهیل کند .بوزان این عامل را در خاورمیانه دارای اثرات فراوانی میداند .در این حوزه

ایدۀ ملت عرب و نیروهای فراملیتی اسالم سیاسی به همراه یکدیگر منطقه را شکل دادهاند.
امکان ارائۀ تفسیر امنیتی فوق-العاده باالیی را فراهم میسازد .آنها نقش مهمی در ایجاد

سازمانهای محلی (جامعه عرب ،شورای همکاری خلیجفارس و گروههای بنیادگرا مثل
القاعده ،طالبان و داعش) داشتهاند (مرادی و شهرامنیا.)131 :1394 ،

بنیادگرایی داعش و امنیت ملی ایران؛ تجزیه و تحلیل

داعش گروه مسلح تروریستی است که اندیشه سلفی جهادی دارد و هدف سازماندهندگانش

نیز بازگرداندن چیزی است که آن را «خالفت اسالمی و اجرای شریعت» مینامند (بصیری،

آقامحمدی و فالحی .)52 :1395 ،بهرغم اینکه داعش گروهی نوظهور در سوریه است ،ولی

گروه جدیدی نیست و از همه گروههای مسلح شناختهشده در سوریه به طور خاص و در
منطقه به طور عام ،قدیمیتر است .تاریخچۀ داعش به سال 2004م ،یعنی هنگامی که ابو
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ناسیونالیسم عرب و اسالم ،هر دو باعث تضعیف هویتهای دولتهای منفرد میشوند و
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مصعب الزرقاوی شبکهای را به نام «جماعت توحید و جهاد» تأسیس و رهبری آن را به عهده
گرفت و با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن الدن بیعت کرد ،بازمیگردد .جماعت توحید
و جهاد نهضت مقاومتی است که در سال  ،2003با هدف مقابله با تهاجم آمریکا علیه عراق

پایهگذاری شد .رهبر گروه ،ابومعصب الزرقاوی بود و به سازمان القاعده عراق نیز معروف

بودند .در ژانويه سال  2006القاعدۀ عراق گروههای تروریستی کوچک را تحت حمایت خود
در آورد و شورای مجاهدين را به وجود آورد .بعد از کشته شدن الزرقاوی در ژوئن ،2006

شورا ضمن جذب چهار گروه ديگر از گروههای جهادی سنی مذهب ،همصدا با قبايل
عرب عراقی اعالم کرد که هدف ،آزادکرد ِن عراق از دست شیعیان و اشغالگران خارجی و
بازگرداندن اسالم به دوران طاليی خود است (بخشی شیخ احمد ،بهاری و وهابپور:1393 ،

.)135

پس از قتل الزرقاوی« ،ابی حمزه المهاجر» به عنوان رهبر شبکه القاعده در عراق به
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176

جانشینی او تعیین شد .در پایان سال 2006م ،یک گروه شبهنظامی متشکل از همه گروههای

اصولگرای موجود در عراق به نام «دولت اسالمی در عراق» به رهبری «ابو عمر البغدادی»

تشکیل شد .در عملیات نظامی در  19آوریل  ،2010نیروهای آمریکایی ابیعمرالبغدادی و

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ابیحمزهالمهاجر را کشتند .حدود  10روز بعد مجلس شورای دولت اسالمی در عراق تشکیل

و «ابیبکر البغدادی» که امروز امیر «دولت اسالمی در عراق و شام» (داعش) است به جانشینی
«ابی عمر البغدادی» برگزیده شد.

البغدادی با شعار یاری رساندن به اهل سنت سوریه از عراق وارد شرق این کشور شد و

علیه نظام سوریه اعالن جنگ کرد .حضور شبکه القاعده در سوریه همزمان با ظهور «جبهه

النصره» به رهبری «ابو محمد الجوالنی» در اواخر سال  2011آغاز شد و به سرعت قدرت
جبههالنصره با شبکه القاعده در افغانستان به رهبری الظواهری ،در گزارشهای اطالعاتی،
مطبوعاتی و رسانهای از رابطه جبههالنصره با دولت اسالمی در عراق سخن گفته شد و دولت
اسالمی در عراق به عنوان امتداد این گروه در سوریه معرفی شد .ابوبکر البغدادی در نهم

ژوئیه سال  2013در پیامی صوتی از ادغام جبهه النصره با دولت اسالمی در عراق با عنوان
«دولت اسالمی در عراق و شام» سخن گفت و از اینجا داستان داعش آغاز شد .در  29ژوئن
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آن افزایش یافت و در طول چند ماه به بزرگترین نیرو در سوریه تبدیل شد .با اعالم بیعت

 2014متعاقب پیشرفتهای سریعی که به دست آمد و سرزمین هایی که به سرعت تسخیر

کردند ،به همراه ضمیمه کردن موصل در  10ژوئن ،داعش اعالم خالفت کرد (بارت:2014 ،1
 .)13اینگونه بود که داعش به عنوان مخوفترين و قدرتمندترين گروه تروريستي در منطقه

خاورميانه ظهور كرد (گرجس.)105 :2005 ،2
 .2ویژگیهای بنیادگرایی داعش

ایدئولوژی مبتنی بر وهابیت ،تأکید بر احیای خالفت و استقرار آن در جهان اسالم ،استفاده

از تکفیر در حد گسترده و اعالم جهاد علیه سایر مسلمانان ،جزء ویژگیهای بارز ایدئولوژی
داعش است.

الف) داعش و وهابیت :همانند القاعده و اکثر گروههای تکفيری -وهابی ،ايدئولوژی

داعش نيز به شدت متأثر از فرقه وهابيت است (بخشی شیخ احمد ،بهاری و وهابپور،

 .)142 :1393این جریان توسط افرادی همچون ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب

شکل گرفت و منظور آنها از بازگشت به سلف به معنای بازگشت به قرائت خاص آنها
از اندیشههای حنبلی و اهل حدیث است که شکلی افراطی و حتی در مواردی مخالف با

بودن در دوران معاصر ،قرائت ابن تیمیه (متوفای  728هـ.ق) و محمد ابن عبدالوهاب از تاریخ
ن دو به تفسیر دین میپردازند
صدر اسالم است و عموم ًا سلفیها براساس مبانی فکری ای 
(پایگاه خبری -تحلیلی جهانبین.)1393 ،

ب) تأکید بر احیای خالفت :داعش گروه مسلح تروریستی است که اندیشه سلفی

جهادی دارد و هدف سازماندهندگانش بازگرداندن چیزی است که آن را «خالفت اسالمی و

بازسازی خالفت با خلیفهای است که باید جانشین حضرت محمد (ص) باشد .داعش در

بیانیهای که صادر کرد مدعی بود که اصل و نسب رهبرش ،ابوبکر بغدادی ،مستقیم به پیامبر
اسالم بازمیگردد و از این طریق قصد داشت حقانیت خود را برای برپایی این خالفت ثابت

کند .اجرای شریعت به نظر آنها راهحل تمام مشکالت است .در واقع نصگرایی رد هرگونه
1. Barrett
2. gerges
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اجرای شریعت» مینامند (بصیری ،آقامحمدی و فالحی .)52 :1395 ،هدف اعالمشده داعش
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آموزههای اصلی احمد ابن حنبل و بزرگان اهل حدیث میباشد .به عبارت دیگر ،معیار سلفی
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تأویل و عقلگرایی و نفی تمام مظاهر مدرنیته مثل دموکراسی است .داعشیها دموکراسی
را کفر میدانند .از اینرو ،خالفت خودخوانده را نه برای کشوری خاص ،بلکه برای تمام

مسلمانان جهان اعالم میکنند (بخشی شیخ احمد ،بهاری و وهابپور.)142 :1393 ،

ج) تکفیر و جهاد :تكفير انكار وحي ُمنزل كه از طريق پيامبر خدا اعالم ميشود ،بوده و
خروج از دين محسوب ميگردد .داعش تقريب ًا تمام مسلمانان حتي گروههايي همچون القاعده را

كه خود به نوعي انشعاب آن ميباشد ،تكفير ميكند .آنها حتي تمامي گروههايي را كه در سوريه
و عراق عليه رژيم حاكم مبارزه ميكنند را غيراسالمي و باطل دانسته ،مبارزه با آنها را واجب
ميدانند .به همين دليل همۀ افرادي كه غير داعش هستند ،از دين خارج شده و مرتد ميباشند.

جهاد نیز يكي از مهمترين اسباب وجودي داعش و همچنين حياتيترين اصول كاربردي

در رسانههاي آن است .جهاد از نظر آنها واجب عینی است .در میان نوسلفیها جهاد به جهاد

ابتدایی و تهاجمی تغییر میکند و به واجب عینی تبدیل میشود (همان .)146 :در واقع ،تکفیر
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انگیزهای برای جهاد است .تکفیر جوهرۀ ایدئولوژی و ابزاری برای بسیج کردن علیه کافرانی
است که با این دعوت مخالفت میورزند .داعش نیز از همین ابزار برای بسیج کردن عناصر

خود سود میجوید.

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

 .3تهدیدات داعش علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

بررسی محیط استراتژیک و ماهیت معادالت امنیتی در تعیین اهداف ملی هر کشوری

اولویت دارد .از اینرو ،محیط امنیتی خاورمیانه همواره منافع ملی و تهدیدهای امنیتی ایران
را تعریف میکند .با توجه به گفتمان شیعی انقالب اسالمی و تقابل این گفتمان با دولتهای

اهل سنت و سلفیگری در منطقه از یک سو و مداخله قدرتهای فرامنطقهای از سوی دیگر،
دارد تهدیداتی که از جانب گروه تروریستی و بنیادگرای داعش امنیت ملی ایران را با خطر
مواجه ساخته است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .در این راستا ،طبق دسته-بندی مکتب

کپنهاگ ،امنیت نظامی (تهدید مرزها و به خطر افتادن تمامیت ارضی و انجام فعالیتهای

تروریستی در داخل) ،امنیت سیاسی (تضعیف محور مقاومت از طریق تضعیف رژیمهای
شیعه در عراق ،سوریه و لبنان ،رادیکال شدن فضای منطقه از طریق شکاف شیعه و سنی و
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امنیت ملی ایران را همواره با چالشهایی مواجه کرده است .این فصل از پژوهش در نظر

تهدید حاکمیت ملی ،برهم خوردن موازنه قوا در منطقه به نفع عربستان ،ترکیه و اسرائیل و

حضور قدرتهای فرامنطقهای مثل آمریکا در منطقه خاورمیانه) و امنیت اجتماعی (افزایش

تنشهای قومی و مذهبی) جمهوری اسالمی ایران مورد تهدید واقع شده است.
الف) تهدیدات داعش علیه امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران

به تعبیر بوزان تهدیدات نظامی مرکز نگرانیهای مربوط به امنیت است ،زیرا همه اجزای

دولت را تهدید میکند ،باعث اخالل و نابودی نهادها شده و همه چیز را با توسل به زور
از بین میبرد (نصری .)38 :1376 ،تهدیدها و آسیبپذیریهای نظامی با امنیت ملی یکسان
است ،زیرا تهدیدات نظامی اغلب بینالمللی و مستقیم هستند .جوامعی که درگیر جنگ هستند
نه فقط زندگی و ثروت شهروندان ،بلکه موفقیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جمعیشان را

نیز به خطر میاندازند .در ذیل مهمترین تهدیدات نظامی داعش بررسی میشود.
 .1داعش و تهدید مرزهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران

مجاورت سرزمینی از نظر بوزان برای موجودیت یک مجموعۀ امنیتی مالک ارزشمندی

از تهدیدات امنیتی در مجاورت خود بسیار نگران هستند ،هرگونه کنش و واکنش را در

دولتهای همسایه زیر نظر دارند (آدمی و کشاورز مقدم .)6 :1394 ،همسایگی خود را زمانی

به عنوان اصلیترین عامل تهدید امنیتی نشان میدهد که بدانیم کشوری که دارای مرزهای

سرزمینی بسیاری با کشور ماست ،دچار تغییرات امنیتی است و موجودیت نظامش به خطر
افتاده است و مجالی برای گسترش و افزایش ترددهای تروریستی فراهم آورده است.

دو شهر کوچک در استان دیاله به نامهای «السعیدیه» و «جلوالء» در شرق عراق را به تصرف
خود درآورند .این دو شهر در نزدیکی مرز عراق با ایران یعنی مرز خانقین (مرز خسروی
ی برای ایران
در استان کرمانشاه) هستند .حرکت داعش در عراق بزرگترین خطر امنیتی مل 

ی است :بزرگترین هدف شکستن
در چند دهۀ اخیر است .داعش دارای چند منظور اصل 

استراتژی هالل شیعه و ایجاد یک منطقه و حتی کشور سنینشین در مرکز این هالل شیعی و
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در تابستان  1393نیروهای داعش در حالی که به پیشرویهای خود ادامه میدادند ،توانستند
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است .با توجه به اینکه تهدیدات در فاصلههای نزدیک شدت و نمود بیشتری دارند و کشورها

فصلنامه علمی -پژوهشی

فاصله انداختن بین ایران و جنوب عراق با سوریه و اسرائیل است .از همین زاویه بزرگترین

خطر فوری که کشور را تهدید میکند ،نبودن این سپر و حائل بین ایران و این گروه در مرز
ی داعش نه رسیدن به دمشق یا حتی بغداد ،بلکه رسیدن به
غربی است .یکی از هدفهای اصل 
مرز ایران و قطع ارتباط کردستان عراق با شیعیان جنوب است .بی نظمیها و بیثباتی کشور

همسایه عراق و سوریه میتواند معضالت و مشکالتی همچون هجوم پناهندگان ،اختالل در
تجارت اقتصادی و معضالت زیستمحیطی ،گسترش ناامنی و تروریسم و ...را بر جای گذارد.

میتوان تصور کرد که این گروهک تروریستی با این مرام بر عراق و شام تسلط یابد ،وجود
چنین تصوری نیز وحشتناک است .نزدیک شدن این گروه تروریستی به مرزهای ایران میتواند
پیامدهای امنیتی برای کشور دربرداشته باشد .این موضوع بهویژه در صورت دستیابی این گروه

به سالحهای میانبرد ابعاد جدیتری خواهد یافت (ذوالفقاری ،سایت بنیاد صبح قریب.)1393 ،
فصلنامه علمی -پژوهشی
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 .2انجام عملیات تروریستی در داخل ایران

تالش داعش جهت تصرف و سقوط دولت عراق با ناامن کردن مرزها و فراهم کردن زمینۀ

قاچاق تسلیحات نظامی به داخل کشور و نیز پشتیبانی و اعزام گروههای تروریستی میتواند

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

چالشی بزرگ را در پی داشته باشد .انگیزه و تالش رهبران داعش برای انجام عملیاتهای

تروریستی در ایران از اعالمیههای صادرشده از طرف آنها قابل فهم است .مهمترین اقدام در

این زمینه در آذر ماه  1394اتفاق افتاد که چهار عروسک بمبگذاري شده توسط زائران کربال

به ایران وارد شد که با آگاهی دستگاههای امنیتی این توطئه شناسایی و خنثی شد (سایت
باشگاه خبرنگاران جوان.)1394 ،

حمالت خرداد  ۱۳۹۶تهران به حمالت تروریستی داعش به ساختمان مجلس شورای

دارد که در نتیجۀ آن  17نفر شهید شدند و  ۵مهاجم نیز کشته و حدود  ۵۲نفر زخمی شدند.

این حمالت حدود ساعت  ۱۰:۳۰با حمله به ساختمان مجلس آغاز شد .گروه دوم حدود
ساعت  ۱۰:۴۰وارد حرم امام خمینی(ره) شدند .این حمالت نخستین حملۀ داعش در خاک
ایران بود و اولین حمله تروریستی در تهران در بیش از یک دهه و نخستین حملۀ بزرگ در

کشور ایران از زمان بمبگذاری  ۱۳۸۹در زاهدان محسوب میشود .در این عملیات نیروهای
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اسالمی و حرم امام خمینی(ره) در  ۱۷خرداد  ۷( ۱۳۹۶ژوئن  ۲۰۱۷میالدی) در تهران اشاره

سپاه ،ناجا و نیروهای امنیتی به مقابله با افراد مسلح که عضو داعش بودند ،پرداختند .در فاصلۀ
چند روز بعد از این اقدام تروریستی سپاه پاسداران ایران برای انتقام این حمالت در  ۱۹ژوئن

 ۲۰۱۷مواضع داعش در استان دیرالزور ،واقع در شرق سوریه را هدف حمله موشکی قرار

داد (سایت اینترنتی شبکه خبر.)1396 ،

 .3ایجاد خالفت اسالمی از سوی داعش تهدیدی برای جمهوری اسالمی ایران

یکی از اهداف مهم داعش ،ایجاد نظام سیاسی مورد نظر خویش است که از آن با عنوان

«امارت اسالمی» یاد میکنند .پیش شرط تشکیل چنین واحد سیاسی ،نابودی دولتهای
مستقر در جهان اسالم بهویژه خاورمیانه است (پورحسن .)26 :1391 ،هدف اعالمشدۀ داعش
بازسازی خالفت با خلیفهای است که عموم ًا باید جانشین حضرت محمد(ص) باشد (بخشی
شیخ احمد ،بهاری و وهابپور .)143 :1393 ،با توجه به اینکه داعش به مرزهای سیاسی،

اعتقادی ندارد ،بنابراین گفتمان و عملکرد آن عالوه بر تهدیدهای منطقهای و بینالمللی ،به
طور خاص تهدیدی جدی برای امنیت ملی و منافع جمهوری اسالمی ایران است .داعش،

مرزهای موجود بین کشورهای اسالمی را که حاصل تجزیۀ خالفت عثمانی براساس قرارداد

براساس عقاید خود ،نقشهای از جهان را ترسیم کرده است (سعدالدین.)194 -54 :1390 ،
ب) تهدید امنیت سیاسی ایران از سوی داعش

اندیشمندان مکتب کپنهاگ توجه خاصی به این حوزۀ امنیت داشتهاند و تهدیدهای سیاسی

را به طور عمده متوجه مشروعیت و حاکمیت دولت میدانند .امنیت سیاسی دربارۀ ثبات
حاکمیت دولت میداند .در حوزۀ امنیت سیاسی شاید برجستهترین ابعاد امنیت سیاسی ،بحث
حاکمیت و نهادهای برآمده از آن باشد (اسماعیلزاده امامقلی و احمدی فشارکی:1395 ،

 .)131از آنجا که حاکمیت دولت متشکل از سه مؤلفۀ ایده ،پایههای فیزیکی و نهادهاست،
ضرورت ًا تهدید این سه مؤلفه آسیبپذیری حاکمیت و فلسفه وجودی دولت را به دنبال دارد.
1. Sykes-Picot
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سازمانیافته نظم اجتماعی است .مکتب کپنهاگ مهمترین تهدید و آسیب-پذیری را متوجه
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سایکس -پیکو 1سال  1916بین وزیران امور خارجه انگلیس و فرانسه است ،نمیپذیرد و

فصلنامه علمی -پژوهشی

بر این مبنا مهمترین تهدیدات امنیت سیاسی جمهوری اسالمی بدینگونه مطرح میشود:
 .1تضعیف محور مقاومت و ژئوپلتیک شیعه

یکی از عواملی که از نظر بوزان سبب پایداری مجموعههای امنیتی مناطق میشود،

الگوهای دوستی و دشمنی است .بوزان معتقد است تعامالت تاریخی ،فرهنگی و جغرافیایی

میان دولتها مهم محسوب میشود .وی ماهیت این تعامالت را براساس طیفی میان دوستی
و دشمنی قرار میدهد (سازمند و جوکار .)156 :1395 ،بر این اساس خاورمیانه به عنوان

منطقهای تعریف میشود که دچار تعارض همیشگی است .عوامل فوق میزان ثبات و پایداری
روابط میان بازیگران مجموعه امنیتی ایران و محور مقاومت را تشدید کرده است .ایران،

سوریه و گروههای حزباهلل و حماس کمتر با یکدیگر دچار تعارض شدهاند و بنابراین،
تمایلی برای جنگ و تجاوز علیه همکار امنیتی مجموعه وجود نداشته است ،بلکه اشتراکات

فصلنامه علمی -پژوهشی

182

ایدئولوژیک ،موجب افزایش ارتباطات مثبت میان ملتهای این بازیگران شده است .دولت
شیعی عراق نیز بعد از سقوط صدام همکاریهای گستردهای را با ایران و این مجموعۀ امنیتی
آغاز کرد .این کشور هالل شیعی را در منطقه تکمیل کرد و در کنار ایران و سوریه موجب

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

شیوع تفکر و ایدئولوژی انقالب شیعی گشت .بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران نیز مسئلۀ

منازعه در سوریه و عراق و البته یمن و بحرین را تنها یک معضل منطقهای نمیپندارد که
اجازه دهد سایر قدرتهای منطقهای به راحتی درباره آن تصمیم بگیرند ،بلکه خود را در
تمام مسائل کشورها ذیحق میداند ،چرا که امنیتش با تهدید مواجه شده است (آدمی و
کشاورز مقدم .)5 :1394 ،در چنین محیطی خواست ایران این است که مانند یک قدرت

بزرگ منطقهای با وی رفتار شود .قدرت منطقهای که منافع و امنیتش در سطح منطقه تعریف
الف) پیامدهای سقوط رژیم بشار اسد برای ایران

سوریه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از ارزش راهبردی بسیار باالیی

برخوردار است (الرشید .)38-55 :1393 ،مناسبات سه دهه گذشتۀ جمهوری اسالمی ایران و
سوریه حکایت از رشد عمیق روابط سیاسی و امنیتی این دو کشور دارد .با توجه به حضور هر
1. Sutherlin
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میشود (ساترلین.)7 :2013 ،1

دو کشور در محور مقاومت و حمایت آنها از گروههای مبارز فلسطینی و نیز منافع همپوشانی

که دو کشور در لبنان دارند ،بخش مهمی از روابط راهبردی ایران و سوریه به خاطر لبنان

و نقشی است که دولت سوریه در این زمینه ایفا میکند .سوریه مهمترین پل ارتباطی ایران

برای حمایت از حزباهلل لبنان و گروههای فلسطینی محسوب میشود ،بنابراین اهمیت بقای
حکومت بشار اسد برای حفظ هرچه بهتر این ارتباط از اهمیت فراوانی برای جمهوری

اسالمی ایران برخوردار است (میرزاده کوهشاهی178 :1393 ،؛ آجرلو .)1390 ،مناطقی که
داعش تصرف کرده ،عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران با محور مقاومت را هدف قرار

داده است (متقی ،رشیدی و معینیفر.)151 :1392 ،

ب) تأثیر حمله داعش به عراق بر محور مقاومت

حمله داعش به عراق باعث ناکامی و ناتوانی دولت عراق شده است .این جریان نه

تنها باعث توجه این کشور به مسئله فلسطین نخواهد شد ،بلکه برای جمهوری اسالمی
نیز پیامدهای بسیار مهمی خواهد داشت و در نتیجه ،مانع عمدهای در راه محور مقاومت

خواهد بود .یکی از نخستین پیامدهای چنین وضعیتی این است که عراق به مأمن مناسبی
ناکامی دولت عراق ،گروههای تکفیری بیشتری در این کشور شکل خواهد گرفت و حتی این

گروهها ممکن است از برخی اقلیتهای قومی در ایران یارگیری کنند و به این صورت ،یکی
از اهداف اسرائیل که جابهجایی اولویتها در سیاست خارجی ایران نسبت به مسئلۀ فلسطین
است ،محقق خواهد شد .پیوستگی جغرافیایی عراق با سوریه و تسری ناکامی دولتها در هر

دو کشور ،میتواند دو حلقه مهم جبهه مقاومت را در مقابل اسرائیل تضعیف کند (پورحسن،
میشود (آدمی و کشاورز مقدم .)3 :1394 ،به تعبیر بوزان و ویوور تغییر و تحوالت ساختاری
و هرگونه ناامنی در مجموعه امنیتی به چند شکل ایجاد میشود .یکی از این موارد دگرگونی
داخلی در مجموعه امنیتی است .با تغییر رژیم سوریه و گسترش داعش در عراق ،به طور

حتم دولتهای بعدی روابط دوستانهای با ایران نخواهند داشت .اگر به چالشهای منطقهای

ایران توجه کنیم متوجه میشویم که حفظ مجموعه امنیتی محور مقاومت یک ضرورت
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برای فعالیت گروههای معاند و رژیمهای مخالف جمهوری اسالمی تبدیل شود .در صورت

فصلنامه علمی -پژوهشی

است (آدمی و کشاورز مقدم .)13 :1394 ،بنابراین ،الزم است که ایران حتی با ابزار نظامی

از محور مقاومت حمایت به عمل آورد .در عمل نیز هم اکنون آمریکا و متحدانش و ایران و

روسیه هرکدام از متحدان مشترک خود حمایت و پشتیبانی کرده و اقدامات نظامی مستقیمی

را در عراق و سوریه بر ضد تروریسم ترتیب میدهند .ایران با این اقدام میتواند همچنان

نفوذ منطقهای خود را حفظ و به تقویت هرچه بیشتر محور مقاومت منطقه بپردازد (بصیری،
آقامحمدی و فالحی.)68 :1395 ،

 .2تأثیر هجوم داعش به عراق بر امنیت ملی ایران

تالش براي تجزيه عراق از اهداف مهم حمله داعش به اين كشور بوده و به نوعي انتقام

شكست در سوريه است (هوشي سادات .)43 :1393 ،اگر تجزیۀ عراق را مفروض و محتمل

بگیریم ،این امر پیامدهای مختلف ژئوپلیتیکی و امنیتی برای ایران در پی خواهد داشت:
فصلنامه علمی -پژوهشی
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استقالل کردستان عراق به معنای تثبیت و نهادینه کردن هارتلند و عمق استراتژیک برای
اقلیت تجزیهطلبان ایرانی است .تشکیل کشور مستقل کردستان ،یعنی اینکه ایران دائم ًا یک
همسایه مزاحم داشته باشد و بخش اعظم توان امنیتی خود را جهت بازدارندگی این همسایه

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

صرف کند .در واقع ،کردستان مستقل یک تهدید وجودی 1برای ایران خواهد بود .مضاف

بر اینکه پر واضح است که یک دولت فرومانده 2بر این منطقه حاکمیت پیدا خواهد کرد و
مسئولیتپذیری آن در قبال امنیت مرزهای ایران حداقل خواهد بود.

تثبیت موقعیت داعش و تشکیل دولت مستقل توسط آن میتواند سه جلوه عمده داشته

باشد :سومالیزه شدن ،بعثیسم و طالبانیسم .سومالیزه شدن به این معناست که این منطقه بهشت
تروریستها خواهد شد و با توجه به گسترۀ ارضی که این گروه ترسیم کرده و عم ً
ال بر آن مسلط

 .3حضور ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه به بهانۀ مبارزه با داعش

یکی از اشکال تغییر تحوالت ساختاری و هرگونه ناامنی در مجموعه امنیتی که بوزان

و ویوور مطرح میکنند ،دگرگونیهای خارجی و تحتالشعاع قرار دادن مجموعه امنیتی از
1. existential threat
2. failed state
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است ،در همان فاز اول با ایران همسایه خواهد شد (امیدی ،سایت دیپلماسی ایرانی.)1393 ،

طریق اقدام همزمان قدرتهای بزرگ است .در اینجا یک قدرت بزرگ وارد مجموعه امنیتی
میشود .این ورود میتواند از طریق مداخله ،پشتیبانی از نیروهای مخالف ،ارسال اسلحه،
حمایت آموزشی و کمکهای مالی و هرگونه اقدامی جهت اخالل و فروپاشی مجموعه امنیتی

باشد .در اینجا عالوه بر عربستان و ترکیه و قطر ،نقش ایاالت متحده به عنوان دشمن درجه
یک ایران مطرح میشود (آدمی و کشاورز مقدم .)13 :1394 ،قدرتهاي بزرگ از فرقهها براي

نفوذ و تأثير بر اراده سياسي ديگر حکومتها استفاده ميکنند .فرقهها زمينه حضور و دخالت
عوامل خارجي را در درون جوامع اسالمي فراهم ميکنند (حاجياني .)251 :1383 ،در واقع

خأل امنيتي است كه نياز به حضور قدرتهاي جهاني را در منطقه توجيه ميكند .هرچه اين
عدم امنيت بيشتر باشد ،نياز بيشتر و در نتيجه وابستگي بيشتر را در پي خواهد داشت (هوشي
سادات .)198 :1393 ،در منطقه خاورمیانه ،مخصوص ًا در عراق و سوریه این خأل امنیتی بسیار

مشهود است .در واقع این دو کشور جزء کشورهای فرومانده یا ناکام محسوب میشوند که
توان حفظ امنیت در درون مرزهای خود را ندارند .چنین دولتهایی ،فرصتهایی را برای

بازیگران خارجی مداخلهجو فراهم میسازند (طالبی ارانی.)11 :1389 ،

یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهم شکلگیری گروههای تکفیری بهویژه داعش ،ارائۀ تصویر

نامناسبی از اسالم در عرصۀ بینالمللی است .اسرائیل و رسانههای صهیونیستی که تبحر ویژهای

در «برجستهسازی» دارند ،تالش میکنند تا مقاومت اسالمی را با تروریسم و افراطگرایی
یکسان معرفی کنند و به این صورت ادعا نمایند که ماهیت گروههای مقاومت فلسطین با

گروههای تکفیری یکسان است .رسانههای صهیونیستی طی سالهای اخیر ،تصاویر و اخباری
اسالمی و داعش را اثبات کنند و به این صورت ،نوک پیکان مقاومت اسالمی در سرزمینهای
اشغالی را تضعیف کنند (پورحسن.)23-28 :1391 ،

 .5شیعه ستیزی داعش و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

با حملۀ داعش به عراق موجی از فرقهگرایی و تفرقه شکل گرفت .از يك سو ،در وجه
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مبنی بر حمایت گسترده فلسطینیها از داعش منعکس کردهاند تا همسانانگاری مقاومت
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 .4ارائه تصویری نامناسب از مقاومت

فصلنامه علمی -پژوهشی

نرمافزاري ،حجم فتواها و فشار ديپلماتيك عليه شيعيان و سياست خارجي ايران افزايش

چشمگيري يافت و از سوي ديگر ،ضمن اقدامات بيسابقهاي از قبيل قتل عام شيعيان در
عراق ،تهديدات مربوط به امنيت و منافع ملي ايران عينيت يافت .در این میان ،باید توجه کرد

که سلفيهاي افراطي ميتوانند افكار عمومي اهل سنت را عليه شيعيان و ايران برانگيزند.
همچنان كه زرقاوي ،روحانی برجسته ،نظر برخي از اهل سنت عراق را نسبت به ايران منفي
ِ
تصرف قلمرو تاريخي اهل تسنن
كرد و اين ايده را ترويج داد كه «صفويهاي جديد» در حال

هستند .بنابراين ،برخورد آنها را نميتوان به اقدامات ديني تقليل داد ،بلكه اين اقدامات داراي
ابعادي با مقياس تأثيرات ژئوپلیتيكي و ايدئولوژيكي است (سیدنژاد.)97-98 :1389 ،

رهبران داعش مکرر شیعیان را هدف حمالت خود قرار دادهاند .ابوبکر بغدادی ،امیر

داعش ،نیز شعیان را مرتد میداند و جهاد خشونتبار بر ضد آنها را تشویق میکند« :من
درخواست خودم را از همه جوانان و مردان مسلمان در سراسر جهان مطرح میکنم و از آنها

فصلنامه علمی -پژوهشی
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میخواهم تا به سمت ما هجرت کنند و پایههای دولت اسالم را تحکیم بخشند و در جهاد

بر ضد رافضیهای صفوی ،شیعیان مجوسی مشارکت کنند» (آدمی و نیکنام.)13 :1395 ،

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

 .6به هم خوردن موازنه به نفع رقبای منطقهای ایران

چون روند تحوالت امنیتی در منطقه خاورمیانه حاکی از وجود وابستگی متقابل امنیتی

منفی در این منطقه است ،ازدیاد قدرت یک واحد به سرعت تأثیری منفی بر امنیت ملی واحد

دیگر بر جای میگذارد و روندهای تقابلجویانه و منازعات امنیتی شکل میگیرد (مرادی و
شهرامنیا.)142 :1394 ،

بوزان بیان میدارد که در چارچوب مجموعه امنیتی شبکهای از روابط امنیتی شدید میان

آمدن دولت شیعی در عراق ،سوریه نفوذ بیشتری در منطقه پیدا میکند .حزباهلل و حماس نیز

مجهزتر گشته و عالوه بر اقدامات تدافعی ،دست به اقدامات تهاجمی نیز میزنند .به همین
میزان ،از قدرت تهاجمی اسرائیل کاسته میشود .از سوی دیگر ،هرگاه فشارهای بینالمللی بر

ایران به سبب برنامه هستهای افزایش یابد ،سوریه از میزان فعالیت خود در منطقه میکاهد و
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کشورها حاکم است که امنیت آنها را به هم پیوند زده است .امنیت کشورهای عضو گروه
مقاومت نیز به یکدیگر پیوند خورده است .مث ً
ال با دستیابی ایران به برنامۀ هستهای و روی کار

بیشتر رو به سازش با کشورهای عربی منطقه میآورد و حزباهلل نیز دست به هیچ عملیاتی نزده

و منزوی می-شود (آدمی و کشاورز مقدم .)5 :1394 ،از نگاه کشورهایی مانند عربستان و قطر،

بحران سوریه فرصتی را برای سدکردن نفوذ رو به رشد ایران در عراق و شامات فراهم کرده
است تا از این طریق بتوانند مواضع و جایگاه خود را نیز تقویت کنند (التیامینیا.)69 :1392 ،

به اعتقاد بسیاری جبهۀ سوریه و عراق محل تالقی نیروهای مقاومت به رهبری ایران و

کشورهای محافظهکار عربی به رهبری عربستان است و شکست هر یک از طرفین در این
جنگ نیابتی ،به معنای برتری دیگری در منطقه است (گودرزی .)32 :2013 ،1عربستان با

تالش برای تغییر رژیم سوریه و رقابت با ایران ،شروعکنندۀ جنگ نیابتی در تحوالت سوریه
شده است (هرییت .)8 :2012 ،2نفوذ ایران در حوزۀ فلسطین و لبنان چالشی سمبلیک برای

اعتبار پادشاهی سعودی در جهان اسالم محسوب میشود .ایران از طریق پیوندهای نزدیکی
که با سوریه برقرار کرده توانسته که نفوذش را در لبنان و فلسطین افزایش دهد (جانسیز،

بهرامی مقدم و ستوده .)76 :1393 ،از آنجایی که عربستان سوریه را به خاطر حمایت از

حزباهلل ،باعث کاهش نفوذش در لبنان میدانست ،بنابراین تحوالت سال  2012سوریه این
فرصت را در اختیار آل سعود قرار داد تا بتواند از سوریه و در مرحلۀ بعد از ایران انتقام بگیرد
بعد از فروپاشي رژيم بعث در عراق و قدرتيابي و قدرتگيري شيعيان عراق به عنوان

جمعيت حداكثري در اين كشور ،عربستان سعودي كه خود را بازنده بازي قدرت در عراق
پس از جنگ آمريكا در اين كشور ميداند بر تنشهاي مذهبي در عراق و در منطقه دامن زده

است .از اينرو ،اين كشورها تالش ميكنند تا با افزايش سهم اعراب سني در ساختار قدرت،
از گسترش نفوذ و قدرت گروههاي شيعي جلوگيري کنند (کردسمن .)4 :2010 ،3در این
از جمله داعش ،النصره و غیره کرده که همین امر میتواند یک جنگ مذهبی در منطقه به
وجود آورد و در نتیجه اسالمگرایی در جهان را با یک چالش اساسی مواجهه نماید (ستوده و

خزائی .)8 :1393 ،وجود بحران بیثباتسازی سوریه در واقع هدفی جز برقراری توزان بین
1. Goodarzi
2. Harriet
3. Cordesman
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(کوهکن و تجری.)119-121 :1393 ،

فصلنامه علمی -پژوهشی

محورها و تضعیف نقش و جایگاه ایران دنبال نمیکند (رجبی .)124 :1391 ،همچنین کاهش
نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه مهمترین تهدیدی است که از برهم خوردن موازنه به
نفع رقیبان برای ایران ایجاد میشود و می تواند به شدت منافع و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار

دهد (مرادی و شهرام نیا .)142 :1394 ،سقوط سوریه و به قدرت رسیدن حکومتی همگرا
با محور ترکیه و عربستان ،عم ً
ال مرزهای غربی عراق را نیز در معرض فشار حکومت جدید
سوریه قرار میدهد .در چنین شرایطی ،حفظ حکومت اسد برای ایران یک موضوع حیاتی

است (نجات و جعفری ولدانی.)41 :1392 ،

ترکیه نیز به عنوان قدرت درجه دوم در منطقه خاورمیانه ،خواهان رسیدن به قدرت اول

است و در این راه باید قدرت ایران را به چالش کشد (نیاکویی و بهمنش.)122 :1391 ،
مواضع ایران و ترکیه دربارۀ تحوالت عراق و سوریه کام ً
ال متفاوت است ،به گونهای که

ایران و ترکیه به صورت نیابتی درگیر تحوالت سوریه و درگیریهای عراق شدهاند .ترکها
فصلنامه علمی -پژوهشی
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از معارضان مسلح حمایت میکنند و در مقابل ایران از دولتهای بغداد و دمشق پشتیبانی

میکند .بر این اساس ،شدیدترین رقابت سخت و نرم ترکیه و ایران در خاورمیانه ،در سوریه

و عراق مشاهده میشود (عنایتی شیکالئی ،اطهری و حاجی مینه .)77 :1394 ،ترکیه دست

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

یافتن به جایگاه مرکزی در منطقه را تنها در شرایط ضعف ایران دستیافتنی میبیند.
ج) تأثیر داعش بر امنیت اجتماعی ایران

طبق دیدگاه مکتب کپنهاگ مفهوم سازماندهندۀ امنیت اجتماعی هویت است .امنیت

اجتماعی ناظر بر جمعها و هویت آنهاست .تغییر هویت میتواند منجر به نوعی جداییطلبی

گردد که جداییطلبان را به سوی هویتهای فراختر میکشاند .فرهنگ ،هویت مذهبی و
امنیت ملی به این مؤلفهها توجه کنند .بنابراین ،تضعیف وحدت ملی و تشدید اختالفات
قومیتی در ایران یکی از تهدیدهای امنیت اجتماعی است که باید بررسی شود .در هر صورت

باید توجه کرد که مشکل اصلی تهدیدات اجتماعی از لحاظ امنیت ملی این است که اغلب
آنها در داخل کشور واقع شدهاند .از آنجایی که اصوالً امنیت اجتماعی به الگوهای سنتی زبان،

فرهنگ ،هویت مذهبی و قومی و رسوم مربوط است ،این ارزشها اغلب در داخل کشور
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قومی و رسوم ،همگی موضوعات امنیت اجتماعی هستند که دولتها باید در رابطه با حفظ

مورد تهدید قرار میگیرند (اسماعیلزاده امامقلی و احمدی فشارکی.)135 :1395 ،

در این راستا ،یکی از پیامدهای حضور داعش در عراق برای ایران گسترش ناامنی،

افراطگرایی و تنشهای مذهبی در عراق و سرایت آن به ایران است که تنشها و تهدیدات
جدی را در داخل ایران به وجود میآورد .در حوزۀ تهدید اجتماعی توسط داعش ،به نظر

میرسد که یکی از مهمترین مسئلهها ،بحث درگیری بین شیعه و سنی است .به نظر داعش

«شیعیان حتی مسلمان هم نیستند» و بنابراین ،کشتار شیعیان را براساس اعتقاداتشان مشروع
میدانند (اسماعیلزاده امامقلی و احمدی فشارکی .)135 :1395 ،بنابراین ،این خطر وجود
دارد که داعش بتواند با تبلیغات وسیع خود حساسیت اهل تسنن ساکن در ایران را علیه

شیعیان برانگیزد .همچنین تجزیه عراق و در نتیجه تسلط داعش به عنوان تهدیدی به تمامیت
ارضی ایران و یکپارچگی سرزمینی آن محسوب میشود که در بلندمدت میتواند باعث ایجاد
روندهای واگرایانه در کشور شود .همچنین نگاهی سطحی به دورنمای آسیبهای نرمافزاری

ناشی از تحرکات وهابیون در ایران میتواند این فرقه را به گروه فشار یا ابزار جاسوسی برخی
کشورهای منطقه تبدیل کند« .یکی از اهداف آنها نفوذ بر مدارس مذهبی اهل سنت ،بهویژه در
استانهای مرزی جهت ترویج عقاید ضد شیعی است .افزایش پتانسیل شکلگیری گروههای
قرار گیرد .با توجه به نقش مذهب به عنوان یکی از رشتههای وحدت ملی ،رشد جریانهای

سلفیگری می-تواند وحدت ملی ایرانیان را مورد خدشه قرار دهد .یکی دیگر از تهدیدات

راهبردی رخنه سلفیگری این است که میتواند پتانسیل وقوع برخی تنشهای فرقهای را در
استانهای سنینشین غربی و جنوب غربی جمهوری اسالمی مانند کردستان و خوزستان به

وجود آورد» (طحامنش و قدیری.)186 :1391 ،
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تروریستی ضد شیعی نزدیک به سلفیگری و تضعیف وحدت ملی نیز می-تواند مورد توجه
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بحث و نتیجه گیری

برای بررسی ظهور داعش بر امنیت ملی ایران از چارچوب تئوریک مکتب کپنهاگ استفاده

شده است .این نظریه ،امنیت را در چارچوب منطقهای میبیند .در مکتب کپنهاگ مسائلی مثل

الگوهای دوستی و دشمنی ،اختالفات و همبستگیهای نژادی -قومی و جز اینها جز علل

اهمیت امنیت منطقهای است .به نظر میرسد برای تبیین تهدید داعش بر امنیت ملی جمهوری

اسالمی ،بهرهگیری از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ مفید باشد.

داعش با بهرهگیری از تسلیحات پیشرفته و کمکهای مالی و لجستیکی و نظامی برخی

از کشورهای منطقه و فرامنطقه ،توانست به سرعت در کشورهای عراق و سوریه نفوذ کند
و مناطق وسیعی را تحت کنترل خود درآورد .این مسائل باعث شد که دولتهای شیعی در
عراق و سوریه در معرض فروپاشی قرار بگیرند .با این کار محور مقاومت که برگرفته از اتحاد

فصلنامه علمی -پژوهشی
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ایران ،سوریه ،عراق ،فلسطین و لبنان است در معرض فرسایش و تهدید قرار گیرد .داعش با
شعارها و اقدامات ضد شیعی ،عم ً
ال در راستای اهداف کشورهایی مثل عربستان و ترکیه قرار
گرفتهاند که خواهان کم کردن نفوذ ایران در منطقه به نفع خود هستند .از اینرو ،این کشورها

از گروهای معارض در سوریه حمایت میکنند و خواهان ایجاد حکومتی سنی مذهب در این

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

کشورها هستند .همچنین داعش میتواند خطری برای تمامیت ارضی ایران به حساب آید،
زیرا داعش در اندیشۀ ایجاد خالفت است و ایجاد خالفت مستلزم ادغام کشورهای منطقه در

یک کشور است .آنها میتوانند با حمله به مرزهای ایران و مکانهای مقدس شیعی و همچنین،

با اعمال عملیات تروریستی در داخل تهدیدات امنیتی بزرگی برای جمهوری اسالمی ایران
به وجود آورند .چنانکه در خرداد ماه  1396با حمله به مجلس و همچنین حرم مطهر امام

خمینی (ره) ،باعث شهید و مجروح کردن عدهای از هموطنانمان شد .همچنین ،جهت دفاع از
داوطلبانه وارد مکانهای عملیاتی شده و جان خود را تقدیم میکنند .این مسائل نمایانگر
تهدیدهای جدی و مهم داعش است .عالوه بر آن به دلیل حضور اقوام مختلف و همچنین

گروهکهای معارض و مخالف جمهوری اسالمی ،اندیشه-های افراطی آنها میتواند به
داخل مرزهای ایران اشاعه یابد و موجبات بی ثباتی در داخل را فراهم آورد .به همین دلیل،
جمهوری اسالمی به حمایت از نظام شیعی در عراق و اسد در سوریه پرداخته و به شدت با
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مکانهای مقدس شیعی در عراق و سوریه ،عده زیادی از ایرانیان (مدافعان حرم) به صورت

داعش مبارزه میکند و آن را تهدیدی برای خود میداند .همچنین ،چگونگی مقابله با داعش

به تقابل بین ایران و سایر بازیگران منطقهای مهم مثل ایران و عربستان انجامیده است و مجددا ً
پای ایاالت متحده آمریکا را نیز به بهانۀ مبارزه با داعش به منطقه باز کرده است .دشمن شماره
یک ایران ،یعنی اسرائیل نیز در این میان با حمایت از داعش و استقالل کردستان عراق ،هر چه

بیشتر به تهدیدات امنیتی علیه ایران دست میزند .در همهپرسی که در مهر 1396ش ،در مورد
استقالل کردستان عراق برگزار شد ،اسرائیل تنها حامی جدایی و استقالل منطقه کردستان از

عراق بود .استقالل کردستان عراق میتواند تبعات جبرانناپذیری برای ایران از حیث ایجاد

مورد مشابه در داخل در پی داشته باشد.
ارائۀ راهکار

در ادامه به مهمترین راهحلهای مقابله با داعش اشاره میشود :در ابتدا ضرورت دارد عالمان

دینی و فقیهان در کنار روشنفکران و فرهیختگان به تأمل بپردازند که این گروهک چه نوع
ی را معرفی و نمایندگی میکند .ریشهها ،مغالطات و اصول باورهای آنها چیست؟ و با
اسالم 
مطالعۀ دقیق ،هم مرزبندی خود را با آنها مشخص کنند و هم عالمانه به نقد الهیات و باورهای

کشورهای منطقه تنها بخشی از راهحل مقابله با گروههای تروریستی تکفیری از جمله داعش
است .کشورهای منطقه باید به این درک برسند که امنیت همگان در مقابله با بحران فعلی
داعش ،به هم وابسته است و آتش تعصب و افراطگرایی فردی و یکجانبه خاموش نمیشود.

همچنین باید دریافت که داعش به طور حتم توسط آنچه ائتالف بینالمللی خوانده میشود،
مرحلۀ ضعف و از هم پاشیدگی قرار میگیرد ،از آن حمایت میکند .باید توجه داشت که
داعش تهدیدی جهانی است و نیاز به پاسخی جهانی دارد .کشورهای منطقه باید به این باور

برسند که تنها با یک گروه تروریستی مبارزه نمیکنند ،بلکه با یک ایدئولوژی مخرب روبهرو
هستند که باید جدای از عرصۀ نظامی ،آن را در عرصۀ اندیشه و فکر نیز شکست داد.

جمهوری اسالمی ایران نیز برای مقابله با داعش باید اقداماتی نظیر آمادهباش اطالعاتی و
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شکست نخواهد خورد .به ویژه اینکه آمریکا بارها و به طور آشکارا در مواقعی که داعش در
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ی با
آنها و سوءاستفاده از قرآن ،اسالم و فقه و شریعت بپردازند .این کار در کنار مقابلۀ نظام 
جنایتهای آنها کام ً
ال ضروری است .بیشک اقدام نظامی ،آن هم اقدام نظامی هماهنگ بین
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نظامی در مرزهای مشترک با عراق ،همکاری نظامی با دولت عراق در دفع داعش ،افزایش

همکاریهای اطالعاتی با ترکیه ،عراق و سوریه در حوزه مناطق کردنشین ،افزایش مراقبتهای
امنیتی و اطالعاتی در مرزهای شرقی کشور و برنامهریزی برای مواجهه با خأل نظامی -امنیتی

ناشی از خروج نیروهای آمریکایی را انجام دهد.
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