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Abstract 

The Middle East region has always seen developments and transformations 
during its modern history. In the meantime, the occupation of Iraq by the United 
States in 0222, the overthrow of Saddam and regime change in this country can be 
considered the most important event that at all forms a new era of interactions 
among the regional actors, the balance of power in the Middle East. The political 
tensions and its conflict can lead to an increase of insecurity in societies and the 
incidence of security challenges, and ultimately, to the regional crisis. The 
experience of the Taliban's performance at the beginning of the 02st century and the 
repression of the USA government in the Middle East region formed a strike that has 
been featured in forming the sects and appearance of insecurity in Islamic countries. 
The crisis in Iraq which began by the show of the Takfiri group called ISIS (the 
Islamic State of Iraq and Syria) from the beginning of this year and continued over 
the past few months, is the product of sectarian conflicts that has rooted in the past 
performance of foreign interference in the region and has made its continues at the 
region. Iraq is neighbor with major regional actors, including Iran, Turkey and Saudi 
Arabia, so its developments are influential on these countries. Iran among the 
neighbors and regional actors in Iraq, with a positive approach to the realities and 
the new political structure of that country has constantly supported establishing 
security, stability, territorial integrity and national unity of Iraq after Saddam. 
However, Iraq (after Saddam) due to insecurity, the presence of American forces, 
sectarian violence, the presence of Salafi forces and extremism growth, has also 
been some threats (albeit temporary) for Iran. Therefore, Iraq has an exact definition 
of Iranian national interests with its geopolitical characteristics, ethnic, religious, 
cultural and economic characteristics and has a specific position in Iran's policies. 
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چکیده
 سیاست و ام(یت که بوده هاییدگتگونی و تحوالت شاهد همواره اود مدرن تاریخ اول در ااورمیانه م(طقه

 ، ستنگونی2223 سال در آمتیکا سوی از عتاق اشغال میان، این در. است کتده متیثت شدت به را المللیبین سطح در
 تعامالت از گدیدی دوره گیتیشکل به که کتد تلقی رویدادی تتینمهم توانمی را کشور این در و تغییت رژیم صدام
 هایت(ش .است م(جت شده م(طقه از نوی(ی تصویت مجموع در و ااورمیانه در قدرت توازن ای،م(طقه بازیگتان میان

 بحتان در نهایت، و ام(یتی هایچالش بتوز و گوامع در نا ام(ی افزایش تواند بهمی آن از حاصل ت(ازعات و سیاسی
 م(طقة در آمتیکا تدول سازیو آشوب و یکم بیست قتن آغاز در االبان عملکتد از حاصل تجتبه. بیانجامد ایم(طقه

. شده است نمایان اسالمی کشورهای در نا ام(ی ظهور و سازیفتقه در آن از بخشی که داد شکل را ت(ازعی ااورمیانه،
 محصول ؛شکل گتفت شام  و عتاق اسالمی )دولت داعش نام به تکفیتی گتوهک نمایش با عتاق در که بحتانی
 استمتار بتای را راه و داشته م(طقه در اارگی هایداالت شتةگ  عملکتد در ریشه که است ایفتقه ت(ازعات
 و عتبستان تتکیه ایتان، از گمله ایم(طقه مهم بازیگتان با عتاق کشور. است سااته هموار م(طقه در سازیبحتان
 ایم(طقه بازیگتان و همسایگان میان در ایتان. است تیثیتگ ار نیز کشورها این بت آن تحوالت و است همسایه سعودی
 تمامیت ثبات، ام(یت، بتقتاری از همواره کشور؛ آن گدید سیاسی سااتار و هاواقعیت به نسبت م بت رویکتد با عتاق،
 ام(ی،نا فضای دلیل به صدام از پا حال، عتاق این با. است کتده حمایت صدام از پا عتاق در ملی وحدت و ارضی
تهدیدات  بتای واگد گتایی،افتاب و رشد سلفی وگود نیتوهای ،ایفتقه هایاشونت آمتیکایی، نیتوهای حضور
 -قومی - ژئوپلیتیکی ستزمی(ی هایویژگی مجموعه با عتاق ب(ابتاین. است بوده ایتان بتای مقطعی  نیز شاید )هتچ(د
به  یتانا هایسیاست در را ااصی گایگاه و داشته ایتان ملی م(افع در مشخصی تعتیف اقتصادی، و فته(گی - م هبی

.اود ااتصاص داده است
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 :مقدمه
 دست ردی باز یاصل مهتا ع(وان به استتاتژیک بزرگ، م(طقه یک ع(وان به ااورمیانه

 بین بتاورد و یتالق مورد اقویا م(افع ،یگغتافیای مکان این در و است بزرگ یهاقدرت

 نام یاهگسست م(اان ع(وان به ااورمیانه از توانمی موضوع این به توگه باگیتد. می تارق همدیگت

 که است یحال در این باش(د؛می ناتوانی عمل یاقتصاد یا و یسیاس اتحاد یک به نیل از که بتد

 یول ،نماید اتخاذ را تعهد عدم یا یاتفیب سیاستتواند می گسسته کمتب(د یهابخش از یبتا

 ع(وان به م(طقه این از ای(که علتشوند. می ادغام یاارگ یپیوندها در هابخش سایت زمانهم

 چشمگیت ااتالفات یدارا م(طقه این یکه کشورها است این شودیم بتده نام هگسست کمتب(د

 شوند.می اتد بیگانگان م(افع هایچتخ میان در م(افعشان که اندگتفته قتار یمکان در و باش(دمی

 سال سپتامبت یازده حادثه از بعد مشخص، اوربه و اایت سال چ(د ای ااورمیانه قهم(ط

 حافظه در غیت مستقیم یا مستقیم اوربه آن آثار که شده مواگه هاییناام(ی و هاچالش با 2222

 در بزرگ هایقدرت اواهیاست. زیاده مانده گای به م(طقه متدم ویژهبه و هاعمومی ملت

 شده، همتاه گتااسالم م هبی و سیاسی هایفتقه از بتای فکتی گمود از گیتیبهته که با م(طقه

 نیز را م هبی ت(ازعات سیاسی، ت(ازعات تشدید بت افزون که است موضوعاتی تتیناز مهم یکی

 در آن یابیریشه و ناام(ی بتوز دالیل کانونی، نقطة به رسیدن مسئله داده است. دغدغه و شدت

 در ناام(ی تداوم ایگونهبه عتاق، در ناام(ی است. تداوم عتاق ویژهبه و انهم(طقة ااورمی

 بتای را نااوشای(دی ام(یتی پیامدهای تواندمی و بوده ایتان از گمله و گوار آنهم کشورهای

 نقش از و بوده ایم(طقه معادالت در تیثیتگ ار کشوری داشته باشد. عتاق پی در ایتان.ا.  نظام

 سال سی اول در چتا که ماند؛ غافل نباید بزرگ هایبین قدرت سیاسی بازی در آن مهم

 ام(یتی و سیاسی شتایال و عتاق از تحوالت ناشی سیاسی م(طقه تحوالت از بسیاری گ شته

  .5: 2333است )ساوه درودی،  بوده کشور این بت حاکم

افک(ی بین ااتالفاعتقادی م اهب گوناگون اسالمی و  سوءاستفاده از ااتالفات فکتی و

 های ثابت استعمارگتان و مستکبتین گهت تضعیف گهان اسالم وآنان، همواره یکی از بتنامه

دنیای اسالم مشاهده شود، در نهایت با  ای که درعامل تفتقه کسب م(افع نامشتوع بوده است. هت

ها و ها، ملتقومیت افک(انه آنان میانک(د و تحتکات تفتقهایادی ابی  استکبار ارتباب پیدا می
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م اهب اسالمی اک(ون به گایی رسیده است که با پول، تشوین، تدبیت و اتاحی ایادی استکبار، 

های اایت و اوان(د. در سالک((د و آنان را کافت میبتای از مسلمین بتای دیگت را تکفیت می

در اقصی نقاب  گتفتن اموا  بیداری اسالمیاصوص پا از پیتوزی انقالب اسالمی و شدتبه

 شیعه و»های تکفیتی، سلفی، وهابی و... علیه مسلمانان ها و اقدامات گتوهگهان اسالم، فعالیت

  .5: 2333زاده، علیزاده و بزرگ) شده است بیشتت« سنی

در دهه اایت نقش  ویژهبهکه  استالملل  ها! ام(یت  بینتتین چالشگتی یک  از مهمسلف 

تتین رویداد گتی، مهمگیتی سلفیشکلا! داشته است. از! فضا! م(طقهسا! در ناامنبتگسته

ادبیات فقهی و  پشتوانهآید که توانسته است به می شمار بهمسلمانان  ایدئولوژیکی و فکتی تاریخ

های ها و گتیانبه گتایش نیازمتکی بت شبکه مع(ایی گستتده،  ها هدف) ش(اسیکالمی و نیز نشانه

سلفی در عتاق  هایگتیانک(د. وگود  بازتولیدرا در اشکال روز،  هاآنرا مجسّم و سلفی  سیاسی

عتاق بوده که آن را با  سازهویتاین گتیان همواره بخشی از سااتار ؛ قدمتی اوالنی دارد

گتیانی که بدون شک زاییده شتایال داالی و اارگی  ،اساسی روبتو کتده است هایچالش

اما بعد از اشغال  ؛نه چ(دان گستتده بود ایپدیده ،قبل از اشغال عتاق گتی تاسلفی .متعدد است

در عتاق  ؛بستت اصلی آن در بیتون و در افغانستان شکل گتفته بود آنکهبا وگود  ،2223سال 

. این گتیان با ای نامیدندمیال(هتین موگب ایجاد گتوهکی شد که آن را القاعده در ستزمین بین

ر اول سالیان اایت، در بحتان سوریه فتصت احیا پیدا کتد و با نام داعش در د هایینشیبفتاز و 

  .3: 2366، )سیدنژاد عتاق اعالم موگودیت کتد

عتاق گدید واگد تحوالتی است که تغییت در سااتار قدرت و هویت آن باع  

یان و شده است. حضور شیع ایااورمیانهتیک و رویکتدهای بازیگتان یدر ژئوپل هاییدگتگونی

 -عتبی »به « س(ی - عتبی»بع ی، تغییت رویکتد  توزکی(هاکتاد در ساات قدرت بغداد، ح ف رژیم 

 م(افع گهت در گدید عتاق در آمده وگود به هایفتصت عتاق، سیاسی فضای در« کتدی - شیعی

 روند و آمایش در دیگت ایم(طقهو بازیگتان  آمتیکا ایفتام(طقه بازیگت حضور. است ایتان ملی

شده  واقعیاتسیاسی ام(یتی ویژه ایتان در قبال این  هایاستتاتژیباع  اتخاذ  ،نوین عتاق تحوالت

هتم سیاسی عتاق، ع(صت کتدی، مسائل متزی، م(افع بازیگتان  رأساست. حضور شیعیان در 

و استتاتژیک ایتان در عتاق را توگیه  رویکتدهایاست که  هاییدغدغهو... از گمله  ایم(طقه

  .9: 2366نماید )سیدنژاد، میتبیین 
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 :بیان مسئله
مطمئن بتای ایتان  و رامآبه ع(وان یک همسایه  موگودیتشعتاق همواره در اول تاریخ 

تهدیدات ام(یتی ایتان از اتف این کشور روی داده است. عتاق گدید با  تتینمهم و نبوده است

 هایدر استتاتژی تجدیدنظتت که نیازم(د دارای اصوصیاتی اس ،تغییتات شگتف نسبت به گ شته

 م هبی و کشوری است که به لحاظ قومی، است. عتاق کشور این قبال در ایتان ام(یتی راهبتدی

اعتاب  شیعیان، .ک((دمیزندگی  این کشور مختلف قومی م هبی در هایگتوه وزبانی مت(وع است 

عتاق  هایویژگی تتینمهم یکی از .شوندمحسوب می این کشور سه گتوه اصلی در کتدها س(ی و

چگونگی ت(ظیم  سیاست و به ساات قدرت و متمایز هایهویت باها گتوه و نگاه افتاد ،نوین

 ایتان و همسایگان عتب، با روابال اود ت(ظیم ها درگتوه و نوع نگاه افتاد یکدیگت است. روابال با

 عتاق نوین نیز نکته بسیار در فیتیتک - نیتوهای سلفیاصوصاً نیتوهای بیگانه  حضور چگونگی

این سطح تحلیل  در مشکالت عمیقی را ،قومی عتاق هویتی و پیچیدگی سااتاراست. اهمیتی  حائز

نگاه ایتان و عتاق نسبت به یکدیگت همواره نگاهی ام(یتی  ،به همتاه دارد. در اول نیم قتن گ شته

سیاسی عتاق، گایگاه این کشور  هدر حوزشدن ع(اصت گدید بوده است. در شتایال نوین و با وارد

در سیاست اارگی ایتان اهمیت بیشتتی پیدا نموده و از تخاصم و رقابت به سوی رقابت و 

گیتی تتین این ع(اصت، حضور شیعیان در رأس قدرت عتاق و شکلک(د. از مهمهمکاری میل می

ر تاریخ عتاق و م(طقه که بتای نخستین بار د استنوع گدیدی از ساات قدرت در این کشور 

آمیز و اصومت توزانهکی(هشاهد آن هستیم. ع(صت دیگت، ح ف رژیمی است که همواره نگاهی 

 سسالپاسخ به این  ،نوین پیش آمده عتاق دربه تحوالتی که  توگه . بانسبت به ایتان داشته است

 سالمی ایتان دارد؟ملی گمهوری ا م(افع بت تیثیتاتیسلفی چه  نیتوهای وگود که گتددمیمطتح 

 :                                                                                                                    ضرورت تحقیق اهمیت و 
و  همسایگی -2در مواردی نظیت: ایتان با عتاق  اشتتاکدر توان را میضتورت تحقین 

های و وابستگی اشتتاک م(افع -3، فته(گی و تاریخی تجانا -2 عه ،)اک تیت شی اشتتاک م هبی

ایتان و عتاق را در  مب(ای ع(اصت فوق، هتچ(د تحوالت گدید بت دانست. ژئوپلیتیکگغتافیایی و 

اما رشد و توسعه آن مستلزم درک واقعیات دیگتی است که  ؛مسیت همکاری و همگتایی قتار داده
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گتی ایفای نقش گتیان سلفی عوامل، تتینمهمیکی از  ک((د.را تهدید می ژئوپلیتیکیاین موقعیت 

ای از ظتفیت تیثیتگ اری زیادی ای و فتام(طقهدر عتاق است که در تالقی با عوامل م(طقه

ساز عتاق گدید با توگه به نقش فتصت ای آن،ها و حامیان م(طقهاز نظت سلفی بتاوردار است.

های رقابت و نفوذ در سطح م(طقه به قه اتصال استتاتژیک ایتان به حوزهحل تتینمهم شیعیان آن،

بار بت  تعامالت دو کشور بتای نخستین یدرگه گدید، یدر دوره آنکه ویژهبه آید.حساب می

قتار گتفته و  زمانهماور به ها،ها و دولتفته(گی و سیاسی بین ملت محور اتصاالت ابیعی

                                                                     ای نیز اواهد شد.ها در م(اسبات م(طقهایی و همکاری آنموگب ارتقا روند همگت

 پیشینه تحقیق:
آن بت مسائل استتاتژیک  تیثیتبودن مهم مطالعه مسائل عتاق به علت همسایگی با ایتان و

 هاینشستبتگزاری  های زیاد و، تحقین و پژوهشمقاالت باع  به تحتیت درآمدن کتاب، ،ایتان

بترسی کتب . است شده فتاوان... و اقتصادی ام(یتی، –، میزگتدهای سیاسی هاهمایشتخصصی، 

 در شدهتدوینمطالب  ها ومقاله ،هانامهپایانمطالعه  بترسی و مختلف و هایسایت و هاکتابخانه

درباره این  های موگودیافته دهدنشان می یتانگمهوری اسالمی ا عتاق و گتی درسلفی مورد

 از: موضوع عبارت(د

نامی که  و محمدپور از «مسائ( ژئوپلیتیک برتأکید  عراق با کشور جغرافیای» کتاب -

 تحلیل قتار مورد نظامی عتاق را سیاسی و اگتماعی، اقتصادی، سااتارهای فته(گی،

 دهد.می

 و که ابعاد اسدی اکبتاز علی «جدید عراق درملت سازی  -دولت روند» کتاب -

 تهدیدهای عتاق گدید وها فتصت عتاق و ملت سازی در - ای دولترویکتدهای م(طقه

 ک(د.بترسی می ن راابتای ایت

 از فتهاد توسکی «اهداف پیدا و پنهان داعش در عراق» مقاله –

ضا اباابایی و از محمدر «بازشناسی سلفیه با تأکید بر طالبان و القاعده» مقاله -

 عبدالحمید افتااته
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از  «های تروریسم در خاورمیانه و تأثیر منفی آن بر امنیت ملی ایرانریشه»نامه پایان -

 احمد کاظمی

 اهداف تحقیق:
ابیعی است پژوهش  یابد وپژوهشی به علت وگود اهدافی موگودیت می هت تحقین و اصوالً 

در این گهت به  ک(د. ل اتوگیه می ن راآگیتی کلذیل نیز به دنبال یک ستی اهدافی است که ش

 رود:میاز اهداف این پژوهش اشاره  ایپاره

م(افع ملی گمهوری  آن بت تیثیت عتاق و گتی درگیتی سلفیبترسی شکلهدف کلی: 

 ایتان اسالمی

 عتاق و گتی درگیتی سلفیها و تحوالت ام(یتی شکلبترسی چالش هدف جزئی:

 گمهوری اسالمی ایتان پیامدهای آن بتای

 ادبیات تحقیق:

 مفهوم لغوی سلفی:

 است؛« پیشین»در لغت به مع(ی « سلف»

صتفی و مصدر  هایصیغهنیز « سَلَفَ، یَسلِفُ، سَلفاً و سلوفاً»گوید: م(ظور میابن

 است.« گتفتنپیشی»

نی : سلف اصلی است که بت تقدم و سبقت داللت دارد. پا سلف کساگویدمی« ابن فارس»

 اند.بودههست(د که در گ شته 

 نسبت، همتاه با هاء یاست که به آاتش یا« سَلَف»از کلمة  یسلفیه از نظت ماده مصدر ص(اع

و ه(گام وصل « سلفیه»ه(گام وقف  یشود؛ یع(می« ا»اضافه شده که این هاء ه(گام وصل قلب به 

 شود.اوانده می« سلفیة»

دیگت بت همه پدران و  یدانسته و بتا« پدرانِ گ شته» یع(او اما از نظت مع(ا، بتای آن را به م

 البوای،رمضان اند )یا فضیلت بت او مقدم هست(د، ااالق کتده ییک فتد که از نظت زمان یاقتبا

با توگه به این تعتیف، سلف مع(ایی نسبی دارد؛ به این صورت که هت زمانی، سلف  . 23: 2363
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قتار دارد؛ به عبارت دیگت، ما نسبت به آی(دگان، « اَلَف»آن،  اود است و در مقابل یآی(دهزمان 

  .22: 2366شویم )رضوانی، میشمتده « الف»هستیم و نسبت به گ شتگان « سلف»

 :در اصطالح لفیهس

 ست.، در دو مع(ا به کار رفته ایعتب یمسلمانِ کشورها محققاناصطالح سلفیه در آثار 

، یهست(د در اعتقادات و احکام فقه یشود که مدعااالق می کسانی بت نخست یدر معنا

 ک((د.به سلف صالح اقتدا می

گتدد، بت مسلمانان در عصت حاضت بت می یکه کاربتد آن به دوران بیدار دوم یدر معنا

غتب و اتکا و  یآنان از تقلید فکت یمسلمانان و رهای یااالق گتدیده است که بتای بیدار یکسان

 ایاندیشهتازه و  یو تمدن دیتی(ه اویش و رگوع به قتآن و س(ت، با نگاه اعتماد آنان به فته( 

 یبت مب(ا یگدید و استخدام فن و تک(یک و علوم تجتب یحل معضالت و مسائل فکت ینو بتا

که در اول چهارده قتن  یهایو اتافه هابدعتاسالم از غبار  یو تطهیت چهته نوران یفته(  اسالم

: 2363رمضان البوای، اند )را شکل داده« یاصالح دی(»اند و حتکت ش کتدهبت آن نشسته بود تال

253-257.  

 تاریخچه سلفیت:

 و بودند یکدل و موافن که هاییآن چه سلّم، و آله و علیه اهللصلی پیامبت عصت مسلمانان

 ؛ امّابودند روش و اساس یک دارای فتوع و اصول زمی(ة در داشت(د، سی(ه در نفاق که آنانی چه

 بتاساس ع ) علی با گ(  بتای همتاهانش و لشکتکشی معاویه با بزرگ ایفت(ه که نپایید دیتی

 نموده کوتاهی ع مان مجازات قاتالن در ع ) علی حضتت ای(که و نادرست بی(ش و غلال فهم

 هم لشکتیان از ایعده اتو  و فتقه دو میان تحکیم مسئله و درآورد آستین از ست است،

 به عاص بن عمتو و اشعتی ابوموسی حکمیت پ یتفتن که ادّعا این با وی، بت ع ) یعل حضتت

ایجاد  فت(ه است؛ آن کفت بشت حکم پ یتفتن و است بشت حکم به بتدنپ(اه و پ یتفتن مع(ای

 هت و گمل اصحاب و حَکم دو و علی حضتت که شد چ(ین م کور، اعتقاد نتیجة و شد بزرگ

  .3: 2333کافتند )به(ساوی،  باشد  یتفتهپ را تحکیم مسئله که کسی

گانشی(ی رسول ادا  موضوع دربین مسلمانان ، رسول گتامی اسالم )ص  رحلت از پا
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 معتفی واالفت به نصب الهی  آیا ساات: مطتح رااساسی  سسالمسئله یک  این وااتالف افتاد 

اعتقادی بود  گیتیموضعیک مستلزم  سسالبه این  پاسخانتخاب متدمی؟  به یا شود؛مینبوی ثابت 

در  سپایک گتوه فکتی از مسلمانان را شکل دادند.  هتکدامو اتفداران انتخاب یا انتصاب، 

 از راوصف اویش  ،گتوهی به کلی م(کت هت نوع حکومتی شدند ،)ع مسم(ان زمان االفت امیت 

 کفت، ن ودر باب ایمااوار  معتوف شدند. بعد از آن نیز مسائلی که  به وامت اسالمی گدا کتدند 

 وتبع آن حدوث  به وبودن کالم الهی قدیم یا حادث ویژهبهالهی  صفات، گبت و ااتیار، قضا و قدر

گوناگون  هایفتقهتفتق مسلمانان به  موگب ؛پیش آمد گتایی و... نص و گتاییعقلقتآن،  قدوم

 ظواهتعملی از  فتوع وادی اهل حدی  بودند که به اا  مسائل اعتق هافتقهاز این  یکیگتدید. 

گتایی با تفکت سلف ،. از درون این گتیان فکتی در قتون اایتورزیدندمیو روایت اصتار  قتآن

  .32-32: 2366)بداشتی،  تنام سلفیه به ع(وان یک فتقه شکل گتف

 شتک اثبات و اعتقادی شدید انحتافات بت مبت(ی که وهابیت عقاید ریزیپایه رسمی آغاز

 و مخالفت با که شد مطتح هفتم قتن اواات در تیمیه ابن یبه وسیله بود، اسالمی تقف کفت و

 در ه.ق 626 سال در نهایت در وی گتدید. روروبه اسالمی م اهب اندیشم(دان آشکار مقابله

 قتن بعد در هاقتن شد. اما سپتده فتاموشی به نیز وی افکار متگش با و دمشن متد یقلعه زندان

 هماه(گی با و کتد زنده را تیمیه ابن عقاید دیگت بار عبدالوهاب بن محمد جتی،ه دوازدهم

حجاز تسلال یافت  م(طقه تمامی بت اونین نبتدهای اندااتن راه به و درعیه حاکم سعود بن محمد

  .5: 2363)عباسی، 

 اتح وگهان اسالم بوده  و مدرنیته بتاوردماحصل  این گ(بش، وانفعاالتفعل وتحوالت 

 سایت عتب و گهان درسیاسی  هایگ(بش اک ت. بتاورد است واین تالقی  مدیون ،رتم(دانه آنقد

گ شته مان(د:  دهه دوه ژویهب اایت قتن در حداقل  چچن پاکستان و تا حجاز )از اسالم نقاب گهان

 یا و یممستق اوربه ... الهجته و و التکفیت اسالمی مصت، گماعت، آلبانیالمسلمون، ااوان، القاعده

 ثیتگ اریت و گمله باورهای نوظهور گتی از. سلفیاندبودهغیتمستقیم با این گ(بش فکتی متتبال 

 بتای درکه  نمو است وشد ر حال در ،گهان ستاست اسالم است که در گهان ازبخش عظیمی 

 داشتهفتاوانی  ثیتیستنوشت گهان اسالم ت بت شده و ظاهت اگتماعی وسیاسی  هایگ(بش ،م(اان

 آید؛میاسالم به شمار  گهان درثیتگ ار یت نوظهور و باورهای از اگتچه معاصتگتی سلفیاست. 
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در ستاست ، پیتوانش و سلفیان سوی ازامتوزه  کهسیاسی دارد  هایگتیان باورهای ریشه در لیکن

 به اایتهای دهه و هاسال در ویژهبه. استاسالم  اوداز قتائت وروایت  نشت و تبلیغ در گهان

 در کتده و اندازیراهاقصی نقاب گهان  در دی(ی بسیاری را متاکز وی دست یافته یدستاوردها

ستنوشت گهان اسالم تیثیت گستتده  بت ظاهت شده و اگتماعیسیاسی،  هایگ(بش صورتبهم(ااقی 

  .22: 2366پور، عبدی) اندنهاده

اسالم و ایمان را  ؛آیین محمد!در زمان معاصت، گتوه  ت(درو و ناآگاه از اصول و مبان  

دان(د و گوی  بتا! اود احتکار کتده و از میان همه مسلمانان، فقال گتوه اندک  را مسمن م 

تیمیه و پا از و! به ابن . ریشه این نوع تکفیتها به عصتشمارندمیدیگتان را کافت و مهدورالدم 

تیمیه غالباً از تد نخستین است، زیتا ابنگتدد و شدّت عمل گتوه دوم بیش از فم  وهابیان ت(درو بت

بتد و مالک ول  گتوه اایت به گا! بدعت، واژه کفت را به کار م  ؛گیتدکلمه بدعت بهته م 

ها به شدت با حفظ قبور پیامبتان و آن ها در ام ال مسائل پیشین است.تکفیت، ناهماه(گ  با افکار آن

که در اول  ک((د! در حال پتست  قلمداد م را مظهت بتها اولیا! اله  مخالف هست(د و زیارتگاه

تاریخ اسالم، قبور انبیا! پیشین در فلسطین و اردن و شام و عتاق پیوسته محفوظ بوده و مسلمانان 

کتد. توحید توصیف نم  بتاالفکا چ(ین کار! را رفت(د و هیچها م گتوه گتوه به زیارت آن

اطاب فتح شد، هتگز او به تختیب این مقامات  بن عمته المقدس به وسیلروز! که بیت حت 

اول زمان، پا از رحلت  درها تییید کتد. بلکه شیوه پیشی(یان را در حفظ و آرایش آن ؛فتمان نداد

اما  ؛پیامبت، تمام موحدان به پیامبت اکتم )ص  متوسل شده تا حاگت آنان با شفاعت او بتآورده شود

که ماهیت این  گیتند؛ در حال ها یکسان م را با توسل مشتکان به بتها این گتوه این نوع توسل

  .3: 2333)سبحانی،  دو نوع توسل از هم گداست و از زمین تا آسمان فاصله دارد

 هاى سلفى:بندی جریاندسته
 :گری تکفیرىسلفی

دغدغه است. « اوار »زمان با ظهور گتدد که همبه قتن اول هجت! باز م « تکفیت»سابقه 

تواند تیثیتها! مهم سیاس  به لحاظ بتاوردار! افتاد اصل  اوار ، مسئله ایمان و کفت بود که م 

از حقوق ناش  از عضویت در گامعه اسالم ، همچون حتمت گان، مال و حن زندگ  داشته باشد. 
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 دانست.« نف  حکومت»توان آموزه دیگت اوار  را می

، ابن دیدگاه اوار ، اداوند باید مستقیماً در «الْحُکْمُ  ِلَّا لِلّهِ   ِنِ» به دلیل فهم نادرست از آیه

این گهان حکومت ک(د. بت اساس مسئله ایمان و کفت، اوار  متتکب گ(اه کبیته را کافت 

معتوف و شود. امتبهدانست(د. فتد با ارتکاب کبیته از عضویت در گامعه اسالم  نیز اار  م م 

رگات آن واگب است که الزمه آن، نظارت شدید بت رفتار فتد! و نه  از م(کت در همه د

معتوف و نه  از م(کت را وگوب اتو  و گ(  با اگتماع  افتاد است و یک  از متاتب امتبه

 دانست(د.حاکم ستمگت م 

 توان چنین برشمرد:شناختى خوارج را مىهاى روشویژگى -

 رگوع به عقل؛ها! نقل  دی(  و پتهیز از تمتکز بت آموزه -

 اا  ظواهت دی(  و رد هتگونه تفسیت و تیویل؛ -

 گتای  شدید در اندیشه و تقدم عمل بت نظتیه؛عمل -

 پایان تقدیا قدرت سیاس  پا از رحلت پیامبت و انتقال آن به کل گامعه اسالم  - 

مسلمانان دیدگاه اوار  در مورد اعتقاد به دموکتاس  فتاگیت و افتاا  که به بتابت! تمام  -

  .32 :2333)علیزاده موسو!،  در امت حکومت معتقد بودند

 :گری جهادىسلفی

ریشه دارد. به نظت « ابواالعل  مودود!»ها! گتیان  است که در اندیشه« سلفیه گهاد!»

ساز! انقالب اسالم  مودود! این است که حکومت ، گان کالم نظتیه آماده«حمید ع(ایت»

ها! دیگت این گتیان در ریزد. ریشهماند و فتو م اسالم ، الگتم وا م اسالم ، بدون انقالب  

محمد »نام نهاد و نیز در اندیشه « گوامع گاهل »اندیشه سید قطب است که همه گوامع را 

یک  از لوازم « گهاد»را مطتح کتد. به این تتتیب، مفهوم « الفتیضة الغائبه»که بح  « عبدالسالم

  تلق  شد که دو صورت داشت: گهاد با دشمن داال  و گهاد با دشمن بازگشت به عظمت اسالم

اارگ . ابن این عقیده، بت هت مسلمان  واگب است که هت سال گهاد انجام دهد یا هزی(ه دوازده 

  .32 :2333)علیزاده موسو!،  ماهه یک ستباز را تیمین ک(د

 :تبلیغی گریسلفی

 نوعی تبلیغی گتیسلفی شود.می مطتح تکفیتی گتیسلفی بتابت در تتبیش تبلیغی سلفی
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 دهد.می قتار گتیسلفی مبانی و هااندیشه تبلیغ را اود هایفعالیت محور است که گتیسلفی از

 به نسبت ظاهت در اما شود،می دیده مخالفان تکفیت نیز گتیسلفی از نوع این ماهیت در هتچ(د

 عصت در تا کوشدمی تبلیغی گتیسلفی د.دار تیکید تتکم مسلمانان با مبارزه و گهاد

 گهانی را گتیسلفی گفتمان ارتباای، یپیشتفته هایآوریفن از بتداریبهته با شدن،گهانی

 ک((د:می فعالیت محور دو در هاگتیان این نیز تبلیغ باب در معموالً  سازد.

 قالب در را اود انیمب و معارف تا کوش(دمی تبلیغی سلفیان گتی:سلفی مبانی تتوی، الف:

 تتوی، گتایی،گ شته گتایی،حدی  مان(د مباح ی ک((د؛ گهانیان عتضه به نوین هایروش

 و ... . کفت و ایمان و شتک و توحید مان(د اود یشدهتحتیف اعتقادی مفاهیم

 بتای شبهه القای تبلیغی، گتیسلفی در اول بخش از تتمهم و دیگت بخش افک(ی:شبهه ب:

 و شودمی مطتح عزاداری هایشبهه محتم، ایام در نمونه ع(وان به مسلمانان است. قایدع تختیب

 چالش به دارند، اعتقاد آن به س(ت اهل از فتاوانی شمار که اتیقت س(ت، اهل مورد در یا

  .35-37: 2363شود )علیزاده موسوی، می کشیده

 بیان مفهومی منافع ملی:
ها احساس تعلن، ع(وی که افتاد یک ملت نسبت به آنم مادی و هایارزش از است عبارت

 ازبه دست سایتین  هاآن تصتف از گلوگیتی ها وآن ازحفاظت  بتای ونموده  مالکیت و وابستگی

 .باش(دمیبه پتداات هزی(ه  حاضت حساسیت نشان داده و اود

که همان  گمع افتادصورت امتی مشاع بین هب و دارد عمومی وم(افع ملی ماهیت گمعی  ؛اول

ملی  گهان، م(افع درکشورهای مستقل  و هاملت به تعداد رواز ایننماید. می تظاهت استملت 

 متعدد وگود دارد.

م(افع مشتتک  ،انسانی گتوه هت. دارد دیگت گمعی وم(افع ملی شباهت به م(افع گتوهی  ؛دوم

متاتبی سلسله اصلت از گتوهی وم(افع گمعی  ب(ابتاین. ک(دمی تعتیف اودبتای  مشاع و

 .دهدمیتشکیل  اانواده نظیتم(افع گتوه کوچکی  را آن اساس و پایه واست  بتاوردار

 م الً ستزمینباشد.  مع(وی ودارای انواع مادی  تواندمی که هست(دارزش  گ(ا ازم(افع  ؛سوم

یژ و و پتست ؛عبارتی قلمتو کشور یک ارزش مادی به وزیست ملت  گهواره ومشتتک یا اانه 
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 ،ملی پتستیژ و ملی کشور فضای وستزمین  ب(ابتاین. شودمیملی یک ارزش مع(وی تلقی  حی یت

 .گتدندمیزمته م(افع ملی محسوب  در دو هت

 اود دانسته و از هست(د که افتاد ملت آن را ایشدهدرکهای ارزشم(افع ملی  ؛چهارم

 ها سهمی قائل نیست(د.ملت یگتد بتای و دان(دمینیز وابسته به آن  را اود متقابالً

 چ(انچه وده(د می بتوز اود از ایالعادهفوقها حساسیت افتاد ملت نسبت به آن ؛پ(جم

ها ملت واگ اری آن به دیگت یا مزبوریا فتای(دی نظیت تهاگم نظامی موگبات سلب م(افع  ایحادثه

    :2365، نیا)حافظ زن(دمیبه اقدامات گبتانی  دست وبه شدت اشمگین شده  ،ک(د فتاهم را

327-325.  

 در احساس ک((د که شوندمیدادن چیزی دست ازپ یتش  به حاضت هاملتصورتی  در ت(ها
ها دولت. شودمیها گبتان ملی آن م(افعدیگت،  حوزه و قلمتو دربه همان اندازه  حداقل وآن  بتابت

 تعامالت درک((د، می اسبات بتقتارم( هادولت سایت با اود هایملت اتف ازکه  هاو حکومت
یک قطعه زمین بتای  در امت واگ اریهمواره به م(افع ملی اود توگه دارند.  دیگتان بااود 

 هایکمک حتی وگمتکی  هایتعتفه وتجاری  مبادالت تاگتفته،  دیپلماتیک ونهادهای سیاسی 
انجام این  آیااست که  این گیتدمیتوگه قتار  تتین اصلی که موردمهم بالعوض ودوستانه انسان

 هت دیپلماتیک یا ل ا هت عملایت؟  یا دارد آن قتار زایبه ا مین مایت راستای م(افع ملی و عمل در
ها و حکومتم(افع ملی توگیه داشته باشد.  م(ظت از باید های دیگتدولت با ارتباب ونوع تعامل 

 ازاار   به راملی  م(ابع ازن است بخشی ایدئولوژیک ممک هایارزشهایی هم که بتاساس دولت
رضایت ملی  و ده(دمی ارائه اودملت  به راتوگیهات الزم  معموالً، ملی اود انتقال ده(د متزهای

 هادولتبالعوضی که  هایکمک نظیت ک((د؛میگلب  ضم(ی یا رسمی اوربه اوداقدام  بتای را
 باالاته و تباری وقومی  اویشاوندان و اداننژهمدیدگان، سانحه، کیشانهمتحت ع(وان کمک به 

 اود ایدئولوژیک رفتاربتای  حکومت اگت. ده(دمیبشتدوستانه انجام  هایکمکتحت ع(وان 

ملی  م(افع بتاوری که هب؛ تعارض با م(افع ملی قتار گیتد دید متدم در ازو  ارائه ندهد توگیهی
 تجدیدنظتاین زمی(ه  در بایستمی و دبا چالش روبتو اواهد گتدی حکومتتتگیح داده شود، 

  .62: 2362، )مجتهدزاده نماید
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 : مدل مفهومی ع(اصت و شااصهای م(افع ملی2شکل 

 اشتراکات کشورهای همسایه ایران و عراق:

هت یک در  هست(د که ایتان و عتاق دو همسایه با اشتتاکات تاریخی و فته(گی فتاوان

ح ف رژیم بع  در عتاق که همواره به آمدند. میه شمار مهم م(طقه ب هایقدرت، از ایدوره

های متدمی شیعی یابی مبارزان و گتوهکتد و قدرتای عمل میع(وان عامل ت(ش و ناام(ی م(طقه

اند، گمهوری اسالمی ایتان بتاوردار بوده دریغبیهای سال گ شته از حمایت 26در عتاق که ای 

حضور  واقع، اما در ؛شودتحولی بسیار م بت تلقی می ابعاً از سوی گمهوری اسالمی ایتان

 افزایش نتیجه در و م هبی - ثباتی، ناام(ی و گستتش شکاف قومینیتوهای آمتیکایی در عتاق، بی

 دیدگاه ایتان بوده است. از م کورهای م(فی تحوالت ال تجزیه عتاق نیز از گ(بهاحتم

بت  ،تد ایتان در عتاق بعد از سقوب صدام، راهبیادشدههای با توگه به تهدیدات و فتصت

مب(ای مشارکت فعال و سازنده بتای کمک به دولت و متدم عتاق استوار بوده است. سیاست ایتان 

سازی بتاساس الگوی ها دولتتتین آنکه عمده است بتاورداراز اهداف و ابعاد متعددی 

ق بتای ایجاد ام(یت و توسعه عتاق اک تیت متدم، همکاری با دولت عتا رأی بتدموکتاتیک مبت(ی 

روابال یا ایجاد روابال استتاتژیک بین دو  سازینهادی(هو افزایش رفاه و اشتغال متدم و همچ(ین 

 هست(د.کشور 

ها، به اصوص در زمی(ه غ(ای نفتی های فتاوان این دو کشور و قدرت ژئوپولتیک آنشباهت

بزرگ باش(د. از نظت ایتان، تشکیل دولت  یهاقدرتموگب شد که دو کشور، همواره مورد توگه 
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ضمن بتقتاری  تواندمیقدرتم(د با حضور دولت متدمی و ایجاد سااتار دموکتاتیک در عتاق 

پیگیتی این اهداف  .را نیز فتاهم سازد ایم(طقهرشد و شکوفایی  هایزمی(هثبات و ام(یت داالی، 

. ایف ت(دروی نو سازدمی دوچ(دانرا  آمتیکا ایم(طقهاز سوی عتاق و ایتان، مشکالت 

موگود داال عتاق، به ت بیت هژمونی  هایواقعیتکاخ سفید حاضت به پ یتش  کارانمحافظه

 شتایالشدن روند سیاسی عتاق گدید، در حالی است که با نهادی(ه این. ک(دمیکمک  شدنگهانی

بتای حضور  ایبهانهرفت و  به نفع متدم و همسایگان عتاق، از گمله ایتان پیش اواهد ایم(طقه

 نیتوهای اارگی در عتاق باقی نخواهد ماند.

 ایم(طقهبه دلیل تضاد م(افع با ایتان بت ست مسائل  هاآمتیکاییکه  دهدمیقتائن موگود نشان 

 در .نظامی اویش در عتاق با مدت اوالنی هست(د هایپایگاهآن، اواهان حفظ  ایهستهو پتونده 

نفوذ ایتان در م(طقه و نزدیکی ایتان و عتاق موگب شده است که گستتش  ،همین حال

دادن اعتماد و اعتقادشان به دولت عتاق، در حال محک و آزمون م(افعی با از دست هاآمتیکایی

در عتاق، م(افع اویش را تیمین  ایفتقه هایدرگیتیباش(د که بتواند با تحمیل گو اشونت و 

 .ک((د

های تکفیتی به بطن رادادهای این کشور و گه به ورود تتوریستتحوالت اایت عتاق با تو

ای این گتوه، بتای همه بازیگتان م(طقه هم یک آمدن حامیان م(طقهپتده بیتونهمچ(ین از پشت

های موگود درست از میان گزی(ه تواند باشد. اک(ون انتخاب گزی(همی« تهدید»و هم یک « فتصت»

شباهت به حتکت روی تیغه شمشیت نیست. اگت این واقعیت بی بتای دستگاه دیپلماسی ایتان

گتی حول تشدید م(اقشه ایتان است و سلفی« عمن استتاتژیک»نوعی پ یتفته شود که عتاق به

ورزی صورت سیاست آن دراست،  ای و م(افع ملی کشورک((ده ثبات م(طقهتهدید ،س(ی – شیعه

 .گتفته شود کار بهدوین و بازدارندگی آن ت باید در چارچوب مهار و

مهوری از تهدید حضور داعش در منطقه برای ج ایجادشدههای فرصت

 :ایراناسالمی 
 :ایرانای اثبات قدرت منطقه  1ا

پا از حمله داعش به ایزدی تبارهای  ویژهبه، سوریهو  عتاقحضور داعش در کشورهای 

پیمان شوند تا به علیه داعش هم آمتیکاموگب گتدید بیش از چهل کشور دنیا به رهبتی  عتاق
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اصطالح داعش را از بین ببتند. این اقدام تقتیباً نمایشی در حالی صورت گتفت که بتای از این 

و انگلیا در تشکیل و تجهیز داعش نقش  قطت، امارات، آمتیکا، تتکیه، عتبستانکشورها از گمله 

ین پیمان حضور نیافت از فتصت استفاده که در ا ایتانداشت(د. گمهوری اسالمی  تیثیتگ اریبسیار 

علیه گتوه تتوریستی  عتاقپیمانانش، به کمک دولت و متدم و هم آمتیکانمود و قبل از اقدام 

 ا. و حتی مخالفین  . عتاقموگب گتدید که تمام مسئولین  ایتانداعش شتافت. اقدامات اثتبخش 

در پیشگیتی از سقوب کامل دولت بغداد و اشغال کامل  ایتاندامات نیز به تیثیت اق عتاقدر  ایتان

به حدی بود  ایتانتقدیت کتدند. اقدامات همه گانبه  ایتاندند و بارها از دولت اعتتاف نمو عتاق

های در مبارزه با داعش کامالً در سایه قتار گتفت و رسانه آمتیکاپیمان کشور هم 92ش که تال

در این بحتان به نیکی یاد کتدند. این حضور  ایتانبارها از نقش م بت  ،های غتبیدنیا و حتی رسانه

طقه به همه گهانیان، کشورهای در م( ایتانمقتدرانه و اثتگ ار، موگب شد اقتدار نظامی و سیاسی 

گ(وب غتب  م(طقهدر  ایتانکه رقابت شدیدی با  تتکیهو  عتبستانای و کشورهایی نظیت فتام(طقه

 صورتبهها این حضور قدرتم(د باع  شد بارها غتبی ،ثابت شود. از م(ظت دیگت ،آسیا دارند

وزیت  ،33پیمان شود. در مهتماه ها همتا در مبارزه با داعش با آن ه(دبخوا ایتانمحتمانه و عادی از 

متحد  عتاقاواست در گ(  با داعش در  ایتاناز کشورهای مختلف از گمله  فتانسهاارگه 

ارزه با در مب آمتیکاای محتمانه به رهبت انقالب اواستار اتحاد با شوند. اوباما نیز با ارسال نامه

 داعش گتدید.

از این فتصت استفاده کتد و رسوایی کشورهای  ایتان ،از اتفی دیگت رسوایی غرب:  2ا

و  آمتیکااعالم شد که  ایتان ا. بارها از سوی مسئولین  . وغتبی در مبارزه با تتوریسم را فتیاد زد 
و دیگت  عتاقو  سوریهها اهداف اود را در وسیله آنغتب عامل ایجاد داعش بودند تا به

داعش را  ،ایتانکشورهای اسالمی پیاده ک((د. در یکی از این بیانات، رهبت گمهوری اسالمی 
سااته انگلیا ابی  دانست و اعالم نمود این سیاست استعمار و مخصوصاً انگلیا ابی  است، 

البته  ،ها داعش و القاعده را بتای مقابله با گمهوری اسالمی و بیداری اسالمی درست کتدنداین

پیمانانش بتای مقابله با داعش که و هم آمتیکاامتوز دامن اودشان را گتفته است. تالش امتوز 
 تقویت و دادنگهت بتای باشد، آن ةواقعیت هم ندارد، بیش از آنکه تالش بتای از بین بتدن نطف

 است. مسلمانان بین هاافک(یااتالف
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هایی که حضور داعش در م(طقه، از دیگت فتصت ارتقاء جایگاه مرجعیت دینی:  3)

کتد، این بود که ارزش متگعیت دی(ی و متاگع تقلید را بیش از پیش بتای متدم  ایتان ا. نصیب  .

و تصتف تعدادی از شهتهای این  عتاقنمود. پا از حضور داعش در  آشکارشورها و سایت ک

سالح بتدارند و با پیکارگویان »شیعه، از شیعیان اواسته تا  متگع تقلید اهلل سیستانیآیت ،کشور

نظامیان شیعه از شبه ایتانحمایت  ،ت ادعای یکی از فتماندهان این گتوهب(ا ب«. افتاای مبارزه ک((د

به ندای این متگع  متدمها در مبارزه با داعش بوده است. الیل موفقیت این گتوهیکی از د عتاق

دی(ی به نحو چشمگیتی لبیک گفت(د و مو  عظیمی از نیتوی متدمی گهت مبارزه با گتوه داعش 

و شتوع اضمحالل این  عتاقتدید که حضور این نیتوها موگب توقف داعش در ایجاد گ عتاقدر 

 گتوه تتوریستی گتدید.

در  ایتانیک فتصت اقتصادی بتای  عتاقحضور داعش در  ایجاد فرصت اقتصادی:  0ا

و  عتاقهای متزی ایجاد کتد. فتصتی که به واسطه حضور داعش در استان کتمانشاه و دیگت استان

ایجاد شد. در پی حضور  عتاقدر بازار  ایتانبتای  عتبستانو  تتکیهتحتیم کاالهای کشورهای 

را تحتیم کتدند و در  عتبستانو  تتکیهمتدم این کشور کاالهای وارداتی از  ،عتاقداعش در 

حتکتی هماه(  اعالم کتدند که کاالهای این دو کشور را نختند. این اقدام عالوه بت ای(که یک 

گتدید؛  ایتانبه ارمغان آورد و موگب ارزآوری زیادی بتای  ایتان ا. فتصت اقتصادی را بتای  .

رن  ببی((د که این کم عتاقحضور اقتصادی اود را در  ایتانهمچ(ین موگب شد دو کشور رقیب 

ای اود در عتصه اقتصادی را نیز تقویت نماید. بود تا قدرت م(طقه ایتاننیز فتصت مغت(می بتای 

است و  ایتاندرصد به نفع  36۸5 عتاقو  ایتانآمار گمتک، تتاز تجاری گمهوری اسالمی  ابن

و یکی از دو کشوری است که تتاز  شودمیمحسوب  ایتان، دومین شتیک تجاری عتاق

 وارداتمانبه این کشور بیشتت از میزان  صادراتمانیع(ی میزان  ،ن م بت استمان نسبت به آتجاری

 است.

 دقیقاً  لب(انحمله داعش به شهت متزی عتسال در  :لبناندر  ایرانیبرتری دیپلماسی   5ا

بتد. با وگود به ست می گمهوررئیادر کش مکش انتخاب  لب(انداد که عتصه سیاسی زمانی روی 

این سمت همچ(ان االی باقی مانده  گمهور،رئیابتگزاری چ(دین گلسه پارلمانی بتای انتخاب 
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های متعدد اود محسوس باشد و کشور همچ(ان روی بحتان لب(انقدرت در  األخشی از است تا ب

تسال فتصتی به وگود آورده است تا مدعیان ریاست عبحتان  ،این میان درادامه مسیت دهد. 

را فتصتی بتای  لب(انو  سوریهو گ(  با داعش در متزهای  ه(دان(د اودی نشان بدگمهوری بتو

س(گی(ی که ارتش  هایاسارتبدان(د. به رغم  لب(انبه سمت کتسی ریاست گمهوری  دورایز

-ها نیز هزی(هاما آن ،های تتوریستی داعش و گبهه ال(صته در شهت عتسال وارد کتدهبت گتوه لب(ان

 اند.وارد کتده لب(انهایی س(گی(ی را به ارتش 

فتصات بعادی کاه تهدیاد داعاش در  :ایدران دادن سیاست خارجی موفق نشان  6ا

بود. مسئله داعش یک فتصات و  ایتاندر بخش سیاست اارگی  ،وگود آورد به ایتانم(طقه بتای 

یاتا ناه ت(هاا باعا  شاده ااال به وگود آورده اسات؛ ز ایتانفضای م بتی را بتای سیاست اارگی 

بلکاه  ؛داند، اثبات شاودای را با تتوریسم گهانی متتبال میکه تتوریسم م(طقه ایتانسیاسی رسمی 

عامال و  ایاتانوگود آید کاه باه باازیگتان دیگات اثباات شاود کاه  موگب شده است تا فضایی به

در گتیاان  ایاتان ک(اد. گوناه مساائل مقابلاهکه قادر است با ایان است کشوری قدرتم(د در م(طقه

از ایان فتصات باه  ایتاناست.  عتاقثابت کتد که اال قتمزش سقوب دولت  عتاقتحوالت اایت 

انسجام اود را از دسات دهاد و ساقوب ک(اد.  عتاقاوبی استفاده کتد و اگازه نداد دولت شیعی 

هام  ایتانملت  بلکه ،قدرتم(د استاسالمی  ایتانهمچ(ین در این میان ثابت شده که نه ت(ها دولت 

 زیتا اگازه نفوذ داعش به داال متزهای اود را نداده است. ؛قوی است

های مختلف شیعه س(ی و کتد و تتسیم سازی میان گتوهبتای ایفای نقش ائتالف ایتانتالش 

بتد در سااتار سیاسی و تقسیم قدرت در دولت متکزی حاائز اهمیات اسات. از -یک موقعیت بتد

ت(هاا  ایاتان نویسا(دگان،اسات. باه اعتقااد « ساازائتالف»ن داد که یک باازیگت نشا ایتاناین لحاظ 

را ایفاا ک(اد.  ساازائتالفتواند نقش ای است که میای و فتام(طقهکشوری در میان بازیگتان م(طقه

ایان ویژگای را  زماانهمتوان(اد نمای آمتیکاو حتی  عتبستان، تتکیه: گمله از  هیچ کشور دیگتی

های مختلف شیعی را به ماندن در ائتالف که روابال اربیل و بغداد را تتمیم ک((د، گتوهداشته باش(د 

هاایی کاه باه هات حاال )گاتوه راهاای سا(ی متعاادل تتغیب ک(د و یا روابال بین گاتوه شانسیاسی

 این انتقاال ،نبود ایتان سازائتالفها بتقتار ک(د. اگت نقش ی ندارند  با سایت گتوهایتانتفکتات ضد 

 . 2339 ،)می(ایی گتفتراحتی شکل نمیبه عتاققدرت سیاسی در 
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به صورت  دولت آمتیکا نفی هتگونه همکاری گمهوری اسالمی ایتان با اتح و-27

 .راهبتدی

 گیری:نتیجه
توأماً در بتداشته است و  ها و تهدیداتی رافتصت ،عتاق گدید بتای گمهوری اسالمی ایتان

این امت ضتورت اتخاذ استتاتژی م(اسب با تحوالت مزبور را ایجاب کتده است. ح ف رژیم بع  

یابی مبارزان و کتد و قدرتای عمل میدر عتاق که همواره به ع(وان عامل ت(ش و ناام(ی م(طقه
دریغ گمهوری اسالمی یهای بسال گ شته از حمایت 26های متدمی شیعی در عتاق که ای گتوه

اما  ؛شوداند، ابعاً از سوی گمهوری اسالمی ایتان تحولی بسیار م بت تلقی میایتان بتاوردار بوده
 –ثباتی، ناام(ی و گستتش شکاف قومی در عین حال حضور نیتوهای آمتیکایی در عتاق، بی

 دیدگاه از م کور حوالتت م(فی هایگ(به از نیز عتاق تجزیه احتمال افزایش نتیجه در و م هبی

های یاد شده، راهبتد ایتان در عتاق بعد از سقوب با توگه به تهدیدات و فتصت .است بوده ایتان
صدام بت مب(ای مشارکت فعال و سازنده بتای کمک به دولت و متدم عتاق استوار بوده است. 

سازی بتاساس ها دولتتتین آنکه عمده است بتاوردارسیاست ایتان از اهداف و ابعاد متعددی 
الگوی دموکتاتیک مبت(ی بت رأی اک تیت متدم، همکاری با دولت عتاق بتای ایجاد ام(یت و 

سازی روابال یا ایجاد روابال توسعه عتاق و افزایش رفاه و اشتغال متدم و همچ(ین نهادی(ه
 .باش(داستتاتژیک بین دو کشور می
ها در ی عتاق پا از صدام و کمک به آنهاحمایت از همه دولت ،گمهوری اسالمی ایتان

در این کشور را در کانون سیاست اارگی اود قتار داده است. در این  ام(یت وگهت ایجاد ثبات 
های تهدید ام(یتی در عتاق، بتقتاری و ایجاد ارتبااات گیتی کانونراستا، گلوگیتی از شکل

ها در اولویت قتار ی و حمایت از آنهای عتاقی از گمله شیعه، کتد و س(مستحکم با همه گتوه
 گتفته است.

اواستار ایجاد رقیبی استتاتژیک و  ،ایاالت متحده در اتح اولیه اود بتای عتاق هتچ(د
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ایجاد رقابت م هبی بین متاگع شیعی در قم و نجف و در نتیجه  حتی وگت در قبال ایتان موازنه

ای که اما نتیجه ؛ان در سطح م(طقه بودتضعیف قدرت و نماد ایدئولوژیک گمهوری اسالمی ایت

کشور بود. فتوپاشی رژیم بع  که به بتتتی قدرت شیعیان و کتدها  آن انتظارحاصل شد عکا 

ای ایتان و دگتگونی در در سااتار سیاسی نوین عتاق م(جت شد، به افزایش قدرت و نفوذ م(طقه

یش نفوذ ایتان در داال عتاق نیز معادالت قدرت ااورمیانه م(تهی شد. این امت که حاصل افزا

شود. پیوندهای دیتی(ه تاریخی، فته(گی و م هبی بین های متعددی ناشی میاز مسلفه ،باشدمی

متدم ایتان و عتاق و حضور معارضین عتاقی شیعه و کُتد در دوران زمامداری صدام حسین در 

و سیاسی ایتان و رهبتان م هبی و ایتان و در نتیجه ارتباب بتادرانه و نزدیک بین نخبگان م هبی 

ها در سااتار دموکتاتیک گدید به قدرت ای از آنسیاسی شیعی و ُکتد در عتاق که بخش عمده

 شود.اند، از عوامل اصلی این نفوذ ابیعی محسوب میرسیده

بدین تتتیب، حفظ و تقویت دولت فعلی که بتاساس مبانی دموکتاتیک و قانونی شکل 

رو، عدم موفقیت رود. از اینهداف راهبتدی گمهوری اسالمی ایتان به شمار میگتفته است، از ا

سازی و ک(تتل و تسلال بت اوضاع ام(یتی کشور و تداوم مسائل دولت گدید عتاق در فتآی(د دولت

ساز تواند زمی(هآی(د، میهای سیاسی و اگتماعی که از عوامل مهم ناام(ی به شمار میو بحتان

اق شود که با م(افع ملی ایتان در تضاد قتار داشته باشد و حتی به ظهور مجدد تحوالتی در عت

 سازیملت –دولتی ضد ایتانی در عتاق م(تهی گتدد. در تحلیل علل ناکامی ک(ونی در روند دولت 

محور محور و م هبهای سیاسی قومیی مان(د رشد هویتهامسلفه به توانمی عتاق در دموکتاتیک

های س(ی و القاعده و حمایت بتای از کشورهای آن، اقدامات تتوریستی گتوه و کارکتدهای

در اصوص  متحدهایاالتگیتان در ها و بتوز شک و تتدید در میان تصمیمعتب م(طقه از آن

های فتصت شدنتبدیلها و احتمال حمایت از دولت عتاق اشاره کتد. با توگه به این مسلفه

ام(یتی و اهمیت بتقتاری ثبات و ام(یت در عتاق از م(ظت گمهوری  استتاتژیک ایتان به تهدید

 شود.استتاتژی ایتان در عتاق آشکارتت می بازتعتیفاسالمی ایتان، بترسی و 

درصد غیت  22درصد عتب و  62است که از حدود  ایگونهسااتار قومی و م هبی عتاق به 

درصد شیعه و  75درصد عتب،  62دود . از این میان، از حشودمیعتب )کتد و تتکمن  تشکیل 

شیعیان و کتدها،  بتاالفس(ی  هایعتب ،ها عتب س(ی هست(د. با این حالدرصد آن 22تا  25



 گری در عراق و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایرانسلفی

127 

به استفاده از سیاستمداران  هاانگلیسییکی از دالیل گتایش  شودمی. گفته اندبودهحاکم عتاق 

بود؛ در حالی که  هاانگلیسیبتابت  گدی شیعیان در آراییصفو  رویاروییس(ی بتای اداره عتاق، 

نداشت(د و حتی در مواردی از عملکتد انگلیا در  هاانگلیسیس(ی چ(ین رویکتدی به  هایعتب

 .امپتااوری ع مانی اش(ود بودند فتوپاشی

رژیم صدام حسین، بلکه موگب انحالل  فتوپاشیبه عتاق، نه ت(ها موگب  آمتیکاحمله 

س(ی اتفدار  هایعتبشد. درست به همین دلیل است که نه ت(ها محور در عتاق نیز دولت س(ی

س(ی مخالف صدام نیز با اوضاع عتاق پا از سقوب صدام و  هایعتبصدام، بلکه بتای 

 بتگزاری انتخابات مخالف بودند.

م هبی  بی(یگهانو تجتبیات تاریخی، همتاه با  ورسومآدابفته(گی، نژادی،  هایویژگی

و  ک(دمی هبی عتاق، راه را بتای گستتش نفوذ سیاسی ایتان در این کشور باز گتوه م تتینبزرگ

، چ(ین فتآی(دی بیش از هت چیزی، روندی عادی و گوی(دمیکه بیشتت کارش(اسان  گونههمان

 .ابیعی است

از کشورهای م(طقه  یکهیچکه  رسدمیعتاق، به نظت  مسائلداالت ایتان در  بح  بتافزون 

محور در عتاق روی   دوست ندارند که حکومتی شیعیآمتیکابزرگ ) هایقدرت )گز ایتان  و

م ل انتخابات، تبلیغات ضد شیعی و ضد ایتانی  شدن به موارد حساسبا نزدیک که چ(انکار بیاید. 

علیه شیعیان و ایتان افزایش  آمتیکاو کشورهای م(طقه و حتی ابتقدرت  هاگتوهاز اتف بتای 

 یابد.

اگت قواعد دموکتاسی و انتخابات آزاد، واقعاً در عتاق رعایت شود، به صورت در مجموع 

ابیعی، شیعیان بیشتتین قدرت را اواه(د داشت؛ از این رو اواه(د کوشید قوانین عتاق را از سلطه 

نیست. تشکیل دومین دولت شیعی در عتاق،  هاعتباین مسئله مطلوب  ؛در آورند هاس(یفته(گی 

در گهان عتب  هاشکافگدیدی در معادالت ام(یتی ا سیاسی ااورمیانه و تشدید  یع(ی آغاز فصل

به گهان غتب، بتای تیمین  هاعتب روزافزونو تضعیف هت چه بیشتت آن. این امت به مع(ی وابستگی 

غیت  هایروش کارگیتیبه. گلوگیتی از قدرت گتفتن شیعیان، گز از راه ها استآنام(یت 

را نزد  آمتیکاممکن نیست و انجام چ(ین امتی نیز موقعیت  آمتیکاه صتیح دموکتاتیک و مداال
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 هایس(یشیعیان عتاق به شدت تضعیف اواهد کتد. رسیدن به یک آشتی ملی میان شیعیان و 

گزی(ه، ظهور  تتینمحتمل رواین؛ از رسدنمیعتب، حداقل بتای چ(د سال آی(ده، محتمل به نظت 

س(ی به  هایعتبطه پیتوزی شیعیان از یک اتف و عدم تمایل سیاسی، به واس هایبستبن

س(ی داال عتاق، حاضت به آشتی ملی  هایعتبحتی اگت  .مشارکت سیاسی از اتف دیگت است

باش(د، رهبتان عتب م(طقه به راحتی حاضت به پ یتش چ(ین امتی نخواه(د بود. هتگونه مدااله 

ضایتی بخشی از متحدان آمتیکا اواهد گتدید. آمتیکا به نفع یکی از دو اتف نیز موگب نار

 .ها نیاز داشته استکه آمتیکا همواره به دلیل داشتن قدرت بتتت، به مدیتیت آن هایینارضایتی
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 متکز ارشد، کارش(اسی نامهپایان معاصت. ش(اسیگتیان  .2366) حسین پور،عبدی -92

 قم. علمیه حوزه تمدیتی

 .بغداد 7 گلد احتاللین، بین العتاق تاریخ  .2355عباس) العزاوی، -92

 وزارت انتشارات عتاق. تهتان: و ایتان ژئوپلیتیک بت تحلیلی  .2362) اهلل عزت عزتی، -92

 اارگه. امور

 سازمان تهتان: ملی. م(افع نظتی مبانی  .2366) محمدحسن ابتاهیم؛ بیات، بخشی،علی -93

 اگا. نشت ایتان، اسالمی گمهوری ارتش سیسیا عقیدتی

 تبلیغات دفتت وهابیت. قم: و گتیسلفی ش(اسیگونه  .2333) سیدمهدی موسوی، علیزاده -99

 م(جی. آوای ناشت قم، علمیه حوزه




