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 چکیده

و  فرهنگی ،یخیرتا دفر به منحصرهای  و از ویژگی دهبو فرهنگها و  ویژگی نتمد تالقی محل یخیرتا ظلحااز  سیاآ بغرمنطقه 

 به ستیابید طشر پیشآن  تثباو  منیتا ،صلح ،است لجیشیا قسو همیتدارای ا منطقه ینا که نجایی. از آستا رداربرخو جتماعیا

رقابت  یو محل اصل یجهان یها بحران یدر چند سال گذشته کانون اصلاین منطقه  شود. می بمحسو جهانی تثباو  منیتا ،صلح

این شدن  لیتبد، با جهان است یكیژئواستراتژ وی كیتیترین مناطق ژئوپل از مهم ایغرب آس ای بوده است. و فرا منطقه یا منطقه یها قدرت

در برابر  او پر بحران ر دهیچیپ یا عرصهساختار پسا داعش و سپس حرکت به سوی نوظهور  یستیترور یها به جوالنگاه گروه منطقه

 یایدر جغراف راتییو تغ کیتیموازنه ژئوپل یبرا یضد داعش ابزار یها ائتالف قرار داده است. یو جهان یا منطقه یها قدرت یتمام

در  اج.ا.ا ر یبرآوردها یریتكف یسلفجریان  کیتیژئوپل اترییتغ ندیاست. برآبوده در عراق  ژهیو منطقه بهو ساختار ژئوپلیتیكی  یاسیس

تا  3112 در برهه زمانیتحوالت  ندهیخود از روندها و آ یشناخت یبازساز یاست برا یو فرصت کند یم تر قیتر و دق منطقه مشخص

ه داعش در منطقه شد حاکمیتداعش منجر به شكست  گروه تروریستیعراق با  یمنطقه و جنگ داخل کیتیژئوپل یها رقابت. 31112

 جبهه انیرقابت و چالش م ، با شروع پسا داعشسخت خواهد بود اریپسا داعش بس یكیتیژئوپل یفضا لی. با شكست داعش تحلاست

شكل در فضای پسا داعش را  ییها یبند ها و قطب تنش ،در منطقهبه رهبری آمریكا  ی و عبریعرب غربی،با جبهه  رانیا یمقاومت به رهبر

وابسته به  کیتیاز محور ژئوپلی منطقه انداز پوستو داعش  کامل حذف یسو بهی ژئوپلیتیكی حرکتی ها رقابتاین  تواند یم هداده ک

کشورها حاضر در  نیب یتیمنطقه در پسا داعش با ساختار خاص سیاسی، امنفضای  باشد. (مقاومتغیر وابسته ) کیتیمحور ژئوپلسمت 

در این فضا  یكیتیژئوپل یو فضا یژئوپلیتیك تیامن .است دهیگرد داتیکنترل تهدمنجر به مقاومت جبهه مبارز با داعش و کشورها 

منطقه بخصوص  نیا یکشورها انیم یو ژئواستراتژ یكیتیرا شكل داده است. با توجه به اشتراکات ژئوپل ییها یبند و قطب یها تنش

 ایدر پسا داعش در منطقه غرب آس ییایجغراف یفضاها راتیتأث یابیتحوالت عراق و ارز یاحتمال یوهایسنار نیی، تبگانیهمسا عراق با

 .هست قیتحق نیا یاصل موضوع

 ، عراقداعشپسا ،ایغرب آس ژئوپلیتیکی، ای، یت منطقهامن واژگان كلیدی: فضاهای جغرافیایی،
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 مقدمه

ویژه که مختص  یاییجغراف یها تی. موقعدیآ یبه دست م ایبا جغراف استیس قیاست که از تلف یمفهوم کیتیژئوپل

با عوامل  وندیکه در صورت پ آورد یساکنان آن مناطق به وجود م یرا برا یازاتیاز جهان است، امت یمناطق مشخص

و  ییایجغراف تیموقع ی. کشور عراق داراشودبه عامل مهم قدرت تبدیل  تواند یم یو اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ

و  هیاز غرب به سور ه،یکشور از طرف شمال به ترک نی( است؛ اانهیخاورمغرب آسیا ) ی در منطقه یمهم یاسیس

 .(8، 7831و محمّدپور، ی)نام استمحدود  رانیو از شرق به ا تیبه کو یاردن، از جنوب به عربستان، از جنوب شرق

در شمال  تیکو انیبوب رهیکه از جز فارس جیو خل ترانهیمد یایدر انیم یها نیاست شامل سرزم یا منطقه ایغرب آس

گسترده است. غرب  قایو شمال آفر ایآس یاروپا، جنوب باختر یجنوب خاورِ  شروع و تا منطقه فارس جیخل یغرب

را  یشمال یقایاز آفر یموارد جزئ یو در بعض شود یمشمرده  ایطور خاص آس به ای ایاوراس - قایاز آفر یبخش ایآس

و اسالم  تیحیمس ت،یهودیبزرگ  نیبزرگ و مرکز و خاستگاه سه د یها مهد تمدن ایمنطقه غرب آس .ردیگ یدر برم

 یاسیس ،یاقتصاد ،یکیمنطقه جهان ازنظر استراتژ نیتر حساس دیو شا یمرکز توجه جهان ستم،یقرن ب انهیاست. از م

 رژیم صهیونیستیدرازمدت اعراب و  یها ترین منابع نفت، گاز و مکان کشمکش بزرگ یبوده است. دارا یرهنگو ف

منطقه را  نیمنطبق گشته و ا کیو ژئوکالچر کیو ژئواکونوم کیبر ژئواستراتژ کیتیژئوپل ایاست. در منطقه غرب آس

که  یژگیمهم ساخته، و یعرصه جهان گرانیباز یبرا( ی)مذهبی و فرهنگ یاقـتـصاد ،ینظام ،یاسیزمان ازنظر س هم

مختلف تعلق داشته و ازلحاظ  یتمدن یها به حوزه ایندارد. غرب آس جهان وجود یکیتیاز مناطق ژئوپل کی چیدر ه

 کند ینم تیبعت یلیها از اصل هم تکم هستند. اقتصاد آن یاختالفات فاحش یکشورها دارا نیتوسعه سطح توسعه در ا

 کیعنوان  منطقه را به نیا توان یاز آن نم یناش یعیو طب یانسان یمنطقه و گوناگون نیا ادیوسعت ز گریو از طرف د

 (.78، 7833 ،ی)احمد نمود ریتعب کپارچهی ییایمنطقه جغراف

همه  یچند اصل از سو تیمستلزم درک و رعا ایدر منطقه غرب آس داریباثبات و پا یتیو استقرار نظم امن یریگ شکل

 یو تلق فیو تعر یجانبه نگر مستلزم همه داریباثبات و پا یا منطقه یتیدر آن است. اول، نظم امن رگذاریتأث گرانیباز

چندجانبه است. چون  یریگ جهت ازمندین ایدر غرب آس داریپا یا منطقه تیاست. دوم، امن تیو امن داتیجامع از تهد

سوم، . نبوده و نخواهد بود یا منطقه تیامن نیو تضم نیقادر به تأم جانبه کی یو سازوکارها کردهایرو خ،یبه گواه تار

 یکه کشورها برا یا گونه است. به یبلندمدت و راهبرد یزیر و برنامه یطراح ازمندین دار،یپا یا منطقه یتینظم امن

 یمند و نه واکنش کنش یها استیبا اتخاذ س یا و منطقه یبر اساس منافع بلندمدت مل دیباثبات با یتیامن ماستقرار نظ

-بپردازند ی با نوعی رویکرد جدید ژئوپلیتیک مستقلا منطقه یتینظم امن یمدت، به معمار کوتاه داتینسبت به تهد

 (.3، 7838 ،آذر کی)پ

 دهیتن چنان درهم گانیباهمسا کشور عراق مخصوصاً ایعمده کشورها در منطقه غرب آس یتیو مالحظات امن ها ینگران

که  یا گونه کرد. به یآنان را کامالً مجزا و مستقل از هم تصور و تلق یمل تیامن توان یاست که عمالً نم وستهیپ هم و به

حاکم  یتینظم امن رو، نی. ازاشود یم نیتأم و فیتعر یا منطقه تیمنطقه در چهارچوب امن نیا یکشورها یمل تیامن

ی ها ینگرانبخشی از  . البتهرود یآن به شمار م دهنده لیتشک یکشورها یمل تیاز ملزومات امن یکیمنطقه  نیبر ا

وزن در  هم یها هایی همچون: وجود قدرت متعدد در زمینه یکیتیها و تعارضات ژئوپل چالش لیبه دل نیز کیتیژئوپل
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 تک،یدروپلیه یها بحران ک،یدئولوژیو ا یگر، تعارضات مذهب مداخلهی ها قدرتغرب آسیا و وجود  منطقه

سازمان عدم ، ی تروریستیها گروهو  ها و بحران مواد مخدراختالف در سطح توسعه کشور ،ینیاختالفات سرزم

 .(7۱1 ،7832 ا،ی)حافظ نمشکل مواجه استاین با  بود که در آینده نیز ایدر غرب آس یا منطقه

 نیمع یها نشانهقرائن و شواهد و باوجود  ،است یکار دشواری در فضای ژئوپلیتیکی پژوه ندهیآو  ندهیتصور کردن آ

گروه تکفیری  رینظیا بر هم زننده کننده   حوادث مختل ینیب شیپی کارشناسان بارها برا ل،یتحل و قابل ینیب شیپ قابل

ی برای فضای پژوه ندهیآو  ندهیآ ینیب شیمسئله در پ نیتر یاصل نیبنابرا بودند؛ سردرگمداعش در منطقه غرب آسیا 

درباره آن وجود ندارد، بلکه  نیشیپ و یا اطالعات رتیکه بص ستین نیا ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا در پسا داعش

است و  یپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربرد .کنند یهم عمل م هستند که با یاریبس و تحرکات و تحوالت رییتغ

که  یا گونه است. به یلیپژوهش روش توصیفی از نوع تحل نیهست. در ا یلیو تحل یفیتوص یبر روش علم یمبتن

جهت  ییراهکارها و الگو نیموردنظر بررسی و ارائه بهتر یها دهیپد لییط با تحلهدف توصیف نمودن شرا

تحقیق هست. البته  یها افتهیبر پسا داعش در عراق بر اساس  دیبا تأک ایدر مطالعات منطقه غرب آس یرگذاریتأث

 یآور ها، بر اساس جمع داده یآور تحلیلی و مبتنی بر جمع -بر توصیفی دیتأک شتریب پژوهشروش تحقیق این 

 ایمنطقه غرب آس یکیتیژئوپل یفضا وداعش  یها منابع در دسترس در حوزه یو استفاده از تمام یا کتابخانه -اسنادی

 کشور عراق است. یعنیباهدف موردنظر 

 مفهومی رویکرد نظری

 دید از که ییها ارزش آن در که است وضعیتی-نادر یها ارزش به تهدید فقدان بر مشعر است اصطالحی امنیت

 متغیرهای بروز با. رندیگ یم قرار تقویت و تیموردحما ،است حیاتی جامعه زیستن بهتر و بقا برای سازمان تصمیم

 یها ارزش اساس بر کشور هر که است مفهومی و فضایی چارچوبی ،امنیتی محیط. دارد فیبازتعر به نیاز امنیت ،نو

 نظام ساختار چون متغیرهایی تابع مختلف یها زمان در چارچوب این. کند یم تصور خود ملی منافع و حیاتی

استقرار  پراکنش نحوه ،امنیتی تهدیدات به حاکمه هیئت نگرش ،قدرت ملی ،ارزشی نظام ،فناوری تحوالت الملل، نیب

 .(01، 783۱، راد)کاویانیاست فراملی و ملی درون مناسبات و ارتباطی ،اقتصادی یها رساختیز ،انسانی یها گاه

 یفضا به معنا که  نیآن و ا یِستیچ ی وچرا درباره  چون است،یدانش جغراف نیادیبن ی هیما درون ییایجغراف یفضا

مطالعه  ایجغراف(. 7، 783۱ی و همکاران، )صادق دارداست که همواره ضرورت  یجستار ست؟یچ ،آن« ییایجغراف»

علم را به  نیا ۀشناسان یهست یۀما رابطه در قالب مفهوم فضا؛ بن نیا ینیع یابی نیُو تع طیمتقابل انسان و مح ۀرابط

 ییروابط فضا ییو شناسا ها یشامل مطالعه پراکندگ ایجغراف نی؛ بنابرا(72، 7833کامران، ) دهد یم خود اختصاص

، 7833حافظ نیا: ) جایگاه انسان هست عنوان به نیزم یبرو یو انسان یعیمشاهده طب قابل یها دهیها و پد مکان نیب

چند مکان  ای کیمتشکل از  ییایمشخص جغراف ۀحوز کی یبه معنا یقیفضا در مفهوم حق یطورکل به (.770

 میحر یاست و دارا رفتهیپذ ریتأث زیخود قرار داده و از آن ن ریرا تحت تأث یعیبستر طب کیساخت است که  انسان

فضا،  یدر بُعد انسان .(772: 7833رامشت، ) است تینیع یو ساختار مشخص بوده و دارا یمشخص، وسعت، همگن

ی انسان یکارکرد مشترک بوده و غالباً محصول تفکرات و عملکردها کی یوجود دارند که دارا ییها معموالً مکان

 .(31، 7831پور احمدی، ) است
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محیطی چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع  یها دهیژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پد

و ... را در  یجمع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی )زمینی، دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط

(. 703 ،7837)مجتهد زاده،  کند یو جهانی مطالعه م یا در سطوح گسترده منطقه ژهیو سیاسی، به یها یریگ میتصم

 و محیطی فضایی، یها جنبه مورد درها  سازمان وها  گروه ،ها دولت سیاسی رفتار مطالعه: ازعبارت است  کیتیژئوپل

 یها دهیامنیتی یک کشور با توجه به پد یها استیبرای س یزیر ژئوپلیتیک یعنی برنامه. (783۱،77حافظ نیا، )انسانی 

 (.Karabulut, 2005: 28جغرافیایی )

و  لیمورد تحل استیهستند و در علم س یاسیکه س ییها دهیپد ریاست اما از سا یاسیس یا دهیاساساً پد سمیترور

 حال ین. باااست یره متفاوتو غ یکیانقالب، شورش، کودتا، جنگ چر یها دهیازجمله پد رندیگ یقرار م یبررس

خود دست  یاسیکند تا به اهداف س جادیدارد در جامعه ارعاب و وحشت ا یهمراه با خشونت است و سع سمیترور

متداول شده و محور  0117سپتامبر  ازدهی دادیغالباً پس از رو سمیاصطالح ترور .(7۱2 -712: 7832 ،یرحی)ف ابدی

مردم  اتیادب انیدر م ریگ همه یمفهوم سمی(. واژه ترور720 ،7833 د،یداده است )پور سع لیرا تشک یاسیمطالعات س

و استاندارد آشنا شده  کیآکادم یاز آنکه با مفهوم شیناخودآگاه خود پ ریافراد در ضم شتریو ب ستا داکردهیجهان پ

گفت  توان یبه تساهل م یجهاند. درنت از آن ساخته یاز آن را در ذهن خود خلق نموده و تجربه مفهوم یباشند، مفهوم

 .(white,2002: 3دارد ) وجود سمیاز ترور یفیهر نفر تعر دیهر کشور، اجتماع و شا یکه به ازا

شد و در  سیتأس یابو مصعب الزرقاو یبه رهبر 7333که در سال  رسد یو جهاد م دیداعش به جماعت توح شهیر

گروه که وارد جنگ با دولت عراق  نیازآن به القاعده عراق معروف شد. ا و پس وستیبه شبکه القاعده پ 011۱سال 

ائتالف کرده و مجلس  گرید یگرا ن گروه اسالمیبا چند 0111مستقر در عراق شده بود در سال  ییکایآمر یروهایو ن

دولت  گرید یمجلس شورا به همراه چند گروه شورش 0111اکتبر سال  78داد در  لیرا تشک نیمجاهد یشورا

عراق بودند که در  یمدولت اسال یدو رهبر اصل یو ابو عمر بغداد یالمصر وبیداد. ابوا لیعراق را تشک یاسالم

داعش  یستیها شد. گروه ترور آن نیگزیجا یکشته شدند و ابوبکر بغداد کایارتش آمر اتیدر عمل 0171 لیآور 73

گرفته و  شکل ها ستیونیو صه کایآمر یزیر و برنامه تیبا حما ریاست که در چند سال اخ یافراط یها انیاز جر یکی

 .(78، 783۱، و همکاران رسرایپ ی)کاظم است شده لیتبد یا خطر منطقه کیبه  یعرب یکشورها یبرخ یبانیبا پشت

گروه به مناطق تحت  نیآغاز و تا عراق گسترش داد؛ اما ا هیخود را در سور یها تیفعال یالدیم 0178داعش از سال 

توسعه داد. داعش بدون  قایحمالت خود را تا شمال آفر 0172و عراق بسنده نکرد و از سال  هیتصرف خود در سور

 سیتأس قیخود از طر یعنوان مرکز خالفت خود به توسعه و گسترش بازوها به هیاز عراق و سور یپوش چشم

مرکز ، 7832، نجاتعلی ) بودزده  دست قایو شمال آفر انهیمناطق خاورم ریدر سا« متعدد یبازوها» یاستراتژ

 .(ی استراتژیک خاورمیانهها پژوهش

 ،یمل یها یریبوده که جهان را صحنه درگ یگوناگون یها ( کانون بحرانانهی)خاورم ایغرب آس ر،یاخ یها دهه یط

 ییادگرایبن الملل، نیدر عرصه روابط ب دیجد یها دهیاز پد یکی ان،یم  نیا کرده است. در یالملل نیو ب یا منطقه

و  یاتی. ازجمله مناطق حاردد تیفعال یاسالم یکشورها شتری( و بانهی)خاورم ایاست که اکنون در غرب آس یاسالم

، دانند یم میقد اییرا مرکز دن انهیاست. خاورم (انهیخاورمغرب آسیا )منطقه  ،یجهان کیتیمؤثر در معادالت ژئوپل
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 انهیواژه خاورم، (03۱، 7837 قرار دارد. )مجتهد زاده، یمنزله هارتلند جهان به فارس جیمرکزی که در دل آن منطقه خل

و  نیبه فلسط عنییدر فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم؛  سینفوذ انگل طقه، به منها فیتعر نیمحدودتری از کیدر

اردن، مصر، قبرس،  ه،یترک ران،یشامل: کشورهای ا انهی؛ اما در حال حاضر خاورمشود یماورای اردن و عراق اطالق م

 (.7831،78۱رودی،یست. )شو لبنان و سودان ا هیسور ن،یعربستان، عراق، فلسط رهیجز شبه

موردنظر است. قدرت،  میدرک مفاه دیها کل آن یاست که معرف یعناصر رندهیدربرگ یجهان کیتیژئوپل نینو نظام

 جادیا یبرا یقدرت یها ( قدرت و رقابت707،7832، یدری. )حدهد یم لیساختار را تشک نیعنصر ا نیتر یاصل

، (781،7837مجتهد زاده،بوده است. ) ایپو کیتیپلمباحث و کارکرد ژئو یهسته مرکز وستهیپ بانینسبت به رق یبرتر

 یافغان در چارچوب استراتژ نیکه مجاهد ی. زمانگردد یبرم 11به اواخر دهه  ییادگرایاز بن کایآمر تیحما مسئله

اهداف خود، در جهت منافع غرب  یبرا دنیسالح به دست گرفتند و ضمن جنگ ،یبر سد نفوذ شورو یغرب مبن

 انیدر جر میرمستقیو غ میو مستق یشیو افزا یآشکار و پنهان، کاهش یها تاکنون به شکل تیحما نیعمل نمودند. ا

با  یریو تکف یستیترور انینظام شدن روند آن بود. شبه یشیو فرسا هیسوری عراق و ها آن بحران ریبوده و نمونه اخ

دست به سالح شدند و گستره  هیسوری عراق و کشورها در یدانیمعادالت م رییتغ یبرا یعرب -یغرب یها تیحما

 .(783،7837خود را به داخل عراق کشاندند )مجتهد زاده، تیفعال

 کایهمچون عربستان و آمر یگر مداخله یکه کشورها یکرد تا زمان ینیب شیپ توان یوصف از منطقه م نیتوجه به ا با

ثبات و  یمنطقه دست برندارند بو یکشورها یتیو نقض حقوق حاکم یگر مداخله نیها از ا نآ یا منطقه روانیو پ

 شیخو شتریب ییجو از منفعت دیثبات در منطقه با جادیا داران هیداع نی؛ بنابرادیچینخواهد پ انهیآرامش در خاورم

)مجتهد  گردد ایمه یریو تکف یاضمحالل افکار افراط یبرا نهیداعش زم انیبردارند تا آرامش بازگشته و با پا دست

 .(783،7837زاده،

 آشوب هیاز منظر نظر سمیترور یها انیجر تیموجود نییتب

منابع  یافزار و عمدتاً سخت ینیع یها بر جنبه یمبتن یکیتیژئوپل یها لیتحوالت، تحل دیقبل از ورود به دوره جد تا

بلکه  ست،ین یکاف نیطرف یمنافع و ادعاها میتنها ترس یکیتیرقابت ژئوپل ای یریدرگ کیقدرت بود. امروزه در درک 

 یقدرت یها را درک کرد. قدرت و رقابت نانیآفر نقش یاصل یها شهیها و اند علت ده،یچیپ یها شهیتالش کرد ر دیبا

 ،یخواهی است. برتر بوده ایپو کیتیمباحث و کارکرد ژئوپل یهسته مرکز وستهیپ بان،ینسبت به رق یبرتر جادیا یبرا

است  یکیتیژئوپل یها یدرباز یبر کل جهان هدف اصل ایاز جهان  یکنترل بر امور منطقه، بخش جادیا ای ییجو سلطه

 یها رقابت ای شتریبه قدرت هرچه ب یابیمنظور دست پرشمار به گرانیباز یها (. اندرکنش7۱1 ،7837)مجتهد زاده، 

 نیمنافع ا یوندیپ گروهم مطالبه یفرو مل گرانیورود باز رقبا، یاسیمنظور محدود کردن توسعه نفوذ س خصمانه به

 یفضا یِو آشوبناک یاسیس یها دهیپد یدگیچیو... موجب پ یا و فرا منطقه یا منطقه یها ها با منافع قدرت گروه

کانون  یطور ساختار است که به یاز مناطق یکی ایجنوب غرب آس نیشده است؛ بنابرا ایجنوب غرب آس کیاستراتژ

و  یگسترش ریس زیمنطقه ن نیبرخاسته از ا یها شیها و پو کنش یبوده است و از طرف یمدع ینفوذ کشورها

است که با  یعرب انهیدر خاورم مینار اعتراضاتِ عظ نویدوم تیداشته است. نمونه آن سرا یتوجه ردرخو یِپراکنش

تحت  انهیجوار و خاورم هم یآن، کشورها یشروع شد و عالوه بر تونس و نظام حکومت یجوان تونس یزخودسو
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-7838ی، . )کرمکند یصدق م ایقضا نیدر ا یا پروانه ریآشوب و تأث هیقانون نظر نیابراآن قرار گرفت؛ بن امیپ ریتأث

را موجب شده است که اگر  ییمعنا یدر منطقه، چالش ییگرا اسالم انیجر زشیو خ ایتحوالت جنوب غرب آس. (8۱،

از  یشتریابعاد ب م،یبزرگ نوظهور کنار هم قرار ده یها و قدرت یو جهان یا منطقه یاسینظم س یدگید بیآن را با آس

و  خورد یمنطقه رقم م نیمعاصر در ا نجها یاسیس یها بحران نیتر قیو عم نیتر . مهمشود یتحوالت آشکار م

است  ییایحوزه جغراف نیا در بخش بحران و تداوم دکنندهیدهنده، تشد از عوامل شکل یکیتیمهم ژئوپل یها چالش

 یا منطقه یها و کشمکش یا مداخالت فرا منطقه انیم یوندیهم پ کیمعموالً  زیسطح ن نی(. در ا728 ،7831 ،ی)قدس

 یریگ شکل یبرا نهیزم ابد،ی شیافزا یا منطقه گرانیباز نیب یکیتیژئوپل یها و در آن هنگام که رقابت کند یبروز م

از رقابت  ییها نشانه ،یاسالم یداریبعد از ب ی. در روزهادیآ یبزرگ به وجود م یها قدرت یها از مداخله ییها جلوه

مداخالت  شیافزا یبرا نهیزم ،یطیشرا نیبروز کرده و در چن یو عربستان سعود رانیا نیب کیدئولوژیو ا یتیامن

و  ینیآفر نقش مند عالقه زی(. قطر ن721 ،7831 ،یشده است )تراب ایمه زین یا فرا منطقه یها قدرت یا منطقه

، قطر در جریانِ تحوالت فارس جی. بین کشورهای منطقه خلبود یا مؤثر در عرصه منطقه یگریبه باز شدن لیتبد

 ،یدریو ح یعییاسی خود داشته است )ربجغرافیای س یها تیفراتر از واقع یژئوپلیتیک یها شی، کنش و پویا منطقه

آن معروف  یها بین کشورها و ملت یو گروه یا فرقه ،یقوم ی،ها و منازعات حزب که بحران یا (. در منطقه11 ،7838

مطرح  در آن زمان گر این مناقشات عنوان عامل مداخله سرعت خود را به واقعاً بحرانی است، قطر به یا است و منطقه

 (.71 ،7831 ،یکرده است )اسد

 فراکتال هیداعش از منظر نظر یریکنترل ناپذ نییتب

شد که در سه سطح درون  یبررس یافراط یریتکف یها انیجر افتنی تیتولد و موجود ریآشوب، س دگاهیمنظر د از

 نیا یریگ و شکل یاسیس ینظم یآشوب، ب یفضا یریگ چند در شکل یعوامل ،یا و فرا منطقه یا منطقه ،یکشور

بر  طرهیو س هیعراق و سور من،ی افغانستان،و قدرت گرفتن در  زشی، با خها انیجر نیکردند. ا ینیآفر نقش ها انیجر

رو  روبه یجد ینیسرزم دیو تهد یتیامن یها مذکور را با بحران یتنها کشورها کشورها، نه نیاز ا یا گسترده یها بخش

 یها یشرویمثال، پ یاند. برا کرده جادیا یالملل نیو ب یا منطقه تیامن یبرا یو مخاطرات مهم دهایکرده، بلکه تهد

 یها انیو جر ها از گروه یانواع من،یوابسته به القاعده در  یها گروه یو قلمرو گستر تیداعش در عراق، فعال یدانیم

در  یاریبس یها یو نگران ها یها، شگفت مقابله با آن یبرا یتیو امن ینظام یروهاین یو ناتوان هیدر سور یافراط یریتکف

 یامدهایپ نیچن ها و هم و عمل کرد آن یستیترور یها ن گروهیدرباره ا یمختلف یها داشته و باعث طرح پرسش یپ

 یو حمالت ناگهان یشرویپ گر،ید انیب . بهبودقبالً شده  هیعراق و سور یکشورها نیاز سرزم یها بر بخش تسلط آن

 یتالش برا نیو همچن هیاز خاک کشورها عراق و سور یادیو اشغال مناطق زمنطقه  یبه کشورها ها انیجر نیا

 یِتیامن یها کرده، بلکه چالش جادیا یادیز یها یکشورها نگران نیا یتنها برا دامنه نفوذ و گسترش خود، نه شیافزا

 نیبا توجه به ا. بودوجود آورده  در آن زمان به جهان به ی( و حتانهی)خاورم ایمنطقه غرب آس یبرا یپرشمار

تکرار  ،یهمان بر خود رگذاریپرشمار تأث واملو ع یدگیچیپ لیفراکتال، به تحل هینظر میاز مفاه یریگ موضوع و با بهره

و  یااش .(773 ،7837مقدم و همکاران،  یی)رضا شود یداعش پرداخته م یِو خود تشابه ساز اتیاقدامات و عمل

به چشم  ایاش نیمختلف ا یمشابه در اجزا ییمعنا که الگو نیفراکتال عموماً خود متشابه هستند؛ به ا یندهایفرا
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از صد در صد خود متشابه بودن  تواند یکه م ایاش نیگوناگون ا یاجزا نیتشابه موجود ب زانی. بر اساس مخورد یم

مقدم  یی( ختم گردد )رضایآمار ای یبه تصادفاز تشابه )تشا یتر ( آغاز شود و به درجات کوچکی)متشابه بودن قطع

 ندیفرایره همچون داعش، القاعده و غ یافراط یریتکف یها انیفراکتال، جر هی(، از منظر نظر773 ،7837و همکاران، 

 ایبه خالفت  یوزمثال داعش که ر ی. براکنند یشدن م دهیچیساده شروع به پ یهستند که از شکل ییها تیموجود ای

و  دیعنوان جماعت توح به 011۱خود ادامه داده است. در سال  اتیبه ح یمختلف یمشهور بو، با اسام یدولت اسالم

الدن  با اسامه بن یوفادار مانیسازمان متعهد به پ یرهبر که یشده بود. هنگام و جهاد، شناخته دیالجهاد، سازمان توح

، بعد از 0111سال  لیداد. در اوا رییالقاعده در عراق تغ ای نیدر بالد الرافد اعدهالق میشد، گروه نام خود را به تنظ

و در همان سال پس از ادغام با چند گروه عمده  نیمجاهد یگروه نام خود را به مجلس شورا نیا ،ییاتحادها

نام کرد  رییروز بعد، گروه اقدام به تغ کیداد. درست  رییتغ نیبییدر عراق، نام خود را دوباره به حلف المط ینظام شبه

 و هیدر سور ینظام شبه یها تیشدن در فعال ریپس از درگ 0178سال  لی. اوادیرا برگز یاال سالم یو دولت العراق

 رییتغ یخالفت اسالم ایداعش و بعد به دولت  ایعراق و شام  یشد و به دولت اسالم تر یگروه طوالن نینام ا ،عراق

فراکتال است، درباره داعش،  یندهایاز فرا یکیمفهومِ تکرار که  نیبنابرا(؛ UMAA-Advocacy, 2014: 26) افتی

مختلف و  یاسام نییالسالم، جند االسالم و... در خصوص تع شیالقاعده، گروه بوکوحرام، طالبان، جبهه النصره، ج

از  یخورداربر ،یمجاز یمثل استفاده از فضا یطیاست. شرا میتعم مشابه قابل یها و بروز گروه تیتکرار فعال

و  یمال یها تیبه غنائم و ثروت فراوان، حما یابیدست ت،یدر مناطق مواجه با خأل مشروع هیژئوکالچر پا یها تیحما

گرو ه  نیا ییِخودمانا و یتکرار، خودسامان یو... بسترها یا و فرا منطقه یا منطقه یکشورها یِحاتیو تسل یکیلجست

. هرچند شوند یم لیتبد ریکنترل ناپذ یتیبه موجود ها انیجر نیا ط،یراش نیا ریها را فراهم کرده است. تحت تأث

مشابه با خود  یها آوردنِ گروه طرهیتحت س ایاز افراد  یریعضوگ قیها، از طر گروه نیا ییخودمانا و یخودسامان

است که  یا گونه ها به آن یریمتفاوت و کنترل ناپذ یکل خود به هیبا شکل اول ها تیموجود نیبوده است، امروزه ا

 لیو تشک رییتغ یبرا نهیگز نیرا بهتر یریتکف -یو تفکر سلف کنند یم دیرا تهد یاسالم یهمه کشورها یاسینقشه س

 .(21 ،7837 ان،ی)ناظم دانند یحکومت در جهان م

 منطقه مورد مطالعه

 دفر به منحصرهای  و از ویژگی دهبو فرهنگها و  ویژگی نتمد تالقی محل یخیرتا ظلحااز  سیاآ بغرمنطقه 

 ،صلح ،است لجیشیا قسو همیتدارای ا منطقه ینا که نجایی. از آستا رداربرخو جتماعیو ا فرهنگی ،یخیرتا

 فرعی منطقه پنجاز  سیاآ بغر. شود می بمحسو جهانی تثباو  منیتا ،صلح به ستیابید طشر پیشآن  تثباو  منیتا

 یجمهور ن،گرجستا ،بحرین ن،بایجاآذر ن،منستاار ن،فغانستا: ادگیر برمیرا در رکشو 0۱ کلدر  که ستا هشد تشکیل

 دی،سعو نعربستا ،قطر ،فلسطین ن،پاکستا ن،عما ن،لبنا ن،قرقیزستا ،کویت ن،قستااقزاردن،  اق،عر ان،یرا سالمیا

 77از  بعد نفغانستاو ا اقعر لشغاا یمن.و  نبکستااز ،عربی همتحد راتماا ن،ترکمنستا ،ترکیه ن،تاجیکستا ،یهرسو

دهد و  می ننشارا  منطقه همیتا ای در غرب آسیا ای و منطقه های فرا منطقه های ژئوپلیتیکی قدرت و رقابتسپتامبر 

 ینا اءجزا سرنوشت. شوند گرفته نظردر  کل یک انعنو به باید هارکشو ینا همه که سازد می ننشا خاطرنکته را  ینا

 مسائل ینابنابر. ختداپر اقعر عموضواز  اجد توان نمی هیسور ای نفغانستاا عموضو به ؛ستا هتنید همدر منطقه
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( ای. گرچه )منطقه غرب آسدکر سیربر سیاآ بغر منا به سیعو هگستر یکدر  بایدرا  منطقه به طمربو جدید

بر  انهیبوده است، اما فرهنگ مردم در خاورم هودیو  تیحیبزرگ اسالم، مس شیسه ک شیدایکانون پ انهیخاورم

 یا را به منطقه انهیخاورم منطقه غرب آسیا() ،ییایفرد جغراف منحصربه تیموقعنهاده شده است.  انیمعتقدات اسالم بن

 یها راه نیتر قرارگرفته و کوتاه قایاروپا و آفر ا،یقلمرو در مرکز سه قاره آس نیا رایکرده است ز لیتبد کیاستراتژ

 .(7812،11)اطاعات، کنند یمنطقه عبور م نیاز ا ایاروپا و آس یو آب ییهوا

 
 منطقه غرب آسیا -1نقشه 

 (go.grolier.comمنبع: )

 با جنوب از کشور این. است بغداد شهر عراق پایتخت. است آسیا غربی جنوب و خاورمیانه در کشوری عراق

 در عراق. همسایه است ترکیه با شمال از و ایران با شرق از سوریه، و اردن با غرب از کویت، و سعودی عربستان

 های تمدن سرآغاز که فرات و دجله مشهور رود دو و دارد فارس خلیج با کوچکی آبی مرز خود، جنوبی بخش

 رود به پیوستن با و هستند روان آن جنوب به کشور شمال از کشورند این کهن تاریخ طول در النهرین بین باستانی

 نزدیک ،ام 23) مربع کیلومتر ۱83871 عراق وسعت .ریزند می فارس خلیج به و دهند می تشکیل را اروندرود کارون،

 آن شرق و است کویر عراق غرب. است گرمسیری و هموار و پست عراق سرزمین بیشتر. است( ایران چهارم یک به

 از یکی عراق همچنین. است سردسیر و کوهستانی( شرق شمال) عراق کردستان از بخشی ولی حاصلخیز؛ های جلگه

 است. عراق نفتی تأیید شده ذخایر بشکه میلیارد 7۱8 دارای کشور این. است نفت منابع دارای کشورهای ترین بزرگ

 درصد، 31-12 ها است. عرب جهان پرجمعیت کشور چهلمین جمعیت( 017۱ ژوئیه آمار) نفر 80٬232٬130 با

 همچنین دهند. می تشکیل را عراق جمعیت از درصد 2 نزدیک غیره و آشوریان ترکمنانان، درصد، 01–72 کردها

 .هستند ادیان دیگر پیروان و مسیحی درصد 8 و سنی درصد 81-80 شیعه، عراق مردم درصد 12-11 حدود
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 میلیون 11 ساالنه رودها این. است حاصل خیز فرات و دجله رود دو مابین مناطق اما است صحرا عراق بزرگ بخش

 حاجی آن قله بلندترین و است کوهستانی عمدتاً کشور شمالی های قسمت. کنند می حمل دلتا به را الی مکعب متر

 به کوچکی ساحلی مرز عراق. است متر 8177 ارتفاع با( ایران پیرانشهر های بلندی با مرز هم( )دار شیخا) عمران

 شود، می شناخته روداروند  نام با ایرانیان نزد که العرب شط مجاورت در. دارد فارس خلیج با کیلومتر 23 طول

 عمدتاً( شمال جز به) کشور هوای و آب .شدند خشکانده 7811 دهه طی بیشترشان که داشتند قرار هایی مرداب

 بیشتر در تابستان در هوا دمای. آفتابی و گرم و خشک های تابستان و سرد گاه و خنک های زمستان با است صحرایی

 .رسد می درجه ۱3 به مناطق برخی در و سانتیگراد درجه ۱1 به کشور این جاهای

 
 کشور عراق -2نقشه شماره 

 (http://fa.wikishia.netمنبع: )

 شده ناحیه تعریف تنها عراق کردستان. شده است شهرستان تقسیم چند به استان هر. است استان هجده دارای عراق

 های قومیت با است کشوری عراق .دارد پیشمرگه نام به رسمی نیمه ارتش و دولت خود برای که است عراق قانون در

 کردها. دهند می تشکیل غیره و صابئین و نیاندایی کلدانی، آشوری، لر ترکمن، کرد، عرب، را آن ساکنان و گوناگون

 میسان و دیاله استان واسط، یها استان و است مشهور عراق کردستان به که عراق شرقی شمال و شمال نواحی در

 اجتماعی ساختار نظر از عراق . کشوراند متفاوت ها عرب با پوشش طرز و زبانی. فرهنگی لحاظ از و کنند می زندگی

 و کردها شرق و شمال در سنی، اعراب عراق مرکزی حوزه در. است تقسیم قابل متفاوت کامالً حوزه سه به فرهنگی

 خود خاص اجتماعی و فرهنگی های شاخصه دارای ها گروه این از کدام هر و دارند سکونت شیعیان جنوب در

 و ها آشوری ها، ترکمن نظیر تری کوچک اجتماعی فرهنگی های هویت اصلی، گروه سه این کنار در البته. هستند

 باشند. می متمایزی عقاید و فرهنگ دارای که دارند وجود نیز ها یزیدی
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 وجود. دارند سکونت عراق مرکزی و جنوبی مناطق در بیشتر دهند، می تشکیل را عراق جمعیت اکثریت که شیعیان

 نتیجه در و نجف علمیه حوزه وجود همچنین و نجف و کربال همچون عراق مقدس شهرهای در شیعی امامان مقبره

 نظر از را عراق شیعیان امر این و شده است شیعی فرهنگ تقویت باعث شهرها این در شیعی علمای دایمی حضور

 عراق اجتماعی فرهنگی ساختار از دیگری بخش سنی است. اعراب ساخته  نزدیک مذهب شیعی ایرانیان به فرهنگی

 دلیل به و شده ایجاد سنی مذهب و عربی قومیت براساس عراق فرهنگی ساختار از بخش این. دهند می تشکیل را

 این عربی عصبیت و ها گرایش. شده است تقویت عراق در گذشته های دهه طول در سنی اعراب اقلیت حاکمیت

 حتی و عراق در فعال سیاسی ایدئولوژی یک عنوان به عربیسم پان و بوده قدرتمند بسیار عراق فرهنگ از بخش

 سیاسی نظام های حمایت دلیل به عراق فرهنگی ساختار از بخش اینداشته است.  ریشه فرهنگ این در عرب جهان

 های دره شمالی، بلند مناطق در عموماً کردهااست.  بوده  فرهنگی سازی همسان و ها بخش سایر بر تسلط پی در

 این از غیر به. کنند می زندگی واسط و دیاله( تمیم) کرکوک و دهوک اربیل، سلیمانیه، استان چهار در و آن مجاور

 تا آنان از انبوهی جمعیت و اند پراکنده نیز مجاور مناطق در کردها هستند، کرد اتفاق به قریب اکثریت که مناطق

 و سورچی هرکی، چون است. قبایلی ای قبیله کردها، همبستگی و پیوند اصوالً. اند شده پخش هم کوت حدود

 از بخشی تنها و هستند مذهب سنی کردها اکثر. کنند حفظ را خود سنتی بدوی پیوستگی هنوز اند توانسته زیباری

 هستند. مذهب شیعی دارند، سکونت دیاله استان در که فیلی کردهای عنوان تحت ها آن

 
 (http://fa.wikishia.netمنبع: )  اقوام و مذاهب عراق -3نقشه شماره 

 های تحقیقیافته

 میاست. وجود ذخائر عظ منطقه غرب آسیا کیفارس و منطقه ژئواستراتژ جیممتاز در خل تیبا موقع یکشور عراق

مردم عراق موجب شده  یو فرهنگ یتمدن یها یژگیافزوده است. و یجهان یها عراق نزد قدرت تینفت بر اهم
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سال گذشته  وپنج ستیب یعرب نقش مؤثر داشته باشد. ط یایکشور همواره در جهان اسالم و دن نیاست که ا

را به  یرا به بار آورد و خسارات فراوان گر رانیطلبانه صدام و حزب بعث سه جنگ و غلط و توسعه یها استیس

 یها نهیزم یها، عراق که از نظر اقتصاد جنگ نیا جهینمود. در نت لیتحم تیو کو رانیا یمردم عراق و کشورها

کشور  نیدر عراق و اشغال ا یبعث میرژ یرانده شد. با فروپاش عقبها به  را در خود داشت، سال شرفتیتوسعه و پ

 ژهیو تحوالت به نی. ادیدرروند تحوالت منطقه آغاز گرد یدیمرحله جد 0118در سال  ییکایآمر یروهایتوسط ن

استمرار  لیاستقبال کردند، به دل دیتهد کیکشور که از حذف صدام و حزب بعث به عنوان  نیا گانیهمسا یبرا

 نیکه ا یناگوار یامدهایدر عراق و پ یثبات یب یا منطقه راتیرا به وجود آورد است. تأث ییها ینگران یو ناامن یثبات یب

و  یمواجه نموده است )احد یمنطقه را با ابهامات ندهیبر جا بگذارد آ یا نطقهم تیبر صلح امن تواند یم یثبات یب

 (.70 ،7831، یشور

 ،یالملل نینظام ب الیس تیبا توجه به وضع ،یها سالاین داشته است و در  یا منطقه یامدهایتحوالت عراق همواره پ

داشته است،  یقابل توجه راتیتأث زین یا و فرا منطقه یا منطقه یها حاکم بر تحوالت عراق در روابط قدرت طیشرا

مؤثر است و  الملل نیب دینظام جد یریگ وفصل بحران عراق در شکل حل یمعتقدند که چگونگ یبرخ که یطور به

منطقه  یتیامن باتیو ترت یا منطقه یها یهمکار یعراق را برا گانیهمسا ژهیو مهم منطقه به یروابط کشورها تواند یم

 ت،یامن ،یموضوع دولت ساز یدارد. در سطح مل تیو تحوالت آن در سه سطح اهم دی. عراق جددینما فیباز تعر

 تیکه ثبات و امن یو تا زمان باشند یاست که دولت و ملت عراق با آن مواجه م یترین مسائل و رفاه مهم یبازساز

 (.78 ،7831، یو شور ی)احد بوددشوار خواهد  اریموارد بس هیبه بق یابیمحقق نگردد دست

 یا منطقه تیمنطقه و عراق در ثبات و امن یتیامن یها بحران نقش

که بغداد و دمشق  روتیاز تهران تا ب کیتیگسترده در جبهه مقاومت و اتصال ژئوپل یوندهایپ جادیا ریهای اخ سال در

جبهه  ءخطر ارتقا ط،یشرا نیداد. در ا ءارتقا شیاز پ شیجبهه مقاومت را ب کیاستراتژ گاهیجا رد،یگ یدربر م زیرا ن

 نیاست. بر هم شده لینظام سلطه تبد یراب یبحران جد کیبه  ،یافتنین دست یا به نقطه به رهبریت ایران مقاومت

کشور  نیو نفوذ ا رانیا یخیتار گاهیبا اشاره به جا ،یا در مصاحبه کایخارجه اسبق آمر ریوز نجریکس یاساس، هنر

غرب در  یقو یامپراتور کی لیو تشک یهژمون جادیا یکشور منطقه برا نیرا مستعدتر رانیا ،غرب آسیادر منطقه 

اساس بحران  نیتر از داعش است. بر هم تر و بزرگ مهم اریبس رانیا دیداد که؛ در حال حاضر تهد ذکردانسته و ت آسیا

جبهه مقاومت بوده است.  فیو تضع رانیا دیرفع تهد یاساساً برا ه،یداعش و دخالت غرب در عراق و سور یساز

 ی مختلفها زمانی در ا فرقهقومی  هیتجز دیروبرو است، عمالً با تهد ینیسرزم دیبا تهد نکهیعراق عالوه بر ا

مبارزه با داعش است که  یبرا یالملل نیائتالف ب لی: تشککند یسازتر م را مشکل تیوضع نیقرارگرفته است. آنچه ا

در بغداد بر اساس منافع نظام سلطه  دیجد یدر عراق و دولت ساز کایحضور مجدد امر یبرا؛ رسد یبه نظر م

دولت  لیاز عراق و برخورد با داعش را منوط به تشک تیعملکرد داعش، حما یاز ابتدا کای. آمربود افتهی سامان

دولت وقت عراق  یکناربر ؛یبه معنا یدولت وحدت مل لیکرد. واضح بود که تشکاعالم کشور  نیدر ا یوحدت مل

ی بر دولت مرکز انیعیش سلطو در واقع کاهش ت یسهم اهل سنت و کردها در دولت مرکز شیافزا و یمالک ینور

 دیرا تائ ینظام کنفدرال جادیا ایعراق و  هیانداز تجز چشم د،یترد یموارد ب نیا علی رغم اکثریت جمعیت عراق است.
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 ریز مستقیماً یتختیعراق، بغداد پا ندهیآ یبرا کایدر عراق. در راهبرد آمر ینیو وحدت سرزم ی، نه ثبات ملکند یم

 یبرخ نیریهای ز الیه توان یم نجایخواهد بود. در ا یردو ک یسن ،یعیش میسه اقل یهماهنگ ینظر واشنگتن برا

 جهینت نیبه ا غرب آسیا منطقه یتیامن تیوضع یبا بررس لذا. درک کرد یخوب در قبال داعش را به کایهای آمر سیاست

. اساساً میجبهه مقاومت هست هی، علجبهه سلطهتوسط  شده یزیر و برنامه یبحران ساختگ کیکه شاهد  میرس یم

کشورها خواهد شد تا  نیدر ا یعموم ی، منجر به ضعفیا فدرالیسم خودمختار یبه واحدها هیعراق و سور هیتجز

 ،ی. به عبارتدینما یستادگیو منافع غرب ا یستیونیصه میدر برابر رژ نتواند یکشور چیه ایدر منطقه غرب آس نکهیا

 ای یارض تیکشور بوده و موضوعِ حفظ تمام نیفراتر از ساختار قدرت در ا یا بحران عراق، مسئله یموضوع کانون

چراکه  اشت؛خواهد د یا منطقه تینظم و امن ندهیبر آ یتر قیعم اریبس راتیکشور، تأث نیا هیو تجز یفروپاش

منطقه  یاسینقشه س فیمنطقه ایجاد کرده و به باز تعر یکشورها یدر مرزها یاساس یراتییتغ تواند یعراق م یفروپاش

 (.http://tabyincenter.irر.ک  783۱،ی)مراد شودمنجر  ایغرب آس

 منطقه یها ییهمگرا و یا منطقه تیامن 

را نشان  تیامن جادیو منطقه و ا یالملل نیبر تحوالت ب یاثرگذار یالزم برا یستگیاست که عراق شا نیا تیواقع اما

و عراق،  رانیمنطقه و توسعه روابط ا یو گسترش روابط کشورها تیامن یو عراق در برقرار رانیا یهمکار داده و

و عراق برقرارشده  رانیمنطقه توسط ا تیامروز امن کهموجب شده  یهمکار نیاند و ا داشته ینقش سازنده و اثرگذار

 ،یخارج یرا دارد که بدون حضور کشورها نیو عراق توان ا ستین یغرب یکشورها یبه حضور نظام یازیو ن

اثرگذار باشد. دولت عراق در  هیهمسا یو کشورها یالملل نیو بر تحوالت منطقه، روابط ب دیرا برقرار نما تیامن

و بعد از سقوط  ریهای اخ موفق عمل کرده است و در سال اریبس ها یناامن یجیو صلح و کاهش تدر تیکنترل امن

 یما ، مذاکرات مختلف را توسط دولت عراق شاهد بودهها یزیر ها، اقدامات، برنامه از تالش یا حجم گسترده ،صدام

 تیموفق نیدر سطح گسترده شده است و ا تیامن جادیو ا یو قوم یمذهب یها که منجر به جلب اعتماد مردم، گروه

کرده است و اکنون عراق  یضرور ریرا غ یخارج ینظام یروهایو قابل توجه بوده که حضور ن ریگ چشم یبه حد

 .کندوفصل مسائل منطقه کمک  را در حل گرید یکشورها نیخود و منطقه را حفظ کند و همچن تیقادر است که امن

به حل  تواند یم گرانیاز د شیعراق ب اثرگذار است و اقدامات یکشور زین ه،یعراق در حل مشکالت سور امروز

در  رانیبه نقش عراق و ا دیبدون شک با ه،یدر حل مشکالت سور یالملل نیب یها کمک کند و سازمان هیمسائل سور

صلح  توانند یمنطقه، نم تبر تحوال یرگذاردو کشور تأث نیبدون حضور ا رایتوجه داشته باشند ز قالب جبهه مقاومت

 منیتا جدید منظا یریگ شکل ورتضر جدید تتحوال وزبر. ندیبرقرار نما ایو منطقه غرب آس هیرا در سور تیو امن

و  ی)احد تـسا دهرـک ریناپذ منطقه را اجتناب یتیو امن فرهنگی ،سیاسی تقعیابر اساس وا ایدر غرب آس یا منطقه

 (.78 ،7831، یشور

 منطقه تیآن بر امن یرتأثغرب آسیا و  یتیعراق در مجموعه امن گاهیجا

برون  یها قدرت یحوزه و حت نیا یکشورها یاصل یها از دغدغه یکیبه عنوان  شهیفارس هم جیمنطقه خل تیامن

و قرار گرفتن در مجموعه  ییایجغراف یجوار هم لیفارس به دل جیمنطقه خل یمطرح بوده است؛ اما کشورها یا منطقه
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 انیم نیبوده است. در ا هیهمسا یها قدرت ریسا یاز رفتارها یناش یتیامن یامدهایمذکور در معرض پ یتیامن

بر  میمستق رهیو غ میصورت مستق مجموعه به نیخود در ا گاهیبا توجه به جا فارس یجخل یتیمجموعه امن یکشورها

 یخاص یها یژگیاست که از و ییعراق از جمله کشورها انیم نیگذاشته و خواهند گذاشت. در ا ریمنطقه تأث تیامن

 گاهیجا رینقش و تأث نییتع ی(. برا7؛ 7837، یو عباس یصالح دی)س استمنطقه برخوردار  تینبر ام یرگذاریدر تأث

در خصوص  الملل نیدر حوزه روابط ب رسد یفارس به نظر م جیبه خصوص خل ایمنطقه غرب آس تیعراق در امن

جهت با  نیالزم را ندارند به هم یموجود کارآمد یها هینظر یا منطقه تیبر امن ییها قدرت نیچن یرگذاریکنکاش تأث

موجود  یها هینظر ریاز سا یریگ و بهره ها هینظر نینقاط قوت ا بیاما با ترک یتیامن عهمجمو یها هیاز نظر یریگ بهره

موضوع  یاساس به کالبدشکاف نیاقدام نموده و بر ا یا منطقه یها قدرت یرگذاریاز تأث یمدل میابتدا به ترس

 (.8 ،7837، یو عباس یصالح دی)س استشده  پرداخته یا منطقه تینقش کشور عراق در امن گذارترییرتأث

 ی در آینده و ثبات امنیتی عراق:ا منطقهنقش بازیگران 

 یشکل یگردد، در حال تحول و دگرگون یو تلق فیکه تعر یبه هر معنا و مفهوم ا،یدر غرب آس یا منطقه یتیامن نظم

در پنج بُعد  یمنطقه در سطح درون ،یاسالم یداریو ب 0117سپتامبر  77پس از  کسو،یاز  است. چون یو ماهو

و تحول شده است. به لحاظ  رییدستخوش تغ دات،یتهد تیتعامل و ماه یالگوها ،یهنجار ،یکارگزار ،یساختار

 یل و توازن قواکه تعاد یا گونه شده است. به واحدها متحول و دگرگون نیقدرت در ب عیسطح و توز ،یساختار

 نیآفر نقش گرانیباز ز،ین یاست. از منظر کارگزار یریگ در حال شکل یگرید یخورده و موازنه قوا هم به نیشیپ

و افراطی  یستیترور یها . ظهور گروهاند افتهی و تحول رییتغ یردولتیو غ یدر دو سطح دولت یا و فرا منطقه یا منطقه

حاکم بر  یو تحول هنجارها و قواعد رفتار رییتغ یمشهودتر است. در پ انیم نیدر ا فیضع یها و دولتسلفی 

تعامل در  یالگوها رییگانه، تغ تحوالت سه نیا ندیمتحول شده است. برآ زیآن ن یا و انگاره یرمادیمنطقه، ساختار غ

در غرب  بیقدر دو اردوگاه ر یو همکار زشیتعامل متعارض ست یکه دو الگو یا گونه سطح منطقه بوده است. به

و  یو تحول ماهو رییدستخوش تغ زین ایدر درون منطقه غرب آس یتیامن داتیگرفته است. سرانجام، تهد شکل ایآس

در عراق از زمان  یاجتماع ساختار، کنفرانس امنیتی تهران(. 7831ی، روزآبادیفو  ی)دهقان استشده  یشکل

 یبرا یبعث میرژ یها رغم تالش بوده است که به یا فرقه یمتعدد قوم یها بر شکاف یکشور، مبتن نیا یریگ شکل

روزنامه  ،7831، یمختلف مجدداً بروز کرده است )واعظ یها در زمان ،یواحد عراق تیهو کی فیتعر

 (.یساالر مردم

 ی در آینده سیاسی و امنیتی عراقا منطقهنقش مداخله گران فرا 

 هیچو  گذاردمایش آز عرصه بهرا  سیاسی های یدگاهد انبتو که یافت غرب آسیا مانندی ا منطقهتوان  یم رتبند

 یخرتا که انجآ تابه خود معطوف کند.  را نجهانیا عالقه حال ینو درع توجه ستا نستهانتو غرب آسیا همانندی ا منطقه

از  یکینیم قرن اخیر، غرب آسیا  در ن بوده است.جهااز  همیتیاپر بخش پیوسته منطقه غرب آسیا ،دهد می ننشا

 دیبا(. البته 7: 7833و عزتی،  رفشاا مایل)ی ژئوپلیتیکی بوده است ها نگرش در نجها مناطق ینتر و حساس نیتر مهم

است، با توجه به  یتیاز منظر امن شتریب منطقه غرب آسیا در کایآمر به خصوصکشورهای غربی گفت که منافع 
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 کایآمر کیژئواستراتژ یهادارد و علقه رژیم صهیونیستی امنیت کشور نسبت به نیاست که ا ییها ها و رسالت دغدغه

. کند یم شتریمتحده را نسبت به منطقه ب االتیا اقیاشت یبزرگ که از لحاظ نظر خاورمیانهو  غرب آسیانسبت به 

چه از منظر ژئوکالچرال و چه از منظر  ک،یتیچه از منظر ژئوپل ک،یرا چه از لحاظ ژئواستراتژ کایمنافع آمر

و  چنان به منطقه آن کایکه آمر دهد ینشان م م،ینگاه کن عراق به خصوصنسبت به غرب آسیا  میبخواه کیونومژئواک

به  یابی. هر چند امروزه بحث دستمکن بیفعاالنه موضوع را تعق وهیبخواهد به شاگر عالقه دارد که  منابع غرب آسیا

موضوعات  ریتر است، اما مطمئناً سا برجسته ها لیتحلدر و امنیت رژیم صهیونیستی  تیموقع نیو تضم یمنابع انرژ

منطقه غرب آسیا در  یتامن .(8، 7831ی، )کرم نیست تیکم اهم امنیتی و ژئوپلیتیکی موجود در منطقه غرب آسیا نیز

است که هر  یگر و غرب مداخله یکشورها تیبا محور تیامن ینوع ،کشورهای عراق و سوریه الخصوص یو عل

از  یکیکه  میدر منطقه هست ییها حضور، شاهد ائتالف نی، اما باوجود اکنند ید را در منطقه دنبال مکدام منافع خو

 تاائتالف موجب شده  نیا جهیاست. نتو عراق حزب اهلل  ،هیسور ران،یا ی جبهه مقاومت با حضورها ائتالف نیا

خود  یکند تا برا یکند و سع هینامتقارن تک نیدکتر هیخود، به نظر یتیامن یدر الگوهاجبهه مقاومت به رهبری ایران 

 .(۱ ،7831، ی)کرم کند جادیابازدارندگی  و استراتژیک یدتیو عق یتیهو کیعمق استراتژ

 لهیبه وس مدت انیمدت و م کوتاه یها در بازهی ا فرا منطقهمنطقه غرب آسیا و نقش بازیگران  کیژئواستراتژ ندهیآ

 ه،ی. سورشود یم نییتع هیو روس کایبرجسته آمر یتیبه همراه نقش حما یو عربستان سعود رانیا ه،یتعامالت ترک

شکل  یا منطقه یها که رقابت یهستند؛ محل یمحل تالق ادیاحتمال ز بهکشورهای اسالمی مانند لبنان عراق و 

 یا منطقه یها قدرت ندهیوان نماخودمختار و هم به عن گرانیها هم به عنوان باز ها و مخالفان آن رژیم زیگیرند و ن می

گفت که  توان یم. البته شوند یعرب یها دارند جذب مناقشات همراه انقالب لیتما یا منطقه یها . قدرتکنند یعمل م

را مشخص خواهد کرد. در واقع  منطقه غرب آسیا ندهیآ یادیو عراق تا حد ز هیحاکم بر سور یاسینظام س ندهیآ

 است شده لیمنطقه تبد ندهیآ تحوالت ژئوپلیتیکی انداز در چشم کننده نییتع یدو کشور به عامل نیسرنوشت بحران ا

 .(۱، 7832)یوسفی، 

 ی در آینده عراقا نقش مداخله گران فرا منطقه و یا منطقه یتینظم امن

. یره(ارزش و غ ،فرهنگ ،جامعه) یگرد مفاهیم ریبسیا همانند که ستا نسانیا معلودر  حمطر مفاهیم جملهاز  منیتا

 یهاو راز مزز را یا و فرورفتن در هاله منیتا معماگونگی. ستان آ یماهوو  تیذا خصیصه دنبو گنگو  پیچیدگی

 هر دهکر نبیا ره،با یندر ا برجسته پردازان هیزان، از نظربو که ستا جایی تا یو روزمرگ یکیژیدئولوا و یکیرتئو

 مفهوم ساده ینا دخودر  دموجو های ییو نارسا تتناقضااز  کافی گاهیآ ونبد ،منیتا ممفهودرک  ایبر کوششی

و  کنش زی،سا تصمیم م،مفهو ینا هگسترۀ . عرصستا حساسیو  هپیچید ربسیا عرصه ،منیتا عرصهاست.  ندیشانها

 همهران، یگزبا یا نهیزمدر چنین  .ستا قرین ییها و فرصت اتبا تهدید ،منیتیا هپدید هر. ستای ا حرفه یها واکنش

 (.2۱، 7833، عزتیو  رفشاا مایل) هستند.و دفع ضرر  خیر کسب پیدر 

                                                            تولید حکومت ملی دربازنقش ساختار و ثبات امنیتی عراق 

است. دولت  ییایو نظارت بر مردم و قلمرو جغراف یانسجام، همانندساز یکارآمد برا اریبس یستمیس یحکومت مل
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 نیو تضم یده آن سازمان فهیشده، وظ شناخته تیبه رسم یالملل نیاست که در سطح ب یحقوق تیشخص کی یمل

 هیرا عل یچالش ای یبیرق چیاست، ه مرجع نیباالتر که ییشهروندان قلمرو خود هست و ازآنجا تیسعادت و امن

و مهم هر حکومت  یاز اهداف اصل یکیاست.  تیو از شهروندان خود خواستار تبع خود تحمل نکرده تیحاکم

ها و  قدرت ی از نفوذ و رخنه ینیسرزم یو مقررات الزم جهت حفظ قلمرو و مرزها نیقوان یو اجرا نیتدو

است  یداخل تینظم و امن یخود و برقرار نیحاکم بر سرزم یاجتماع و یاسیاز نظام س یپاسدار گر،ید یکشورها

 (.7830،731،ی)زارع

قرارگرفته  توسعه یها یبند رتبه ینتهادر ا ارههمو 0118بعد از  یها در سال رو نیدارد و ازا یا شکننده لتدو اقعر

در عراق به گونه است  یساز است. ملت یرییدر برابر هر تغ ریپذ بیو آس فیضع یمل تیبا هو یعراق کشور، ستا

 انهیگرا یاند و فاقد هرگونه آرمان مل گرد هم آمده یمل یها نسبت به ارزش تیفاقد حساس یها از انسان یا که توده

بعث، عراق را  میعراق قبل از سقوط رژ ی. قانون اساسدانند یم یقوم یها خود را منتسب به ارزش رو نیهستند؛ ازا

 یبرا یگاهیجا چیه یمذهب یقوم یها گروه ستم،یس نی. در اکرد یم یخلق مستقل معرف کیدمکرات یجمهور کی

و وحدت  یستیالینظام سوس کی سیو تأس یامت واحد عرب جادیا یاسیس ستمیاندام نداشتند و هدف س عرض

اقتدارگرا داشت که  ومتمرکز  یساختارعراق کشور  یساختار حکومت با توجه به قانون اساس بود. سمیعرب پان

بعث در  میرژ یانقالب متمرکز کرده بود. بعد از فروپاش یفرمانده یمثل شورا یخاص یدر نهادها شتریقدرت را ب

 کیدموگراف تیو قدرت در عراق را به اکثر یاسیس ستمیس کا،یامر یبه رهبر یجهان زرگب یها عراق توسط قدرت

آن  خینداشته و در طول تار تیدر حاکم ینقش چیکه تا آن زمان ه یو کرد عراق عهیمردم عراق سپردند. دو بلوک ش

کردند که وارد  دایرا پ تفرص نی، اشد یگرفته م دهیها ناد شده بودند و مطالبات آن ها سرکوب کشور توسط حکومت

با  نکهیعالوه بر ا عراق. ندیحساب آ هرم قدرت در عراق به یاصل یشوند و جزء شرکا دیعراق جد یاسیس تمیسس

: کند یسازتر م را مشکل تیوضع نیارگرفته است. آنچه اقر زین هیتجز طیروبرو است، عمالً در شرا ینیسرزم دیتهد

عملکرد داعش،  یاز ابتدا کای؛ آمررسد یداعش است که به نظر متروریست مبارزه با  یبرا یالملل نیائتالف ب لیتشک

کشور کرده است. واضح بود که  نیدر ا یدولت وحدت مل لیاز عراق و برخورد با داعش را منوط به تشک تیحما

سهم اهل سنت و کردها  شیافزا ،یمالک ینور ی دولت وقت عراق یعنیبرکنار ؛یبه معنا یدولت وحدت مل لیتشک

عراق و  هتجزیانداز  چشم د،یترد یموارد ب نیبود. ا یبر دولت مرکز انیعیو درواقع کاهش تسلط ش یدر دولت مرکز

 .(22-01 ،7831ی، سهراب)در عراق  ینیو وحدت سرزم ینه ثبات مل ،کند یم دییتأرا  ینظام کنفدرال جادیا ای

 و داعش در عراق یستیترور یها گروه ندهآی

 یترا در رفتار، موقع یاساس راتییتغ ،کشور عراق به خصوصمنطقه غرب آسیا  ی شکننده تیظهور داعش در وضع

 طرهیس انیپاسوی با  از بود.نموده  جادیا یالملل نیمنطقه و ب یها قدرت ،یفرو مل یروهایها و ن دولت تیو وضع

 یزیر در حال برنامه یا و فرا منطقه یا منطقه گرانیرقم خورد که باز یدر حال هیعراق و سور یها نیداعش بر سرزم

در  هیو روس رانیدوست شامل ا یا منطقه گرانیبازبودند، این  ایقدرت در منطقه غرب آس میپارادا یباز طراح یبرا

 کایآمر یمخالف به رهبر یهستند و کشورهاعراق و سوریه حاکم بر دو کشور  یها قدرت دولت یایاح یتالش برا

طالب ) برند یدو دولت رهاشده از شر داعش بهره م نیا فیتضع یخود برا یها تیمعکوس از تمام ظرف یدر تالش
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داعش در  ندهیبحث آ یگریاز هر زمان د شیب 0171سال  اما باید توجه داشت که در(؛ 701، 7832و زرین،  آرانی

است و همگان بر آن  انیطور حتم آنچه نما هب. بودمطرح  هیعراق و سور یطور خاص کشورها و به ایمنطقه غرب آس

 یستیگروه ترور نیا اتیح انیپا یبه معنا هیقلمرو داعش در عراق و سور انیاست که پا نیا داشتند،اتفاق نظر 

 .(7831پرتو،)خود ادامه خواهند داد  اتیبه ح دیجد یدر قالب یستیگروه ترور نیوابسته به ا یروهاینخواهد بود و ن

و آنچه سبب بروز و ظهور  ستین یگروه و کشور چیمحصول ه ییبه تنها سمیتوجه داشت که ترور دیحال با نیبا ا

بر سر  یو خارج ینشده داخل حل یها یریوجود درگ ه بودشد هیمانند داعش در عراق و سور یستیگروه ترور کی

 یو شبه جهاد یو تفکرات افراط اسلحهغرق در پول نفت،  زیاکنون ن است؛ که هم یا قدرت و قلمرو آن در منطقه

حال با توجه به . شوند یمحسوب م یستیترور یها تیفعال دیتشد یبرا یمناسب یبسترها ینخواه ای یاست که خواه

 تتحوالاز  متأثر یها استیرو است و س پیشعراق داعش در بخصوص  و یستیترور یها گروه ندهیآ چالشها این

 (.078 - 717 ،783۱ ،ی)طارم شود یم ختهداپرآن  بهداعش در عراق چگونه  هیندآ

 
 اطلس شیعه() عراقدر  ستیترور یها حضور گروه -2نقشه 

 (www.asriran.com) منبع:

 یکیداعش به صورت گروه چر اتیتداوم ح

و  روهایماندن ن ی، باقگردد یمطرح م که خالفت خود خوانده داعش یروهاین ندهیدر ارتباط با آ ییویسنار نیاول

 نی. بدهست ی مردمیها تودهی مردمی در بین ها پوششی پنهان با کیچر یها داعش در قالب گروه ینظام یها هسته

ی روهایاز ن یگبزر یطور حتم بخش به ه،یمناطق تحت کنترل داعش در عراق و سور یآزادساز انیشرح که بعد از پا

خواهد ماند. در  یآنان باق اریدر اختبه صورت پنهانی  یادیز یها سالم به در خواهند برد و هنوز سالح انجرزمی 

و  یکیجنگ چرنوعی در دست دارند، آغاز  زیها تجربه و امکانات آن را ن که آن نهیگز نیتر آل دهیا طیشرا نیا

افغانستان و  رطالبان د یروهایهمانند ن یاست. در واقع، مدلو سوریه دو کشور عراق  یها با حکومت یشیفرسا
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و  یاز نظر امکانات نظام یکیچر ییرویداعش در قالب ن اتی. در ظاهر تداوم حهیدر ترک 7حزب کارگران کردستان

انگاشت که اکثر  دهیمسئله را ناد نیا دیآسان خواهد بود اما نبا اریبس یده و سازمان یانسان یروهاین حات،یتسل

مسئله  نیهستند. ا عیوس یها و دشت یابانی، مناطق بداشته است اریتدر اخ هیکه داعش در عراق و سور یمناطق

 یروهایکه ن یدر صورت گر،ید عبارت اندام کند. به عرض یکیچر یکه داعش نتواند در قالب گروه شود یموجب م

 اتیتداوم ح یبرا ییایالزام جغراف نیتر العبور که مهم و صعب یستاناز داعش نتوانند به مناطق کوه مانده یباق ینظام

 (.078 - 717 ،783۱ ،یرا آغاز کنند )طارم یکیچر یا مبارزه توانند ینم ابند،یاست دست  یکیگروه چر کی

 ی و دستاورد علمی پژوهشیریگ جهینت

 یها قدرت راهبران ،در منطقه غرب آسیا ها رقابتو فضای  در جهان اسالم کیتیژئوپل نیتحوالت نو یریگ با اوج

منجر به  که اسالم وجود دارد و اکنون نیکه از د یگوناگون ریها و تفاس ، برداشتها دگاهیبا استفاده از تعدد د یغرب

 به با توسلاست،  دهیگرد ی تروریستی همانند داعش و النصرهها گروهی سلفی تکفیری در قالب ها اسالم دهیبروز پد

 طرهیبر حفظ س یمبتن که یاسالم یها نیاستعمار و ارتجاع در سرزم انیمجدد م وندیپ جادیخود و با ا نیریسنت د

 در منطقه غرب آسیا مسلمانی ها از کشورها و ملت یاریبر امور بس نیمرتجع تیحاکم یها و تداوم بقا قدرت نیا

نسبت به اسالم را باهدف ممانعت از تحقق  انیجهان یهراس در افکار عموم جادیو ا ایمسئله اسالم فوب ،بوده است

 علمیاز مجامع  یاریبس یرا به موضوع اصلمنطقه غرب آسیا  یکیتیوابسته ژئوپل یسازندها رمؤثر د یها یدگرگون

 اند. نموده لیجهان تبد

ی تامنی – یاسینظام س کی یریگ ضرورت شکلاین موضوعات  ریتأثی ساختار سازی در عراق تحت روندها بنا بر* 

 – یاسیس دیجد یها تیو بروز واقع راتییرا با توجه به تغ غرب آسیادر منطقه متکی بر ساختار جدید ژئوپلیتیکی 

داعش در حال که با همکاری جبهه مقاومت در پسا  دیعراق جد غرب آسیا و در یو اجتماع یفرهنگ ،یتامنی

مرحله اینکه  ؛ وداند یمالزم  مقاومت است وابستهغیر  کیتیوابسته به محور ژئوپل کیتیاز محور ژئوپل یانداز پوست

 یاسالم یواسطه کشورها  به ایدر غرب آس یتیامن یبوم یالگو یو کارها یساز تیدرحال تثبژئوپلیتیکی گذار 

 هست. با تکیه بر محوریت جبهه مقاومت در حال اجرایی شدن منطقه

 یکه منطقه را تا آستانه فروپاش سمیبه نام ترور یکیدئولوژیا دهیپد نیتر تحوالت منطقه و مهار خطرناک* اما 

 ینشان داد کشورها در مقابله سازی با تهدیدات مقاومت راتوان مقابله سازی جبهه  برده بود، شیپ یکیتیژئوپل

ائتالفی از  ارتش لیرا داشته و امکان تشک ی و ساختاریسازمان درون یکیتیاتحاد ژئوپل یجاد همگرایی باتوان ا یاسالم

 تیامن نیتأم یها تیظرف و متحد در مقابله سازی تهدیدات جهت قدرتمند ی وبا توانمندی اسالم شورهایک

را بدون حضور کشورهای جبهه مقاومت با اولویت سوریه عراق  خصوص جهان اسالم به یایدرازمدت قلمرو جغراف

 .باشند را برخوردارمی  یا و مداخله گران فرا منطقه گرانیباز

 نسبی و بازگشت آرامش ی تروریست نیابتیها گروه یدر نابود یباتجربه موفق مقاومت اسالم راتیتأث * کارکرد و

مردم کشورهای به  ی و روحی روانیو اعتقاد یاقتصاد ی،که به لحاظ انسان یگزاف یها نهینظر از هز به منطقه، صرف
                                                                                                                                                                
1. PKK 
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 یعنیمؤلفه  نیمؤثرتر توانند یامکانات م نیکمتربا  یدرون یروهاین یوقتنمود ثابت ولی  وارد کرد، ایغرب آسمنطقه 

، پس برگرداند مؤثرتر کشورهای اسالمی تیبر محوربا توانمندی قدرت داخلی  کیتیحوزه ژئوپل نیرا به ا تیامن

اتحادیه  ضرورتمحور ژئوپلیتیک غیر وابسته  بر هیتکی با تامنی – یاسیس دیجد باتیترت یریگ شکل حرکت در

 .دینما یمها را  ییهمگراائتالف و اسالمی با تشکیل 

ها با  آنتصور نمایم،  یا و فرا منطقه یا که داعش را منطقه شود یآشکارتر م یداعش وقت پسانظم یری گ شکل*  

 یبرا یشتریاند که خطر ب به خود گرفته یا فرقه یاست، رنگ و بو یاجتماع یها توده یها رعب که زاده عقده جادیا

به  دیبای ا فرا منطقهی منطقه و کشورها هست، کشورهای جبهه مقاومت و حتی روسیه خصوص بهغرب آسیا منطقه 

ارائه  دیجدمناسب جهان  یا و بر اساس آن نسخه حرکت نمایند دیجد یقدرت و هژمون هیبر پا دیجد یدنبال نظم

ی با قطب که جهان پسا تک میری. اگر بپذاست شده است ازآنچه در منطقه انجام یندیو برآ جهینت دی. نظم جدشود

که  میریبپذ باید هم آن رای ا فرا منطقهی و ا منطقهبازیگران در رفتار  ی و ژئوپلیتیک است،هژمون ساختارتغییرات در 

 .درگذار باشیتأث دتوان ینه موضوع کنش، م ،کنشگر یک عنوان بهجبهه مقاومت 

را پدیدار نظم در منطقه  یسنج امکان که نهیشیپ یدارااست  یموضوع یا نظم منطقه یالگوها* در حال حاضر 

 ینظم یب یها در منطقه وجود داشته باشد، الگوها از قدرت ابتیو به ن یا منطقه یها یکه باز یتا زمان ؛ ودینما یم

به این نکته توجه  دیاست. البته با ینظم کار دشوار یارائه الگو ینظم یب نیو در ا هستحاکم غرب آسیا کالن بر 

و تغییرات در  منطقهژئوپلیتیکی  یها تیباعث شود که واقع دینبانظام اسالمی مقدس  یها آرمان و ها ارزششود که 

در منطقه غرب  شده لیتشکی ها یبند دستهچنانکه با  .بسپاریم یا به فراموشی دهیرا ناد یا منطقهی ها ائتالفساختار 

را پس از پروژه ناموفق  دو یکویپ پروژه ساس صهیونیستی میو رژ سیانگل کا،یآمر، کشورهایی مانند باوجودآسیا 

که  رانیا ک،یو هم آکادم یآنان، هم به لحاظ راهبرد یها . در طرح است  گرفته شیدر پ کایآمر یک یکویپ ساس

به نفت  کایآمر یتگو با کاهش وابس جیتدر به تالش دارند که ها آن است. یهدف اصل رهبریت جبهه مقاومت را دارد

و موازنه از راه دور  استیاز س یشکل ،یستیونیصه میرژ یکیو تکنولوژ ینظام یبرتر تیتثب زیو ن منطقه غرب آسیا

 ران،یمدل، ا نی. در ادهند مورداجرا قرار نیابتی با رژیم صهیونیستی ها دولتی ساز ائتالفیا  ها گروهبا استفاده از 

با مرور  انیپا یب یها ها و کشمکش در دور باطل رقابتجهان اسالم را  قدرتمندو حتی کشورهای و عربستان  هیترک

 یا منطقه یها بردن ارتش انیاز م آورند.به وجود  یستیونیصه میرژ یامن باثبات برا هیحاش کیو  کنندفرسوده زمان 

قدرت در  یکیتیژئوپل راتییتغباید توجه داشته باشیم که  هست؛ امامورد هدف  کایآمر مانیپ که هم هیترک ی ارتشحت

و ایران و  هیدر ناتو، به روس تیعضو رغم یعل هیچنانکه ترکاین تغییرات به وجود آمده است. غرب آسیا منطقه 

شده  لیمتما نیو چ هیبه سمت روس کایپاکستان از اتحاد با آمریا اینکه شده است،  کینزد کشورهای جبهه مقاومت

حضور ضمن اینکه گرفته است.  شکل هیدر موضوع بحران سور هیو ترک هیروس ران،یمثلث ااز سوی دیگر ت. اس

در غرب  هیروس شتریکه بانفوذ باست  آسیا ساختار غربی در مهم یکیتیژئوپل تتحوالنوین  زین هیدر سور هیروس

غرب آسیا با  منطقه یکشورهاه است. پس منجر شدو قدرت گیری جبهه مقاومت در عراق، سوریه و لبنان  ایآس

 گریکدیو با تعامل با  رندیرا در دست بگی ا منطقهی و امنیت ا منطقههمگرایی موضوع  دیبامحوریت جبهه مقاومت 

 .ی نمایندساز ادهیپغرب آسیا  در منطقه یتیامن ی گسترده کردیرو کی؛ و ندیوفصل نما مسائل را حل
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 منابع

، صص. 7838(، زمستان ۱سال ششم، شماره ) ،یها، فصلنامه روابط خارج در عراق: تنوع کنش کایو آمر رانیا ،(7838اکبر ) یعل ی،اسد

722-701. 

شماره  ک،یاستراتژ قاتیمرکز تحق ،یو موانع همکار ها تیدر دوره ترامپ: ظرف کایو آمر یعربستان سعود ،(7832اکبر ) یعل ی،اسد

 .7-۱، صص. 7832 زیی(، پا023)

روابط  یالملل نیفصلنامه ب ران،یا یاسالم یبر منافع جمهور انهیدر خاورم کایآمر یاهداف راهبرد ریتأث ،(7833) ینحس ی،پوراحمد

 .21-33، صص. 7833(، تابستان 0سال اول، شماره ) ،یخارج

 .یمشهد: انتشارات پاپل ،کیتیژئوپل میاصول و مفاه(، 7832)محمدرضا ا،یحافظ ن

(، 38شماره ) ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق ه،یهمسا یشمال عراق بر کشورها یکردها یخودگردان ری، تأث(7832محمدرضا ) ،ایحافظ ن

 .2-81سال، صص 

 اهلل. روح یتهران: مؤسسه فرهنگ ،یابطح نیحس دیعراق، ترجمه س یدادهای، رو(7832محمد ) دیس ،یدریح

 فرهنگی مؤسسه راتنتشاچاپ اول، تهران: ا انه،یخاورم یمل تی(، امن7832) یلفور ک یبهزاد احمد و جالل دیس ،دیباوزآفیر هقانید

 ابرار معاصر یالملل نیب قاتیو تحق تمطالعا

قطر، فصلنامه ی ا و فرا منطقه یا ژئوپلیتیک منطقه یها شیتحلیل و تبیین عوامل اثرگذار بر پو ،(7838) یدریح ریجهانگو  نیحس ی،عیرب

 .71۱-782(، تابستان، صص. 73شماره ) ،یالملل نیب یاسیس قاتیتحق

سال هفتم،  ت،یآفاق امن یپژوهش -یفصلنامه علم ا،یغرب آس یتیامن طیظهور و گسترش داعش در مح یها نهیزم ،(7830احمد )ی، زارع

 .11-3۱، صص. 7830(، تابستان 08شماره )

: الملل نیفصلنامه مطالعات روابط ب ران،یا یاسالم یجمهور یمل تیآن بر امن ریبه عراق و تأث کایآمر ی، تهاجم نظام(7831محمد ) ،یسهراب

 .13-83(، تابستان، صص. 83سال دهم، شماره )

جهان اسالم، سال  یاسیس یها و عراق(، فصلنامه پژوهش هیدر رفتار کردها )سور یسی، ظهور داعش و دگرد(7832اهلل ) . روحیآران یطالب

 .701-721، صص. (، تابستان0ششم، شماره )

(، بهار 7سال اول، شماره ) ،یاسالم یداریها، دو فصلنامه مطالعات ب تحوالت ژئوپلیتیک خاورمیانه و تقابل استراتژی ،(7837) یر. امیقدس

 .72۱-713، صص. 7837و تابستان 

در  ییگرا هیناح دهیپد یریگ بر شکل ییایجغراف یها اسیآثار مق نییتب ،(7832) یخیانیش یعبد المهد و آذر خواه داهللی و مراد ،راد یانیکاو

 0-08(، صص. 7مجلّه جغرافیای سیاسی، سال اول، شماره ) ران،یجنوب شرق ا

و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسالمی  فارس جیگر در خل های مداخله ، تحلیلی بر نقش قدرت(7833) یاهلل عزت عزت و فرحناز ،افشار لیما

 .28-11 ،7833 تابستان ،(01) شماره هفتم، سال پژوهشی، –یی سرزمین، علمی ایران، فصلنامه جغرافیا

پژوهش ملل دوره اول،  یتخصص-یو عراق، مجله علم هیدر بحران سور یا و فرا منطقه یا منطقه یها ، نقش قدرت(7832جعفر ) ی،وسفی

 .7-1(، صص. ۱شماره )

 مسلح. یروهاین ییایکشور عراق، تهران: سازمان جغراف یای(، جغراف7813) ،ی. محمد پور، علنیمحمدحس ،ینام-71

مطالعات و  یتهران: انتشارات مؤسسه فرهنگ ،امدهایراهبردها و پ ،یالتیساختار تشک ت،یداعش ماه یکالبدشکاف (،783۱)یعل دینجات، س

 ابرار معاصر. یالملل نیب قاتیتحق

 .کیاستراتژ قاتیتعامل در عرصه عراق، تهران: پژوهشکده تحق کا،یآمر رانی(، ا7813) محمود ،یواعظ

 تهران: انتشارات سروش. ران،یدر ا کایآمر یها استیس یبررس کا،یو آمر رانی(، ا7813)حسن ،یواعظ
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