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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 2003, 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 21st 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
م)طقه ااورمیانه در اول تاریخ مدرن اود همواره شاهد تحوالت و دگتگونیهایی بوده که ام)یت و سیاست
در سطح بینالمللی را به شدت متیثت کتده است .در این میان ،اشغال عتاق از سوی آمتیکا در سال  ،2223ستنگونی
صدام و تغییت رژیم در این کشور را میتوان مهمتتین رویدادی تلقی کتد که به شکلگیتی دوره گدیدی از تعامالت
میان بازیگتان م)طقهای ،توازن قدرت در ااورمیانه و در مجموع تصویت نوی)ی از م)طقه م)جت شده است .ت)شهای
سیاسی و ت)ازعات حاصل از آن میتواند به افزایش نا ام)ی در گوامع و بتوز چالشهای ام)یتی و در نهایت ،بحتان
م)طقهای بیانجامد .تجتبه حاصل از عملکتد االبان در آغاز قتن بیست و یکم و آشوبسازی دولت آمتیکا در م)طقة
ااورمیانه ،ت)ازعی را شکل داد که بخشی از آن در فتقهسازی و ظهور نا ام)ی در کشورهای اسالمی نمایان شده است.
بحتانی که در عتاق با نمایش گتوهک تکفیتی به نام داعش (دولت اسالمی عتاق و شام شکل گتفت؛ محصول
ت)ازعات فتقهای است که ریشه در عملکتد گ شتة داالتهای اارگی در م)طقه داشته و راه را بتای استمتار
بحتانسازی در م)طقه هموار سااته است .کشور عتاق با بازیگتان مهم م)طقهای از گمله ایتان ،تتکیه و عتبستان
سعودی همسایه است و تحوالت آن بت این کشورها نیز تیثیتگ ار است .ایتان در میان همسایگان و بازیگتان م)طقهای
عتاق ،با رویکتد م بت نسبت به واقعیتها و سااتار سیاسی گدید آن کشور؛ همواره از بتقتاری ام)یت ،ثبات ،تمامیت
ارضی و وحدت ملی در عتاق پا از صدام حمایت کتده است .با این حال ،عتاق پا از صدام به دلیل فضای ناام)ی،
حضور نیتوهای آمتیکایی ،اشونتهای فتقهای ،وگود نیتوهای سلفی و رشد افتابگتایی ،واگد بتای تهدیدات
(هتچ)د شاید مقطعی نیز بتای ایتان بوده است .ب)ابتاین عتاق با مجموعه ویژگیهای ژئوپلیتیکی ستزمی)ی  -قومی-
م هبی  -فته)گی و اقتصادی ،تعتیف مشخصی در م)افع ملی ایتان داشته و گایگاه ااصی را در سیاستهای ایتان به
اود ااتصاص داده است.

کلیدواژهها :سلفیگتی ،م)افع ملی ،ام)یت ملی ،ژئوپلیتیک.
 -2کارش)اسی ارشد ،مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (علیهالسالم
 -2دکتتی ،مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (علیهالسالم
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مقدمه:
ااورمیانه به ع)وان یک م)طقه استتاتژیک بزرگ ،به ع)وان مهتا اصلی بازی در دست
قدرتهای بزرگ است و در این مکان گغتافیایی ،م)افع اقویا مورد تالقی و بتاورد بین
همدیگت قتار میگیتد .با توگه به این موضوع میتوان از ااورمیانه به ع)وان م)اان گسستهای نام
بتد که از نیل به یک اتحاد سیاسی و یا اقتصادی عملی ناتوان میباش)د؛ این در حالی است که
بتای از بخشهای کمتب)د گسسته میتواند سیاست بیاتفی یا عدم تعهد را اتخاذ نماید ،ولی
همزمان سایت بخشها در پیوندهای اارگی ادغام میشوند .علت ای)که از این م)طقه به ع)وان
کمتب)د گسسته نام بتده میشود این است که کشورهای این م)طقه دارای ااتالفات چشمگیت
میباش)د و در مکانی قتار گتفتهاند که م)افعشان در میان چتخهای م)افع بیگانگان اتد میشوند.
م)طقه ااورمیانه ای چ)د سال اایت و بهاور مشخص ،بعد از حادثه یازده سپتامبت سال
 2222با چالشها و ناام)یهایی مواگه شده که آثار آن بهاور مستقیم یا غیت مستقیم در حافظه
عمومی ملتها و بهویژه متدم م)طقه به گای مانده است .زیادهاواهی قدرتهای بزرگ در
م)طقه که با بهتهگیتی از گمود فکتی بتای از فتقههای سیاسی و م هبی اسالمگتا همتاه شده،
یکی از مهمتتین موضوعاتی است که افزون بت تشدید ت)ازعات سیاسی ،ت)ازعات م هبی را نیز
شدت داده است .دغدغه و مسئله رسیدن به نقطة کانونی ،دالیل بتوز ناام)ی و ریشهیابی آن در
م)طقة ااورمیانه و بهویژه عتاق است .تداوم ناام)ی در عتاق ،بهگونهای تداوم ناام)ی در
کشورهای همگوار آن و از گمله ایتان بوده و میتواند پیامدهای ام)یتی نااوشای)دی را بتای
نظام .ا.ایتان در پی داشته باشد .عتاق کشوری تیثیتگ ار در معادالت م)طقهای بوده و از نقش
مهم آن در بازی سیاسی بین قدرتهای بزرگ نباید غافل ماند؛ چتا که در اول سی سال
گ شته بسیاری از تحوالت سیاسی م)طقه ناشی از تحوالت عتاق و شتایال سیاسی و ام)یتی
حاکم بت این کشور بوده است (ساوه درودی. 5 :2333 ،
سوءاستفاده از ااتالفات فکتی و اعتقادی م اهب گوناگون اسالمی و ااتالفافک)ی بین
آنان ،همواره یکی از بتنامههای ثابت استعمارگتان و مستکبتین گهت تضعیف گهان اسالم و
کسب م)افع نامشتوع بوده است .هت عامل تفتقهای که در دنیای اسالم مشاهده شود ،در نهایت با
ایادی ابی

استکبار ارتباب پیدا میک)د و تحتکات تفتقهافک)انه آنان میان قومیتها ،ملتها و
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م اهب اسالمی اک)ون به گایی رسیده است که با پول ،تشوین ،تدبیت و اتاحی ایادی استکبار،
بتای از مسلمین بتای دیگت را تکفیت میک))د و آنان را کافت میاوان)د .در سالهای اایت و
بهاصوص پا از پیتوزی انقالب اسالمی و شدتگتفتن اموا بیداری اسالمی در اقصی نقاب
گهان اسالم ،فعالیتها و اقدامات گتوههای تکفیتی ،سلفی ،وهابی و ...علیه مسلمانان «شیعه و
سنی» بیشتت شده است (علیزاده و بزرگزاده. 5 :2333 ،
سلف گتی یک از مهمتتین چالشها! ام)یت بینالملل است که بهویژه در دهه اایت نقش
بتگستها! در ناامنساز! فضا! م)طقها! داشته است .شکلگیتی سلفیگتی ،مهمتتین رویداد
ایدئولوژیکی و فکتی تاریخ مسلمانان به شمار میآید که توانسته است به پشتوانه ادبیات فقهی و
کالمی و نیز نشانهش)اسی (هدفها متکی بت شبکه مع)ایی گستتده ،نیاز به گتایشها و گتیانهای
سیاسی سلفی را مجسّم و آنها را در اشکال روز ،بازتولید ک)د .وگود گتیانهای سلفی در عتاق
قدمتی اوالنی دارد؛ این گتیان همواره بخشی از سااتار هویتساز عتاق بوده که آن را با
چالشهای اساسی روبتو کتده است ،گتیانی که بدون شک زاییده شتایال داالی و اارگی
متعدد است .سلفیگتی تا قبل از اشغال عتاق ،پدیدهای نه چ)دان گستتده بود؛ اما بعد از اشغال
سال  ،2223با وگود آنکه بستت اصلی آن در بیتون و در افغانستان شکل گتفته بود؛ در عتاق
موگب ایجاد گتوهکی شد که آن را القاعده در ستزمین بینال)هتین مینامیدند .این گتیان با ای
فتاز و نشیبهایی در اول سالیان اایت ،در بحتان سوریه فتصت احیا پیدا کتد و با نام داعش در
عتاق اعالم موگودیت کتد (سیدنژاد. 3 :2366 ،
عتاق گدید واگد تحوالتی است که تغییت در سااتار قدرت و هویت آن باع
دگتگونیهایی در ژئوپلیتیک و رویکتدهای بازیگتان ااورمیانهای شده است .حضور شیعیان و
اکتاد در ساات قدرت بغداد ،ح ف رژیم کی)هتوز بع ی ،تغییت رویکتد «عتبی  -س)ی» به «عتبی -
شیعی  -کتدی» در فضای سیاسی عتاق ،فتصتهای به وگود آمده در عتاق گدید در گهت م)افع
ملی ایتان است .حضور بازیگت فتام)طقهای آمتیکا و بازیگتان م)طقهای دیگت در آمایش و روند
تحوالت عتاق نوین ،باع

اتخاذ استتاتژیهای سیاسی ام)یتی ویژه ایتان در قبال این واقعیات شده

است .حضور شیعیان در رأس هتم سیاسی عتاق ،ع)صت کتدی ،مسائل متزی ،م)افع بازیگتان
م)طقهای و ...از گمله دغدغههایی است که رویکتدهای استتاتژیک ایتان در عتاق را توگیه و
تبیین مینماید (سیدنژاد. 9 :2366 ،
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بیان مسئله:
عتاق همواره در اول تاریخ موگودیتش به ع)وان یک همسایه آرام و مطمئن بتای ایتان
نبوده است و مهمتتین تهدیدات ام)یتی ایتان از اتف این کشور روی داده است .عتاق گدید با
تغییتات شگتف نسبت به گ شته ،دارای اصوصیاتی است که نیازم)د تجدیدنظت در استتاتژیهای
راهبتدی ام)یتی ایتان در قبال این کشور است .عتاق کشوری است که به لحاظ قومی ،م هبی و
زبانی مت)وع است و گتوههای مختلف قومی م هبی در این کشور زندگی میک))د .شیعیان ،اعتاب
س)ی و کتدها سه گتوه اصلی در این کشور محسوب میشوند .یکی از مهمتتین ویژگیهای عتاق
نوین ،نگاه افتاد و گتوهها با هویتهای متمایز به ساات قدرت و سیاست و چگونگی ت)ظیم
روابال با یکدیگت است .نوع نگاه افتاد و گتوهها در ت)ظیم روابال اود با همسایگان عتب ،ایتان و
چگونگی حضور نیتوهای بیگانه اصوصاً نیتوهای سلفی  -تکفیتی در عتاق نوین نیز نکته بسیار
حائز اهمیتی است .پیچیدگی سااتار هویتی و قومی عتاق ،مشکالت عمیقی را در این سطح تحلیل
به همتاه دارد .در اول نیم قتن گ شته ،نگاه ایتان و عتاق نسبت به یکدیگت همواره نگاهی ام)یتی
بوده است .در شتایال نوین و با واردشدن ع)اصت گدید در حوزه سیاسی عتاق ،گایگاه این کشور
در سیاست اارگی ایتان اهمیت بیشتتی پیدا نموده و از تخاصم و رقابت به سوی رقابت و
همکاری میل میک)د .از مهمتتین این ع)اصت ،حضور شیعیان در رأس قدرت عتاق و شکلگیتی
نوع گدیدی از ساات قدرت در این کشور است که بتای نخستین بار در تاریخ عتاق و م)طقه
شاهد آن هستیم .ع)صت دیگت ،ح ف رژیمی است که همواره نگاهی کی)هتوزانه و اصومتآمیز
نسبت به ایتان داشته است .با توگه به تحوالتی که در عتاق نوین پیش آمده ،پاسخ به این سسال
مطتح میگتدد که وگود نیتوهای سلفی چه تیثیتاتی بت م)افع ملی گمهوری اسالمی ایتان دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضتورت تحقین را میتوان در اشتتاک ایتان با عتاق در مواردی نظیت -2 :همسایگی و
اشتتاک م هبی (اک تیت شیعه  -2 ،تجانا فته)گی و تاریخی -3 ،اشتتاک م)افع و وابستگیهای
گغتافیایی و ژئوپلیتیک دانست .هتچ)د تحوالت گدید بت مب)ای ع)اصت فوق ،ایتان و عتاق را در
مسیت همکاری و همگتایی قتار داده؛ اما رشد و توسعه آن مستلزم درک واقعیات دیگتی است که
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این موقعیت ژئوپلیتیکی را تهدید میک))د .یکی از مهمتتین عوامل ،ایفای نقش گتیان سلفیگتی
در عتاق است که در تالقی با عوامل م)طقهای و فتام)طقهای از ظتفیت تیثیتگ اری زیادی
بتاوردار است .از نظت سلفیها و حامیان م)طقهای آن ،عتاق گدید با توگه به نقش فتصتساز
شیعیان آن ،مهمتتین حلقه اتصال استتاتژیک ایتان به حوزههای رقابت و نفوذ در سطح م)طقه به
حساب میآید .بهویژه آنکه در دورهی گدید ،درگهی تعامالت دو کشور بتای نخستین بار بت
محور اتصاالت ابیعی فته)گی و سیاسی بین ملتها و دولتها ،بهاور همزمان قتار گتفته و
موگب ارتقا روند همگتایی و همکاری آنها در م)اسبات م)طقهای نیز اواهد شد.

پیشینه تحقیق:
مطالعه مسائل عتاق به علت همسایگی با ایتان و مهمبودن تیثیت آن بت مسائل استتاتژیک
ایتان ،باع

به تحتیت درآمدن کتاب ،مقاالت ،تحقین و پژوهشهای زیاد و بتگزاری نشستهای

تخصصی ،همایشها ،میزگتدهای سیاسی – ام)یتی ،اقتصادی و ...فتاوان شده است .بترسی کتب
کتابخانهها و سایتهای مختلف و بترسی و مطالعه پایاننامهها ،مقالهها و مطالب تدوینشده در
مورد سلفیگتی در عتاق و گمهوری اسالمی ایتان نشان میدهد یافتههای موگود درباره این
موضوع عبارت)د از:
 کتاب «جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائ) ژئوپلیتیک» از محمدپور و نامی کهسااتارهای فته)گی ،اقتصادی ،اگتماعی ،سیاسی و نظامی عتاق را مورد تحلیل قتار
میدهد.
 کتاب «روند دولت -ملت سازی در عراق جدید» از علیاکبت اسدی که ابعاد ورویکتدهای م)طقهای دولت  -ملت سازی در عتاق و فتصتها و تهدیدهای عتاق گدید
بتای ایتان را بترسی میک)د.
– مقاله «اهداف پیدا و پنهان داعش در عراق» از فتهاد توسکی
 مقاله «بازشناسی سلفیه با تأکید بر طالبان و القاعده» از محمدرضا اباابایی وعبدالحمید افتااته
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 پایاننامه «ریشههای تروریسم در خاورمیانه و تأثیر منفی آن بر امنیت ملی ایران» ازاحمد کاظمی

اهداف تحقیق:
اصوالً هت تحقین و پژوهشی به علت وگود اهدافی موگودیت مییابد و ابیعی است پژوهش
ذیل نیز به دنبال یک ستی اهدافی است که شکلگیتی آن را توگیه میک)د .ل ا در این گهت به
پارهای از اهداف این پژوهش اشاره میرود:
هدف کلی :بترسی شکلگیتی سلفیگتی در عتاق و تیثیت آن بت م)افع ملی گمهوری
اسالمی ایتان
هدف جزئی :بترسی چالشها و تحوالت ام)یتی شکلگیتی سلفیگتی در عتاق و
پیامدهای آن بتای گمهوری اسالمی ایتان

ادبیات تحقیق:
مفهوم لغوی سلفی:
«سلف» در لغت به مع)ی «پیشین» است؛
ابنم)ظور میگوید« :سَلَفَ ،یَسلِفُ ،سَلفاً و سلوفاً» نیز صیغههای صتفی و مصدر
«پیشیگتفتن» است.
«ابن فارس» میگوید :سلف اصلی است که بت تقدم و سبقت داللت دارد .پا سلف کسانی
هست)د که در گ شته بودهاند.
سلفیه از نظت ماده مصدر ص)اعی از کلمة «سَلَف» است که به آاتش یای نسبت ،همتاه با هاء
اضافه شده که این هاء ه)گام وصل قلب به «ا» میشود؛ یع)ی ه)گام وقف «سلفیه» و ه)گام وصل
«سلفیة» اوانده میشود.
و اما از نظت مع)ا ،بتای آن را به مع)ای «پدرانِ گ شته» دانسته و بتای دیگت بت همه پدران و
اقتبای یک فتد که از نظت زمانی یا فضیلت بت او مقدم هست)د ،ااالق کتدهاند (رمضان البوای،
 . 23 :2363با ت وگه به این تعتیف ،سلف مع)ایی نسبی دارد؛ به این صورت که هت زمانی ،سلف
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زمان آی)دهی اود است و در مقابل آن« ،اَلَف» قتار دارد؛ به عبارت دیگت ،ما نسبت به آی)دگان،
«سلف» هستیم و نسبت به گ شتگان «الف» شمتده میشویم (رضوانی. 22 :2366 ،
سلفیه در اصطالح:
اصطالح سلفیه در آثار محققان مسلمانِ کشورهای عتبی ،در دو مع)ا به کار رفته است.
در معنای نخست بت کسانی ااالق میشود که مدعی هست)د در اعتقادات و احکام فقهی،
به سلف صالح اقتدا میک))د.
در معنای دوم که کاربتد آن به دوران بیداری مسلمانان در عصت حاضت بت میگتدد ،بت
کسانی ااالق گتدیده است که بتای بیداری مسلمانان و رهایی آنان از تقلید فکتی غتب و اتکا و
اعتماد آنان به فته)

و تمدن دیتی)ه اویش و رگوع به قتآن و س)ت ،با نگاهی تازه و اندیشهای

نو بتای حل معضالت و مسائل فکتی گدید و استخدام فن و تک)یک و علوم تجتبی بت مب)ای
فته)

اسالمی و تطهیت چهته نورانی اسالم از غبار بدعتها و اتافههایی که در اول چهارده قتن

بت آن نشسته بود تالش کتدهاند و حتکت «اصالح دی)ی» را شکل دادهاند (رمضان البوای:2363 ،
. 257-253
تاریخچه سلفیت:
مسلمانان عصت پیامبت صلیاهلل علیه و آله و سلّم ،چه آنهایی که موافن و یکدل بودند و
چه آنانی که نفاق در سی)ه داشت)د ،در زمی)ة اصول و فتوع دارای یک اساس و روش بودند؛ امّا
دیتی نپایید که فت)های بزرگ با لشکتکشی معاویه و همتاهانش بتای گ)

با علی (ع بتاساس

فهم غلال و بی)ش نادرست و ای)که حضتت علی (ع در مجازات قاتالن ع مان کوتاهی نموده
است ،ست از آستین درآورد و مسئله تحکیم میان دو فتقه و اتو عدهای از هم لشکتیان
حضتت علی (ع بت وی ،با این ادّعا که پ یتفتن حکمیت ابوموسی اشعتی و عمتو بن عاص به
مع)ای پ یتفتن و پ)اهبتدن به حکم بشت است و پ یتفتن حکم بشت کفت است؛ آن فت)ه ایجاد
بزرگ شد و نتیجة اعتقاد م کور ،چ)ین شد که حضتت علی و دو حَکم و اصحاب گمل و هت
کسی که مسئله تحکیم را پ یتفته باشد کافتند (به)ساوی. 3 :2333 ،
پا از رحلت رسول گتامی اسالم (ص  ،بین مسلمانان در موضوع گانشی)ی رسول ادا
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ااتالف افتاد و این مسئله یک سسال اساسی را مطتح ساات :آیا االفت به نصب الهی و معتفی
نبوی ثابت میشود؛ یا به انتخاب متدمی؟ پاسخ به این سسال مستلزم یک موضعگیتی اعتقادی بود
و اتفداران انتخاب یا انتصاب ،هتکدام یک گتوه فکتی از مسلمانان را شکل دادند .سپا در
زمان االفت امیت مسم)ان (ع  ،گتوهی به کلی م)کت هت نوع حکومتی شدند ،وصف اویش را از
امت اسالمی گدا کتدند و به اوار معتوف شدند .بعد از آن نیز مسائلی که در باب ایمان و کفت،
قضا و قدر ،گبت و ااتیار ،صفات الهی بهویژه قدیم یا حادثبودن کالم الهی و به تبع آن حدوث و
قدوم قتآن ،عقلگتایی و نص گتایی و ...پیش آمد؛ موگب تفتق مسلمانان به فتقههای گوناگون
گتدید .یکی از این فتقهها اهل حدی

بودند که به اا مسائل اعتقادی و فتوع عملی از ظواهت

قتآن و روایت اصتار میورزیدند .از درون این گتیان فکتی در قتون اایت ،تفکت سلفگتایی با
نام سلفیه به ع)وان یک فتقه شکل گتفت (بداشتی. 32-32 :2366 ،
آغاز رسمی پایهریزی عقاید وهابیت که مبت)ی بت انحتافات شدید اعتقادی و اثبات شتک
و کفت فتق اسالمی بود ،به وسیلهی ابن تیمیه در اواات قتن هفتم مطتح شد که با مخالفت و
مقابله آشکار اندیشم)دان م اهب اسالمی روبهرو گتدید .وی در نهایت در سال  626ه.ق در
زندان قلعهی دمشن متد و با متگش افکار وی نیز به فتاموشی سپتده شد .اما قتنها بعد در قتن
دوازدهم هجتی ،محمد بن عبدالوهاب بار دیگت عقاید ابن تیمیه را زنده کتد و با هماه)گی
محمد بن سعود حاکم درعیه و به راه اندااتن نبتدهای اونین بت تمامی م)طقه حجاز تسلال یافت
(عباسی. 5 :2363 ،
تحوالت و فعلوانفعاالت این گ)بش ،ماحصل بتاورد مدرنیته و گهان اسالم بوده و اتح
قدرتم)دانه آن ،مدیون این تالقی و بتاورد است .اک ت گ)بشهای سیاسی در گهان عتب و سایت
نقاب گهان اسالم (از حجاز تا پاکستان و چچن حداقل در قتن اایت بهویژه دو دهه گ شته مان)د:
القاعده ،ااوانالمسلمون ،آلبانی ،گماعت اسالمی مصت ،التکفیت و الهجته و  ...بهاور مستقیم و یا
غیتمستقیم با این گ)بش فکتی متتبال بودهاند .سلفیگتی از گمله باورهای نوظهور و تیثیتگ ار
بخش عظیمی از گهان اسالم است که در ستاست گهان ،در حال رشد و نمو است که در بتای
م)اان ،گ)بشهای سیاسی و اگتماعی ظاهت شده و بت ستنوشت گهان اسالم تیثیت فتاوانی داشته
است .سلفیگتی معاصت اگتچه از باورهای نوظهور و تیثیتگ ار در گهان اسالم به شمار میآید؛
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لیکن ریشه در باورهای گتیانهای سیاسی دارد که امتوزه از سوی سلفیان و پیتوانش ،در ستاست
گهان در تبلیغ و نشت روایت و قتائت اوداز اسالم است .بهویژه در سالها و دهههای اایت به
دستاوردهایی دست یافته و متاکز دی)ی بسیاری را در اقصی نقاب گهان راهاندازی کتده و در
م)ااقی بهصورت گ)بشهای سیاسی ،اگتماعی ظاهت شده و بت ستنوشت گهان اسالم تیثیت گستتده
نهادهاند (عبدیپور. 22 :2366 ،
در زمان معاصت ،گتوه ت)درو و ناآگاه از اصول و مبان آیین محمد!؛ اسالم و ایمان را
گوی بتا! اود احتکار کتده و از میان همه مسلمانان ،فقال گتوه اندک را مسمن م دان)د و
دیگتان را کافت و مهدورالدم میشمارند .ریشه این نوع تکفیتها به عصت ابنتیمیه و پا از و! به
وهابیان ت)درو بت م گتدد و شدّت عمل گتوه دوم بیش از فتد نخستین است ،زیتا ابنتیمیه غالباً از
کلمه بدعت بهته م گیتد؛ ول گتوه اایت به گا! بدعت ،واژه کفت را به کار م بتد و مالک
تکفیت ،ناهماه)گ با افکار آنها در ام ال مسائل پیشین است .آنها به شدت با حفظ قبور پیامبتان و
اولیا! اله مخالف هست)د و زیارتگاهها را مظهت بتپتست قلمداد م ک))د! در حال که در اول
تاریخ اسالم ،قبور انبیا! پیشین در فلسطین و اردن و شام و عتاق پیوسته محفوظ بوده و مسلمانان
گتوه گتوه به زیارت آنها م رفت)د و هیچکا چ)ین کار! را بتاالف توحید توصیف نم کتد.
حت روز! که بیتالمقدس به وسیله عمت بن اطاب فتح شد ،هتگز او به تختیب این مقامات
فتمان نداد؛ بلکه شیوه پیشی)یان را در حفظ و آرایش آنها تییید کتد .در اول زمان ،پا از رحلت
پیامبت ،تمام موح دان به پیامبت اکتم (ص متوسل شده تا حاگت آنان با شفاعت او بتآورده شود؛ اما
این گتوه این نوع توسلها را با توسل مشتکان به بتها یکسان م گیتند؛ در حال که ماهیت این
دو نوع توسل از هم گداست و از زمین تا آسمان فاصله دارد (سبحانی. 3 :2333 ،

دستهبندی جریانهاى سلفى:
سلفیگری تکفیرى:
سابقه «تکفیت» به قتن اول هجت! باز م گتدد که همزمان با ظهور «اوار » است .دغدغه
اصل اوار  ،مسئله ایمان و کفت بود که م تواند تیثیتها! مهم سیاس به لحاظ بتاوردار! افتاد
از حقوق ناش از عضویت در گامعه اسالم  ،همچون حتمت گان ،مال و حن زندگ داشته باشد.
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آموزه دیگت اوار را میتوان «نف حکومت» دانست.
به دلیل فهم نادرست از آیه « ِنِ الْحُکْمُ ِلَّا لِلّهِ» ،ابن دیدگاه اوار  ،اداوند باید مستقیماً در
این گهان حکومت ک)د .بت اساس مسئله ایمان و کفت ،اوار متتکب گ)اه کبیته را کافت
م دانست)د .فتد با ارتکاب کبیته از عضویت در گامعه اسالم نیز اار م شود .امتبهمعتوف و
نه از م)کت در همه درگات آن واگب است که الزمه آن ،نظارت شدید بت رفتار فتد! و
اگتماع افتاد است و یک از متاتب امتبهمعتوف و نه از م)کت را وگوب اتو و گ)

با

حاکم ستمگت م دانست)د.
 ویژگىهاى روششناختى خوارج را مىتوان چنین برشمرد: تمتکز بت آموزهها! نقل دی) و پتهیز از رگوع به عقل؛ اا ظواهت دی) و رد هتگونه تفسیت و تیویل؛ عملگتای شدید در اندیشه و تقدم عمل بت نظتیه؛ پایان تقدیا قدرت سیاس پا از رحلت پیامبت و انتقال آن به کل گامعه اسالم دیدگاه اوار در مورد اعتقاد به دموکتاس فتاگیت و افتاا که به بتابت! تمام مسلماناندر امت حکومت معتقد بودند (علیزاده موسو!. 32 :2333 ،
سلفیگری جهادى:
«سلفیه گهاد!» گتیان است که در اندیشهها! «ابواالعل مودود!» ریشه دارد .به نظت
«حمید ع)ایت» ،گان کالم نظتیه آمادهساز! انقالب اسالم مودود! این است که حکومت
اسالم  ،بدون انقالب اسالم  ،الگتم وا م ماند و فتو م ریزد .ریشهها! دیگت این گتیان در
اندیشه سید قطب است که همه گوامع را «گوامع گاهل » نام نهاد و نیز در اندیشه «محمد
عبدالسالم» که بح

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

بازگشت به عظمت اسالم تلق شد که دو صورت داشت :گهاد با دشمن داال و گهاد با دشمن
اارگ  .ابن این عقیده ،بت هت مسلمان واگب است که هت سال گهاد انجام دهد یا هزی)ه دوازده
ماهه یک ستباز را تیمین ک)د (علیزاده موسو!. 32 :2333 ،
سلفیگری تبلیغی:
سلفی تبلیغی بیشتت در بتابت سلفیگتی تکفیتی مطتح میشود .سلفیگتی تبلیغی نوعی
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از سلفیگتی است که محور فعالیتهای اود را تبلیغ اندیشهها و مبانی سلفیگتی قتار میدهد.
هتچ)د در ماهیت این نوع از سلفیگتی نیز تکفیت مخالفان دیده میشود ،اما در ظاهت نسبت به
گهاد و مبارزه با مسلمانان کمتت تیکید دارد .سلفیگتی تبلیغی میکوشد تا در عصت
گهانیشدن ،با بهتهبتداری از فنآوریهای پیشتفتهی ارتباای ،گفتمان سلفیگتی را گهانی
ال در باب تبلیغ نیز این گتیانها در دو محور فعالیت میک))د:
سازد .معمو ً
الف :تتوی ،مبانی سلفیگتی :سلفیان تبلیغی میکوش)د تا معارف و مبانی اود را در قالب
روشهای نوین به گهانیان عتضه ک))د؛ مباح ی مان)د حدی گتایی ،گ شتهگتایی ،تتوی،
مفاهیم اعتقادی تحتیفشدهی اود مان)د توحید و شتک و ایمان و کفت و . ...
ب :شبههافک)ی :بخش دیگت و مهمتت از بخش اول در سلفیگتی تبلیغی ،القای شبهه بتای
تختیب عقاید مسلمانان است .به ع)وان نمونه در ایام محتم ،شبهههای عزاداری مطتح میشود و
یا در مورد اهل س)ت ،اتیقت که شمار فتاوانی از اهل س)ت به آن اعتقاد دارند ،به چالش
کشیده میشود (علیزاده موسوی. 35-37 :2363 ،

بیان مفهومی منافع ملی:
عبارت است از ارزشهای مادی و مع)وی که افتاد یک ملت نسبت به آنها احساس تعلن،
وابستگی و مالکیت نموده و بتای حفاظت از آنها و گلوگیتی از تصتف آنها به دست سایتین از
اود حساسیت نشان داده و حاضت به پتداات هزی)ه میباش)د.
اول؛ م)افع ملی ماهیت گمعی و عمومی دارد و بهصورت امتی مشاع بین افتاد گمع که همان
ملت است تظاهت مینماید .از اینرو به تعداد ملتها و کشورهای مستقل در گهان ،م)افع ملی
متعدد وگود دارد.
دوم؛ م)افع ملی شباهت به م)افع گتوهی و گمعی دیگت دارد .هت گتوه انسانی ،م)افع مشتتک
و مشاع بتای اود تعتیف میک)د .ب)ابتاین م)افع گمعی و گتوهی از اصلت سلسلهمتاتبی
بتاوردار است و پایه و اساس آن را م)افع گتوه کوچکی نظیت اانواده تشکیل میدهد.
سوم؛ م)افع از گ)ا ارزش هست)د که میتواند دارای انواع مادی و مع)وی باشد .م الً ستزمین
مشتتک یا اانه و گهواره زیست ملت و به عبارتی قلمتو کشور یک ارزش مادی؛ و پتستیژ و
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حی یت ملی یک ارزش مع)وی تلقی میشود .ب)ابتاین ستزمین و فضای ملی کشور و پتستیژ ملی،
هت دو در زمته م)افع ملی محسوب میگتدند.
چهارم؛ م)افع ملی ارزشهای درکشدهای هست)د که افتاد ملت آن را از اود دانسته و
متقابالً اود را نیز وابسته به آن میدان)د و بتای دیگت ملتها سهمی قائل نیست)د.
پ)جم؛ افتاد ملت نسبت به آنها حساسیت فوقالعادهای از اود بتوز میده)د و چ)انچه
حادثهای یا فتای)دی نظیت تهاگم نظامی موگبات سلب م)افع مزبور یا واگ اری آن به دیگت ملتها
را فتاهم ک)د ،به شدت اشمگین شده و دست به اقدامات گبتانی میزن)د (حافظنیا:2365 ،
. 325-327
ت)ها در صورتی ملتها حاضت به پ یتش از دستدادن چیزی میشوند که احساس ک))د در
بتابت آن و حداقل به همان اندازه در قلمتو و حوزه دیگت ،م)افع ملی آنها گبتان میشود .دولتها
و حکومتها که از اتف ملتهای اود با سایت دولتها م)اسبات بتقتار میک))د ،در تعامالت
اود با دیگتان همواره به م)افع ملی اود توگه دارند .در امت واگ اری یک قطعه زمین بتای
نهادهای سیاسی و دیپلماتیک گتفته ،تا مبادالت تجاری و تعتفههای گمتکی و حتی کمکهای
انساندوستانه و بالعوض مهمتتین اصلی که مورد توگه قتار میگیتد این است که آیا انجام این
عمل در راستای م)افع ملی و تیمین ما به ازای آن قتار دارد یا ایت؟ ل ا هت عمل دیپلماتیک یا هت
نوع تعامل و ارتباب با دولتهای دیگت باید از م)ظت م)افع ملی توگیه داشته باشد .حکومتها و
دولتهایی هم که بتاساس ارزشهای ایدئولوژیک ممکن است بخشی از م)ابع ملی را به اار از
متزهای ملی اود انتقال ده)د ،معموالً توگیهات الزم را به ملت اود ارائه میده)د و رضایت ملی
را بتای اقدام اود بهاور رسمی یا ضم)ی گلب میک))د؛ نظیت کمکهای بالعوضی که دولتها
تحت ع)وان کمک به همکیشان ،سانحهدیدگان ،همنژادان و اویشاوندان قومی و تباری و باالاته
تحت ع)وان کمکهای بشتدوستانه انجام میده)د .اگت حکومت بتای رفتار ایدئولوژیک اود
توگیهی ارائه ندهد و از دید متدم در تعارض با م)افع ملی قتار گیتد؛ بهاوری که بت م)افع ملی
تتگیح داده شود ،حکومت با چالش روبتو اواهد گتدید و میبایست در این زمی)ه تجدیدنظت
نماید (مجتهدزاده. 62 :2362 ،
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شکل  :2مدل مفهومی ع)اصت و شااصهای م)افع ملی
اشتراکات کشورهای همسایه ایران و عراق:
ایتان و عتاق دو همسایه با اشتتاکات تاریخی و فته)گی فتاوان هست)د که هت یک در
دورهای ،از قدرتهای مهم م)طقه به شمار میآمدند .ح ف رژیم بع

در عتاق که همواره به

ع)وان عامل ت)ش و ناام)ی م)طقهای عمل میکتد و قدرتیابی مبارزان و گتوههای متدمی شیعی
در عتاق که ای  26سال گ شته از حمایتهای بیدریغ گمهوری اسالمی ایتان بتاوردار بودهاند،
ابعاً از سوی گمهوری اسالمی ایتان تحولی بسیار م بت تلقی میشود؛ اما در واقع ،حضور
نیتوهای آمتیکایی در عتاق ،بیثباتی ،ناام)ی و گستتش شکاف قومی  -م هبی و در نتیجه افزایش
احتمال تجزیه عتاق نیز از گ)بههای م)فی تحوالت م کور از دیدگاه ایتان بوده است.
با توگه به تهدیدات و فتصتهای یادشده ،راهبتد ایتان در عتاق بعد از سقوب صدام ،بت
مب)ای مشارکت فعال و سازنده بتای کمک به دولت و متدم عتاق استوار بوده است .سیاست ایتان
از اهداف و ابعاد متعددی بتاوردار است که عمدهتتین آنها دولتسازی بتاساس الگوی
دموکتاتیک مبت)ی بت رأی اک تیت متدم ،همکاری با دولت عتاق بتای ایجاد ام)یت و توسعه عتاق
و افزایش رفاه و اشتغال متدم و همچ)ین نهادی)هسازی روابال یا ایجاد روابال استتاتژیک بین دو
کشور هست)د.
شباهتهای فتاوان این دو کشور و قدرت ژئوپولتیک آنها ،به اصوص در زمی)ه غ)ای نفتی
موگب شد که دو کشور ،همواره مورد توگه قدرتهای بزرگ باش)د .از نظت ایتان ،تشکیل دولت
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قدرتم)د با حضور دولت متدمی و ایجاد سااتار دموکتاتیک در عتاق میتواند ضمن بتقتاری
ثبات و ام)یت داالی ،زمی)ههای رشد و شکوفایی م)طقهای را نیز فتاهم سازد .پیگیتی این اهداف
از سوی عتاق و ایتان ،مشکالت م)طقهای آمتیکا را دوچ)دان میسازد .ایف ت)دروی نو
محافظهکاران کاخ سفید حاضت به پ یتش واقعیتهای موگود داال عتاق ،به ت بیت هژمونی
گهانیشدن کمک میک)د .این در حالی است که با نهادی)هشدن روند سیاسی عتاق گدید ،شتایال
م)طقهای به نفع متدم و همسایگان عتاق ،از گمله ایتان پیش اواهد رفت و بهانهای بتای حضور
نیتوهای اارگی در عتاق باقی نخواهد ماند.
قتائن موگود نشان میدهد که آمتیکاییها به دلیل تضاد م)افع با ایتان بت ست مسائل م)طقهای
و پتونده هستهای آن ،اواهان حفظ پایگاههای نظامی اویش در عتاق با مدت اوالنی هست)د .در
همین حال ،گستتش نفوذ ایتان در م)طقه و نزدیکی ایتان و عتاق موگب شده است که
آمتیکاییها با از دستدادن اعتماد و اعتقادشان به دولت عتاق ،در حال محک و آزمون م)افعی
باش)د که بتواند با تحمیل گو اشونت و درگیتیهای فتقهای در عتاق ،م)افع اویش را تیمین
ک))د.
تحوالت اایت عتاق با توگه به ورود تتوریستهای تکفیتی به بطن رادادهای این کشور و
همچ)ین از پشتپتده بیتونآمدن حامیان م)طقهای این گتوه ،بتای همه بازیگتان م)طقه هم یک
«فتصت» و هم یک «تهدید» میتواند باشد .اک)ون انتخاب گزی)ه درست از میان گزی)ههای موگود
بتای دستگاه دیپلماسی ایتان بی شباهت به حتکت روی تیغه شمشیت نیست .اگت این واقعیت
پ یتفته شود که عتاق بهنوعی «عمن استتاتژیک» ایتان است و سلفیگتی حول تشدید م)اقشه
شیعه – س)ی ،تهدیدک))ده ثبات م)طقهای و م)افع ملی کشور است ،در آن صورت سیاستورزی
باید در چارچوب مهار و بازدارندگی آن تدوین و به کار گتفته شود.

فرصتهای ایجادشده از تهدید حضور داعش در منطقه برای جمهوری
اسالمی ایران:
ا 1اثبات قدرت منطقهای ایران:
حضور داعش در کشورهای عتاق و سوریه ،بهویژه پا از حمله داعش به ایزدی تبارهای
عتاق موگب گتدید بیش از چهل کشور دنیا به رهبتی آمتیکا علیه داعش همپیمان شوند تا به
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اصطالح داعش را از بین ببتند .این اقدام تقتیباً نمایشی در حالی صورت گتفت که بتای از این
کشورها از گمله عتبستان ،تتکیه ،آمتیکا ،امارات ،قطت و انگلیا در تشکیل و تجهیز داعش نقش
بسیار تیثیتگ اری داشت)د .گمهوری اسالمی ایتان که در این پیمان حضور نیافت از فتصت استفاده
نمود و قبل از اقدام آمتیکا و همپیمانانش ،به کمک دولت و متدم عتاق علیه گتوه تتوریستی
داعش شتافت .اقدامات اثتبخش ایتان موگب گتدید که تمام مسئولین عتاق و حتی مخالفین  .ا.
ایتان در عتاق نیز به تیثیت اقدامات ایتان در پیشگیتی از سقوب کامل دولت بغداد و اشغال کامل
عتاق دولت اعتتاف نمودند و بارها از ایتان تقدیت کتدند .اقدامات همه گانبه ایتان به حدی بود
که تالش  92کشور همپیمان آمتیکا در مبارزه با داعش کامالً در سایه قتار گتفت و رسانههای
دنیا و حتی رسانههای غتبی ،بارها از نقش م بت ایتان در این بحتان به نیکی یاد کتدند .این حضور
مقتدرانه و اثتگ ار ،موگب شد اقتدار نظامی و سیاسی ایتان در م)طقه به همه گهانیان ،کشورهای
فتام)طقهای و کشورهایی نظیت عتبستان و تتکیه که رقابت شدیدی با ایتان در م)طقه گ)وب غتب
آسیا دارند ،ثابت شود .از م)ظت دیگت ،این حضور قدرتم)د باع

شد بارها غتبیها بهصورت

محتمانه و عادی از ایتان بخواه)د تا در مبارزه با داعش با آنها همپیمان شود .در مهتماه  ،33وزیت
اارگه فتانسه از کشورهای مختلف از گمله ایتان اواست در گ)

با داعش در عتاق متحد

شوند .اوباما نیز با ارسال نامهای محتمانه به رهبت انقالب اواستار اتحاد با آمتیکا در مبارزه با
داعش گتدید.
ا 2رسوایی غرب :از اتفی دیگت ،ایتان از این فتصت استفاده کتد و رسوایی کشورهای
غتبی در مبارزه با تتوریسم را فتیاد زد و بارها از سوی مسئولین  .ا .ایتان اعالم شد که آمتیکا و
غتب عامل ایجاد داعش بودند تا بهوسیله آنها اهداف اود را در سوریه و عتاق و دیگت
کشورهای اسالمی پیاده ک))د .در یکی از این بیانات ،رهبت گمهوری اسالمی ایتان ،داعش را
سااته انگلیا ابی

دانست و اعالم نمود این سیاست استعمار و مخصوصاً انگلیا ابی

است،

اینها داعش و القاعده را بتای مقابله با گمهوری اسالمی و بیداری اسالمی درست کتدند ،البته
امتوز دامن اودشان را گتفته است .تالش امتوز آمتیکا و همپیمانانش بتای مقابله با داعش که
واقعیت هم ندارد ،بیش از آنکه تالش بتای از بین بتدن نطفة آن باشد ،بتای گهتدادن و تقویت
ااتالفافک)یها بین مسلمانان است.

121

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

( 3ارتقاء جایگاه مرجعیت دینی :از دیگت فتصتهایی که حضور داعش در م)طقه،
نصیب  .ا .ایتان کتد ،این بود که ارزش متگعیت دی)ی و متاگع تقلید را بیش از پیش بتای متدم
و سایت کشورها آشکار نمود .پا از حضور داعش در عتاق و تصتف تعدادی از شهتهای این
کشور ،آیتاهلل سیستانی متگع تقلید شیعه ،از شیعیان اواسته تا «سالح بتدارند و با پیکارگویان
افتاای مبارزه ک))د» .ب)ا بت ادعای یکی از فتماندهان این گتوه ،حمایت ایتان از شبهنظامیان شیعه
عتاق یکی از دالیل موفقیت این گتوهها در مبارزه با داعش بوده است .متدم به ندای این متگع
دی)ی به نحو چشمگیتی لبیک گفت)د و مو عظیمی از نیتوی متدمی گهت مبارزه با گتوه داعش
در عتاق ایجاد گتدید که حضور این نیتوها موگب توقف داعش در عتاق و شتوع اضمحالل این
گتوه تتوریستی گتدید.
ا 0ایجاد فرصت اقتصادی :حضور داعش در عتاق یک فتصت اقتصادی بتای ایتان در
استان کتمانشاه و دیگت استانهای متزی ایجاد کتد .فتصتی که به واسطه حضور داعش در عتاق و
تحتیم کاالهای کشورهای تتکیه و عتبستان بتای ایتان در بازار عتاق ایجاد شد .در پی حضور
داعش در عتاق ،متدم این کشور کاالهای وارداتی از تتکیه و عتبستان را تحتیم کتدند و در
حتکتی هماه)

اعالم کتدند که کاالهای این دو کشور را نختند .این اقدام عالوه بت ای)که یک

فتصت اقتصادی را بتای  .ا .ایتان به ارمغان آورد و موگب ارزآوری زیادی بتای ایتان گتدید؛
همچ)ین موگب شد دو کشور رقیب ایتان حضور اقتصادی اود را در عتاق کمرن

ببی))د که این

نیز فتصت مغت)می بتای ایتان بود تا قدرت م)طقهای اود در عتصه اقتصادی را نیز تقویت نماید.
ابن آمار گمتک ،تتاز تجاری گمهوری اسالمی ایتان و عتاق  36۸5درصد به نفع ایتان است و
عتاق ،دومین شتیک تجاری ایتان محسوب میشود و یکی از دو کشوری است که تتاز
تجاریمان نسبت به آن م بت است ،یع)ی میزان صادراتمان به این کشور بیشتت از میزان وارداتمان
است.
ا 5برتری دیپلماسی ایرانی در لبنان :حمله داعش به شهت متزی عتسال در لب)ان دقیقاً
زمانی روی داد که عتصه سیاسی لب)ان در کش مکش انتخاب رئیاگمهور به ست میبتد .با وگود
بتگزاری چ)دین گلسه پارلمانی بتای انتخاب رئیاگمهور ،این سمت همچ)ان االی باقی مانده
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است تا بخشی از األ قدرت در لب)ان محسوس باشد و کشور همچ)ان روی بحتانهای متعدد اود
ادامه مسیت دهد .در این میان ،بحتان عتسال فتصتی به وگود آورده است تا مدعیان ریاست
گمهوری بتوان)د اودی نشان بده)د و گ)

با داعش در متزهای سوریه و لب)ان را فتصتی بتای

دورایز به سمت کتسی ریاست گمهوری لب)ان بدان)د .به رغم اسارتهای س)گی)ی که ارتش
لب)ان بت گتوه های تتوریستی داعش و گبهه ال)صته در شهت عتسال وارد کتده ،اما آنها نیز هزی)ه-
هایی س)گی)ی را به ارتش لب)ان وارد کتدهاند.
ا 6نشاندادن سیاست خارجی موفق ایدران :فتصات بعادی کاه تهدیاد داعاش در
م)طقه بتای ایتان به وگود آورد ،در بخش سیاست اارگی ایتان بود .مسئله داعش یک فتصات و
فضای م بتی را بتای سیاست اارگی ایتان به وگود آورده اسات؛ زیاتا ناه ت)هاا باعا

شاده ااال

سیاسی رسمی ایتان که تتوریسم م)طقهای را با تتوریسم گهانی متتبال میداند ،اثبات شاود؛ بلکاه
موگب شده است تا فضایی به وگود آید کاه باه باازیگتان دیگات اثباات شاود کاه ایاتان عامال و
کشوری قدرتم)د در م)طقه است که قادر است با ایانگوناه مساائل مقابلاه ک)اد .ایاتان در گتیاان
تحوالت اایت عتاق ثابت کتد که اال قتمزش سقوب دولت عتاق است .ایتان از ایان فتصات باه
اوبی استفاده کتد و اگازه نداد دولت شیعی عتاق انسجام اود را از دسات دهاد و ساقوب ک)اد.
همچ)ین در این میان ثابت شده که نه ت)ها دولت ایتان اسالمی قدرتم)د است ،بلکه ملت ایتان هام
قوی است؛ زیتا اگازه نفوذ داعش به داال متزهای اود را نداده است.
تالش ایتان بتای ایفای نقش ائتالفسازی میان گتوههای مختلف شیعه س)ی و کتد و تتسیم
یک موقعیت بتد-بتد در سااتار سیاسی و تقسیم قدرت در دولت متکزی حاائز اهمیات اسات .از
این لحاظ ایتان نشان داد که یک باازیگت «ائتالفسااز» اسات .باه اعتقااد نویسا)دگان ،ایاتان ت)هاا
کشوری در میان بازیگتان م)طقهای و فتام)طقهای است که میتواند نقش ائتالفسااز را ایفاا ک)اد.
هیچ کشور دیگتی از گمله :تتکیه ،عتبستان و حتی آمتیکا نمایتوان)اد همزماان ایان ویژگای را
داشته باش)د که روابال اربیل و بغداد را تتمیم ک))د ،گتوههای مختلف شیعی را به ماندن در ائتالف
سیاسیشان تتغیب ک)د و یا روابال بین گاتوههاای سا)ی متعاادل را (گاتوههاایی کاه باه هات حاال
تفکتات ضد ایتانی ندارند با سایت گتوهها بتقتار ک)د .اگت نقش ائتالفساز ایتان نبود ،این انتقاال
قدرت سیاسی در عتاق بهراحتی شکل نمیگتفت (می)ایی. 2339 ،
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راهبردهای بازدارنده در مقابله با گسترش و یا جابجایی جریانهای تکفیری:
 -2ناامن سازی کلیة گزی)ههای م)اسب بتای گایگیتی امکانات و یا استعداد گتوههای
تکفیتی؛
 -2پشتیبانی از ارتش و نیتوهای مسلح در کشورهای معارض و مقابل گتیانهای تکفیتی؛
 -3تقویت قابلیتهای واک)ش سیاسی و بازدارنده حکومتهای تحت تهاگم گتیانهای
تکفیتی؛
 -9ح ف توانم)دیهای اتاحی راهبتد و یا هدایت و سازماندهی عملیات تکفیتی؛
 -5تقویت کارکتدهای بسی ،متدمی و انقالبی در حفاظت از دستاوردهای ملی و م هبی
در بتابت تکفیتیها؛
 -7تضعیف عقبه فته)گی و اگتماعی با استفاده از کارکتدهای سلبی و ایجابی نتم (تبلیغی
و ااالعاتی ؛
 -6تقویت شبکههای ااالعاتی و توسعة اشتاف بت اتاحی عملیات و هدایت توانم)دیها
در گتیان تکفیتی؛
 -6گلوگیتی از دست بتتت شدن قوای ائتالف غتب علیه گتیانهای تکفیتی (ح ف
نقش و مدعای رهبتی غتب علیه داعش ؛
 -3ناامن سازی مسیت تتدد ،فتااوان ،ورود و گ ب اعضاء گدید به گتیانهای درگیت
تکفیتی در م)طقه؛
 -22گلوگیتی از تقویت مالی و به دست گتفتن م)ابع اقتصادی گدید توسال تکفیتیها؛
 -22راهاندازی کمیتة تعقیب و مجازات گ)ایتکاران گتیان تکفیتی در گهان اسالم؛
 -22به صح)ه آوردن کلیة سازوکارهای ارتباب و آگاهسازی فته)گی ع)اصت عضو
گتیانهای تکفیتی؛
 -23گلوگیتی از تجزیه و چ)د پارچهسازی ستزمی)ی در کشورهای تحت تهاگم
تکفیتیها؛
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 -29عدم گتهزدگی مبارزه علیه تکفیتیها با آی)ده گهان اسالم؛
 -25افشای سیاست قدرتهای بزرگ در عضویت و به راهاندازی ائتالف علیه گتیانهای
تکفیتی؛
-27اتح و نفی هتگونه همکاری گمهوری اسالمی ایتان با دولت آمتیکا به صورت
راهبتدی.

نتیجهگیری:
عتاق گدید بتای گمهوری اسالمی ایتان ،فتصتها و تهدیداتی را توأماً در بتداشته است و
این امت ضتورت اتخاذ استتاتژی م)اسب با تحوالت مزبور را ایجاب کتده است .ح ف رژیم بع
در عتاق که همواره به ع)وان عامل ت)ش و ناام)ی م)طقهای عمل میکتد و قدرتیابی مبارزان و
گتوههای متدمی شیعی در عتاق که ای  26سال گ شته از حمایتهای بیدریغ گمهوری اسالمی
ایتان بتاوردار بودهاند ،ابعاً از سوی گمهوری اسالمی ایتان تحولی بسیار م بت تلقی میشود؛ اما
در عین حال حضور نیتوهای آمتیکایی در عتاق ،بیثباتی ،ناام)ی و گستتش شکاف قومی –
م هبی و در نتیجه افزایش احتمال تجزیه عتاق نیز از گ)بههای م)فی تحوالت م کور از دیدگاه
ایتان بوده است .با توگه به تهدیدات و فتصتهای یاد شده ،راهبتد ایتان در عتاق بعد از سقوب
صدام بت مب)ای مشارکت فعال و سازنده بتای کمک به دولت و متدم عتاق استوار بوده است.
سیاست ایتان از اهداف و ابعاد متعددی بتاوردار است که عمدهتتین آنها دولتسازی بتاساس
الگوی دموکتاتیک مبت)ی بت رأی اک تیت متدم ،همکاری با دولت عتاق بتای ایجاد ام)یت و
توسعه عتاق و افزایش رفاه و اشتغال متدم و همچ)ین نهادی)هسازی روابال یا ایجاد روابال
استتاتژیک بین دو کشور میباش)د.
گمهوری اسالمی ایتان ،حمایت از همه دولتهای عتاق پا از صدام و کمک به آنها در
گهت ایجاد ثبات و ام)یت در این کشور را در کانون سیاست اارگی اود قتار داده است .در این
راستا ،گلوگیتی از شکلگیتی کانونهای تهدید ام)یتی در عتاق ،بتقتاری و ایجاد ارتبااات
مستحکم با همه گتوههای عتاقی از گمله شیعه ،کتد و س)ی و حمایت از آنها در اولویت قتار
گتفته است.
هتچ)د ایاالت متحده در اتح اولیه اود بتای عتاق ،اواستار ایجاد رقیبی استتاتژیک و
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موازنهگت در قبال ایتان و حتی ایجاد رقابت م هبی بین متاگع شیعی در قم و نجف و در نتیجه
تضعیف قدرت و نماد ایدئولوژیک گمهوری اسالمی ایتان در سطح م)طقه بود؛ اما نتیجهای که
حاصل شد عکا انتظار آن کشور بود .فتوپاشی رژیم بع

که به بتتتی قدرت شیعیان و کتدها

در سااتار سیاسی نوین عتاق م)جت شد ،به افزایش قدرت و نفوذ م)طقهای ایتان و دگتگونی در
معادالت قدرت ااورمیانه م)تهی شد .این امت که حاصل افزایش نفوذ ایتان در داال عتاق نیز
میباشد ،از مسلفههای متعددی ناشی میشود .پیوندهای دیتی)ه تاریخی ،فته)گی و م هبی بین
متدم ایتان و عتاق و حضور معارضین عتاقی شیعه و کُتد در دوران زمامداری صدام حسین در
ایتان و در نتیجه ارتباب بتادرانه و نزدیک بین نخبگان م هبی و سیاسی ایتان و رهبتان م هبی و
سیاسی شیعی و کُتد در عتاق که بخش عمدهای از آنها در سااتار دموکتاتیک گدید به قدرت
رسیدهاند ،از عوامل اصلی این نفوذ ابیعی محسوب میشود.
بدین تتتیب ،حفظ و تقویت دولت فعلی که بتاساس مبانی دموکتاتیک و قانونی شکل
گتفته است ،از اهداف راهبتدی گمهوری اسالمی ایتان به شمار میرود .از اینرو ،عدم موفقیت
دولت گدید عتاق در فتآی)د دولتسازی و ک)تتل و تسلال بت اوضاع ام)یتی کشور و تداوم مسائل
و بحتانهای سیاسی و اگتماعی که از عوامل مهم ناام)ی به شمار میآی)د ،میتواند زمی)هساز
تحوالتی در عتاق شود که با م)افع ملی ایتان در تضاد قتار داشته باشد و حتی به ظهور مجدد
دولتی ضد ایتانی در عتاق م)تهی گتدد .در تحلیل علل ناکامی ک)ونی در روند دولت – ملتسازی
دموکتاتیک در عتاق میتوان به مسلفههایی مان)د رشد هویتهای سیاسی قوممحور و م هبمحور
و کارکتدهای آن ،اقدامات تتوریستی گتوههای س)ی و القاعده و حمایت بتای از کشورهای
عتب م)طقه از آنها و بتوز شک و تتدید در میان تصمیمگیتان در ایاالتمتحده در اصوص
حمایت از دولت عتاق اشاره کتد .با توگه به این مسلفهها و احتمال تبدیلشدن فتصتهای
استتاتژیک ایتان به تهدید ام)یتی و اهمیت بتقتاری ثبات و ام)یت در عتاق از م)ظت گمهوری
اسالمی ایتان ،بترسی و بازتعتیف استتاتژی ایتان در عتاق آشکارتت میشود.
سااتار قومی و م هبی عتاق به گونهای است که از حدود  62درصد عتب و  22درصد غیت
عتب (کتد و تتکمن تشکیل میشود .از این میان ،از حدود  62درصد عتب 75 ،درصد شیعه و
 25تا  22درصد آنها عتب س)ی هست)د .با این حال ،عتبهای س)ی بتاالف شیعیان و کتدها،
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حاکم عتاق بودهاند .گفته میشود یکی از دالیل گتایش انگلیسیها به استفاده از سیاستمداران
س)ی بتای اداره عتاق ،رویارویی و صفآرایی گدی شیعیان در بتابت انگلیسیها بود؛ در حالی که
عتبهای س)ی چ)ین رویکتدی به انگلیسیها نداشت)د و حتی در مواردی از عملکتد انگلیا در
فتوپاشی امپتااوری ع مانی اش)ود بودند.
حمله آمتیکا به عتاق ،نه ت)ها موگب فتوپاشی رژیم صدام حسین ،بلکه موگب انحالل
دولت س)یمحور در عتاق نیز شد .درست به همین دلیل است که نه ت)ها عتبهای س)ی اتفدار
صدام ،بلکه بتای عتبهای س)ی مخالف صدام نیز با اوضاع عتاق پا از سقوب صدام و
بتگزاری انتخابات مخالف بودند.
ویژگیهای فته)گی ،نژادی ،آدابورسوم و تجتبیات تاریخی ،همتاه با گهانبی)ی م هبی
بزرگتتین گتوه م هبی عتاق ،راه را بتای گستتش نفوذ سیاسی ایتان در این کشور باز میک)د و
همانگونه که بیشتت کارش)اسان میگوی)د ،چ)ین فتآی)دی بیش از هت چیزی ،روندی عادی و
ابیعی است.
افزون بت بح

داالت ایتان در مسائل عتاق ،به نظت میرسد که هیچیک از کشورهای م)طقه

(گز ایتان و قدرتهای بزرگ (آمتیکا دوست ندارند که حکومتی شیعیمحور در عتاق روی
کار بیاید .چ)ان که با نزدیکشدن به موارد حساس م ل انتخابات ،تبلیغات ضد شیعی و ضد ایتانی
از اتف بتای گتوهها و کشورهای م)طقه و حتی ابتقدرت آمتیکا علیه شیعیان و ایتان افزایش
یابد.
در مجموع اگت قواعد دموکتاسی و انتخابات آزاد ،واقعاً در عتاق رعایت شود ،به صورت
ابیعی ،شیعیان بیشتتین قدرت را اواه)د داشت؛ از این رو اواه)د کوشید قوانین عتاق را از سلطه
فته)گی س)یها در آورند؛ این مسئله مطلوب عتبها نیست .تشکیل دومین دولت شیعی در عتاق،
یع)ی آغاز فصل گدیدی در معادالت ام)یتی ا سیاسی ااورمیانه و تشدید شکافها در گهان عتب
و تضعیف هت چه بیشتت آن .این امت به مع)ی وابستگی روزافزون عتبها به گهان غتب ،بتای تیمین
ام)یت آنها است .گلوگیتی از قدرت گتفتن شیعیان ،گز از راه بهکارگیتی روشهای غیت
دموکتاتیک و مدااله صتیح آمتیکا ممکن نیست و انجام چ)ین امتی نیز موقعیت آمتیکا را نزد
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شیعیان عتاق به شدت تضعیف اواهد کتد .رسیدن به یک آشتی ملی میان شیعیان و س)یهای
عتب ،حداقل بتای چ)د سال آی)ده ،محتمل به نظت نمیرسد؛ از اینرو محتملتتین گزی)ه ،ظهور
بنبستهای سیاسی ،به واسطه پیتوزی شیعیان از یک اتف و عدم تمایل عتبهای س)ی به
مشارکت سیاسی از اتف دیگت است .حتی اگت عتبهای س)ی داال عتاق ،حاضت به آشتی ملی
باش)د ،رهبتان عتب م)طقه به راحتی حاضت به پ یتش چ)ین امتی نخواه)د بود .هتگونه مدااله
آمتیکا به نفع یکی از دو اتف نیز موگب نارضایتی بخشی از متحدان آمتیکا اواهد گتدید.
نارضایتیهایی که آمتیکا همواره به دلیل داشتن قدرت بتتت ،به مدیتیت آنها نیاز داشته است.
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منابع:
 -2اسدی ،علیاکبت ( . 2366ظهور و افول القاعده در عتاق .فصل)امه راهبتد ،سال هجدهم،
شماره .52
 -2اسدی ،علیاکبت ( . 2366تهتان پژوهشکده تحقیقات استتاتژی ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام.
 -3امیت نوحی ،محمد ( . 2367بترسی گتیانات سلفی اهل س)ت و تیثیتات آن بت محیال
گمهوری اسالمی ایتان .سخ)تانی در دانشگاه امام حسین (ع .
 -9امیتزاده ،عباس ( . 2332بیداری اسالمی و ژئوپلیتیک گدید قدرت در ااورمیانه.
 -5آشوری ،داریوش ( . 2363دانش)امه سیاسی .تهتان :انتشارات متوارید.
 -7آقابخشی ،علی ( . 2369فته)

علوم سیاسی .تهتان :متکز ااالعات مدارک علمی

ایتان.
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گمشیدیها و موسی ع)بتی ،تهتان :انتشارات دانشگاه تهتان.
 -6بداشتی ،علی اهلل ( . 2366ش)اات سلفیه .فصل)امه اقوام و م اهب ،می اق امین ،سال سوم،
ش .22
 -3بوزان ،باری ( . 2366متدم دولتها و هتاس .تهتان :تتگمه و انتشارات پژوهشکده
مطالعات راهبتدی.
 -22البوای ،محمد سعید رمضان ( . 2366سلفیه؛ بدعت یا م هب؛ تتگمه حسین صابتی.
مشهد :ب)یاد پژوهشهای اسالمی.
 -22به)ساوی ،سالم ( . 2333نقد و بترسی اندیشه تکفیت؛ تتگمه سالم افستی ،نشتاحسان.
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عتاق .تهتان :دفتت مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت اارگه.
 -25حائمی ،محمدرضا؛ بحتانی ،متتضی ( . 2332دایتاالمعارف گ)بشهای اسالمی.
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 -26حافظنیا ،محمدرضا ( . 2365اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک .مشهد :انتشارات پاپلی.
 -26حیدری مه ب ،حسین ( . 2333متز تطبیقی گتیان وهابیت .پژوهشگاه م)طقهای.
 -23استوشاهی ،رضا ( . 2392علل ظهور فتق و م اهب اسالمی .تهتان :انتشارات وزارت
امور اارگه.
 -22التهیمی ،عبد الحلیم ( . 2362تاریخ گ)بش اسالمی در عتاق؛ تتگمه گعفت دلشاد.
اصفهان :انتشارات چهار باغ.
 -22استوی ،غالمتضا ( . 2332چشمانداز عتاق آی)ده .تهتان :انتشارات پژوهشکده
مطالعات راهبتدی ،چا اول.
 -22الیلی ،محسن ( . 2332بایستگیهای ژئواکونمیک توسعه م)طقهی گ)وب شتقی ایتان،
فصل)امهی روابال اارگی ،سال سوم ،شماره چهارم.
 -23دکمجیان ،هتایت ( . 2366گ)بشهای اسالمی معاصت در گهان عتب؛ تتگمه حمید
احمدی .تهتان :کیهان.
 -29دومین ک)گته انجمن ژئوپلیتیک ایتان ( . 2369ژئوپلیتیک شیعه در ااورمیانه پا از
حمله آمتیکا به عتاق .تهتان :دانشگاه تتبیت مدرس.
 -25دهقان اتاز گانی ،محمود ( . 2363روابال اارگی ایتان و همسایگان در دو دهه انقالب
اسالمی .تهتان :انتشارات ستوش.
 -27رحیم صفوی ،یحیی ( . 2366مقدمهای بت گغتافیای نظامی ایتان .تهتان :انتشارات
سازمان گغتافیایی نیتوهای مسلح.
 -26رضوانی ،علیاصغت ( . 2369شیعهش)اسی و پاسخ به شبهات .تهتان :نشت مشعت ،چا
دوم.2 ،
 -26رضوانی ،علیاصغت ( . 2366ش)اات سلفیها .تهتان :انتشارات مسجد مقدس گمکتان.
 -23روحانی ،حسن ( . 2366آش)ایی با کشورهای اسالمی .تهتان :نشت مشعت.
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 -32روش)دل ،گلیل ( . 2329ام)یت ملی و نظام بینالمللی .تهتان :انتشارات سمت.
 -32زندی ،داود ( . 2333پیشتوی داعش در عتاق و تیثیت آن بت ام)یت ملی  .ا .ا ایتان.
تهتان :پژوهشکده فارابی.
 -32سبحانی ،گعفت ( . 2332سلفی و سلفیگتی ،مجالت نور.
 -33سبحانی ،گعفت ( . 2332آش)ایی با مکتب سلفی ،مجله تخصصی کالم اسالمی.
 -39سبحانی ،گعفت ( . 2333ریشههای پدیده تکفیت از دیدگاه علمای اسالم .قم :ک)گته
گتیانهای افتاای تکفیتی.
 -35سجادپور ،محمدکاظم ( . 2362بحتان عتاق و م)افع ملی گمهوری اسالمی ایتان،
مطالعات راهبتدی ،ش .22
 -37سلیمانزاده ،عباس ( . 2363چالشهای پیش روی دولت عتاق ،فصل)امه مطالعات
سیاسی ،سال نهم ،شماره.
 -36صفوی رحیم ،یحیی ( . 2369مقدمهای بت گغتافیای نظامی ایتان :شمال و شمال غتب
کشور .تهتان :انتشارات دانشگاه امام حسین (ع
 -36ااهتی بن چ)اری ،می م (. 2362سابقه استعماری انگلیا در الی ،فارس .مسسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 -33عباسی ،حبیب ( . 2363ب)یانهای وهابیت -تضاد م هب شافعی با وهابیت .مقاالت نور.
 -92عبدیپور ،حسین ( . 2366گتیانش)اسی معاصت .پایاننامه کارش)اسی ارشد ،متکز
مدیتیت حوزه علمیه قم.
 -92العزاوی ،عباس( . 2355تاریخ العتاق بین احتاللین ،گلد  7بغداد.
 -92عزتی ،عزت اهلل ( . 2362تحلیلی بت ژئوپلیتیک ایتان و عتاق .تهتان :انتشارات وزارت
امور اارگه.
 -93علیبخشی ،ابتاهیم؛ بیات ،محمدحسن ( . 2366مبانی نظتی م)افع ملی .تهتان :سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش گمهوری اسالمی ایتان ،نشت اگا.
 -99علیزاده موسوی ،سیدمهدی ( . 2333گونهش)اسی سلفیگتی و وهابیت .قم :دفتت تبلیغات
حوزه علمیه قم ،ناشت آوای م)جی.
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