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 1نكويي احمدسيد

 دهيچك

مواجه بوده  ریفراگ یها ها و نزاع قرن گذشته همواره با انواع بحران کی یط انهیخاورم منطقه
به وجود  یها خالء جهیدر نت 2011بعد از  یها در سال یعنی دیجد انهیاست. در خاروم

آنها در قالب  نیتر کردند و مخوف دایدر منطقه رشد پ یجهاد یسلف یها گروه ،آمده
ها  از تقابل یپس از ظهور داعش، روند تیشد. در وضع داریپد عشخالفت خودخوانده دا

راستا،  نیمهم مطرح شد. در هم یا لهئمنطقه به عنوان مس ندهیشکل گرفت و آ انهیدر خاروم
داعش،  ژهیبه طور و ،یجهاد یها ظهور گروه»پرسش مطرح شد که  نیدر پژوهش حاضر ا

 یها افتهیبر اساس « کرده است؟ جادیا انهیدر خاورم ییگرامه یرا برا یها چه چالش
 عیوس یا گستره ،یجهاد یسلف یها گروه یریگ قدرت بعد از ظهور و انهیدر خاورم ،پژوهش
بزرگ  یرا با موانع ییشکل گرفته که روند همگرا یا و فرامنطقه یا منطقه یها از تقابل
 دهند ینشان م های بدست آمده ، یافتهپژوهش یکرده است. بر اساس چارچوب نظرمواجه 
ها، منافع  ها و ملت شامل خواست دولت ،شرط شیچهار پ انهیدر خاروم ییهمگرا یکه برا

 یو تجانس و اشتراکات فرهنگ داتیخوانش مشترک از منافع و تهد ،یمشترک اقتصاد
نشان  یجهاد یسلف یها اما معادالت منطقه پس از ظهور گروه رسند، یبه نظر م یاتیح
 قتیحقدر منطقه وجود ندارد. در  ییهمگرا جادیا یراشروط ب نیاز ا کی چیکه ه دهد یم

داعش  ژهیو به ،یجهاد یسلف یها گروه ریگ پس از ظهور و حضور چشم انهیخاورموضعیت 
 .کرد یابیارز دهیچیپ یها ها و تقابل از نزاع یا مجموعه توان یم ،را
 

داعش، القاعده،  ،یجهاد یسلف یها گروه ،یا منطقه ییهمگرا انه،یخاورم واژگان كليدي:
  رانیا یاسالم یجمهور
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 لهئطرح مس .1
به عنوان  زینی ردولتیها، کنشگران غ آشفته، عالوه بر دولت انهیخاورم یکنون تیوضع در
 رینقش و تأث ،هستند یقابل توجه یاثرگذار یکه دارا الملل نینظام ب دیجد گرانیباز

نوظهور  یها انیجر ان،یم نیاند. در ا داشته انهیمنطقه خاروم یتیامن یها در بحران ییسزا هب
ها و وارد کردن  در خلق بحران یا ژهیهستند، نقش و یردولتیاز کنشگران غ یکه نوع یجهاد

و بسط دادن  یجهاد یسلف یها اند. ظهور گروه مختلف در عرصه منطقه داشته گرانیباز
 یرا به جوالنگاه انهیو اروپا، منطقه خاورم کایآمر یها به مرزها گروه نیا یها تیگستره فعال

 ه است.کرد لیتبد کایمتحده آمر االتیا ژهیو به ،یا فرامنطقه یها حضور قدرت یبرا

 نیا یرگذاریثأنمود ت نیالقاعده در افغانستان اول یگروه جهاد یریگ و قدرت ریفراگ ظهور
 -یسلف اناتیشود. انتشار و گسترش جر یم یتلق انهیخاورم یتیبر معادالت امن اناتیجر

در منطقه  یجهاد یها گروه ییجا جابه لیبه افغانستان و عراق به دل کایبا حمله آمر جهادی
با وقوع تحوالت  تیوضع نی. اافتی شیمبارزه و جهاد افزا یبرا دیجد عموضو جادیو ا

 کینظم آنارش نیا 21. با گذشت دهه اول از قرن افتی دیتشد« یاسالم یداریب»موسوم به 
 یها قدرت نیشیپ یها شد. در واقع، اگر در دهه دیاز گذشته تشد شیب انهیدر خاورم

از تعادل را  یسطح قایعربستان و مصر در شمال آفر ه،یترک اق،عر ران،یهمچون ا یا منطقه
پس از تحوالت  ژهیبه و د،یجد یکرده بودند، در فضا جادیا یا در معادالت قدرت منطقه

 دگرگون شد. یمعادالت به کل ،2011بعد از  یها در سال یعرب یکشورها یانقالب

شکل  گریکدیمتوازن کننده در برابر  یا منطقه یها نقش قدرت یفایا ءخال د،یجد یفضا در
 یکشورها گریدر د یتحوالت انقالب ندهیآ نییتعمانند  ها، نهیاز زم یدر برخ یگرفت و حت

رقابت  توان ینمونه م یشدند. برا گریکدیوارد رقابت با  یا منطقه یها قدرت ،منطقه
 نیتحوالت کشور مصر مورد اشاره قرار داد. در ادامه ا ندهیآ نییتع یرا برا هیعربستان و ترک

  کرد یشکل خود ارائه م نیتر انیکه خشونت را در عر« داعش» یستیروند، گروه ترو
(Gerges, 2005: 105)،  یبه شکل هیعراق و سور یدر کشورها 2013در اواخر سال 
و حدود  هیاز کشور سور یمیاز ن شیب وتاهک یکرد و در مدت زمان دایپ ظهور رمنتظرهیغ
  کشور عراق را تحت کنترل خود در آورد. ینیسوم از محدوده سرزم کی
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 انهیمرزها خاورم یمل تیبلکه در سطح معادالت حاکم ،یتینه تنها در سطح امن تیوضع نیا
 نیباشد. با ا کویپ -کسیبر نظم سا یانیپا ستتوان یمو  شد یگسست بزرگ محسوب م کی

و حفظ  تیرفت که داعش در تثب شیپ یا گونه در منطقه به یدانیوجود، روند معادالت م
است که خالفت  یراتیثأت ،کند یم دایپ تیاهم انیم نیچه در انآ ماخالفت خود ناکام ماند؛ ا

ثبات و  ،ییهمگرا ندهیآ یدر منطقه، برا یجهاد یروهاین یریگ چهار ساله داعش و قدرت
در منطقه و  یجهاد یروهاین یریگ قدرت قت،یاند. در حق کرده جادیا انهیخاورم تیامن

 یها از رقابت یا نهیخودخوانده، زم یمدولت اسال کیمتعاقب آن ظهور داعش در قامت 
 یبر جا انهیمنطقه خاورم ندهیبر آ قیعم یریثأکه ت کرد، جادیرا ا ییا و فرامنطقه یا منطقه

 خواهد گذاشت.

 گریداعش و قدرت گرفتن د یستیمتعاقب ظهور گروه ترور د،یواقع، در عصر جد در
 تیاهم یو دارا یجد یدر مقام موضوع انهیخاورم ییموضوع همگرا ی،جهاد یها گروه

 نیدر سطح کالن مطرح شد. داعش در مقام قدرتمندتر مداران استیپژوهشگران و س یبرا
را داشت و  انهیخاورم یمرزها رییو تغ یاسالمدولت  جادیا هیدر جهان، داع یگروه جهاد

قرار گرفته  یثبات  یو ب ییدر معرض واگرا یگریاز هر زمان د شیب انهیخاورم دیرس ینظر م به
مهم  یا  لهئدر مقام مس یا منطقه ییو همگرا انهیخاورم ندهیآ موضوع ت،یموقع نیاست. در ا

 مطرح شد.  گران لیتحل یبرا

است  نیا شود یکه در نوشتار حاضر مطرح م یپرسش اصل ر،یتفاس نیا یبه تمام توجه با
 انهیدر خاورم ییهمگرا یرا برا یها داعش، چه چالش ژهیو  به ،یجهاد یها ظهور گروه»که 

از  یریگ با بهره در کلیت نوشتار ،یدیپرسش کل نیدر پرداختن به ا« کرده است؟ جادیا ندهیآ
 یها تالش شده تا در سه سطح دولت الملل، نیروابط ب یها یدر تئور ییهمگرا اتینظر

در  انهیخاورم یتیامن تیو وضع ییهمگرا یانداز چشم، الملل نیب طیمنطقه و مح ،یمل
 ارائه شود. یآت یها سال

 
 ييهمگرا هي: نظريچارچوب نظر .2

در خصوص سـرشت  انیگرا واقع اتیفرض  از  و ارتباطات  ییهمگرا یها هینظر طرفداران
عنوان محور و   به  را زشیجـدا شدند. آنها جنگ و ست الملل نیها و روابط بـ انسان زیآم زهیست
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 چیدو  کارل  اتینظر  نهیزم نیمردود دانستند. در ا الملل نیها و نظم ب انسان یها تیاساس فعال
(. عالوه بر 164: 1379 ،یی)کوال استقابل توجه  یاسیمورد روابط متقابل جوامع س رد

 دیوید»و  «ارنست هاس»مانند  یانینوکارکردگرا  یها هینظر ، ـچیدو یکیبرنتیس افتیره
 نیاستوارت ش» ،«تریاشم پیلیف»مانند  ییمتأخر همگرا اتیمتفکران نظر نیو همچن «یترانیم

 یاسیس یرا از روابط واحدها یدیجد یها لیتحل،  «ینا  وزفج»و  «ندبرگیلئون ل»، «گولد
 اند. کرده  مطرح  الملل نیدر نظام ب

هدف مورد مطالعه  کیو هم به صورت  ندیفرا کیممکن است هم به صورت  ییهمگرا
ها و انتقال  دولت انیم یهمکار شیافزا یدر راستا یحرکت ند،یفرا کی. به عنوان ردیقرار گ

 یدر راستا یاقدام ،هدف کیبه عنوان  نیاست. همچن یفوق مل یاقتدار به نهادها یجیتدر
است. البته اگر  یجهان یجامعه مدن کیظهور  تیو در نها ها زشار یجیتدر یساز همگون
با  دیبا ییهمگرا نیبنابرا کند، یم دایپ یستیالیزور و اجبار باشد، جنبه امپر قیاز طر ییهمگرا

 یکربندینوع پ کیها،  دولت انیم ییاهمگر بیترت نیها باشد. بد خواست و اراده دولت
 یدولت انیتا م یآورد، که ما با روابط فرادولت یرا به وجود م یریگ میاز لحاظ تصم یجمع

 انیکاالها و خدمات م عیتوز یشده، خود را برا جادیاجتماع ا نیطبق ا م،یسروکار دار
 انیم یهمکار شیافزا نهیدر زم یاساس حرکت نیبر ا ،داند یمتشکله مسئول م یواحدها

 (.43-44: 1388)قوام،  هاست دولت

خواهند  شیدر پ انهیرفتار همگرا یکشورها هنگام ،پردازان هینظر نیبه اعتقاد ا یطور کل به
به  نیروبرو خواهند بود و همچن یمشترک التیها و تسه کنند با فرصت ینیب شیگرفت که پ

(. بر 670: 1376و فالتزگراف،  یدارد )دوئرت یبستگ ییهمگرا ندیفرا یساز یدرون ییتوانا
به  دنیاز اقتدار خود را، در جهت رس یها داوطلبانه و خود خواسته بخش اساس، دولت نیا

از اهداف  یکی. در واقع کنند یواگذار م ینهاد فوق مل کیاهداف مشترک و منافع بهتر، به 
تفاهم،  جادیاست که در ا ییروهاین لیو تحل صیتشخ ،یالملل نیدر مطالعات ب یمحور

 (.20: 1370،ی)کاظم  پردازند ینقش م یفایبه ا یاسیس عها و جوام و وحدت ملت یهمبستگ

: 1389 رزادهی)مش اند را مورد توجه قرار داده یا منطقه ییهمگرا ،ییهمگرا یها هینظر اکثر
 ییگرا جیمنطق تدر ینوع یعنی. است یاصل تسر یی،مفروض همگرا نی(. نخست40-41
در رفع   انسان یبه ناتوان هینظر نیا انهیگرا  بر رفتار بشر حاکم است. توجه واقع ندهیفزا
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 شود یم دهیا نیا شیدایموجب پ ه،ینظر نیدر ا ییگرا آن با آرمان قیو تلف یماعاجت یازهاین
در که  ابدی یم شیمشترک اعضا افزا تیو دامنه فعال ردیگ یرا فرا م یجوامع مل جیکه به تدر

به نسبت  یاسیس افتی(. در ره403:1384 زاده، فی)س شود یمنافع اعضا م نیباعث تأم هجینت
 یاسیس یها هینظر نیتر . معروفشود یم دیگذارانه تاک استیو س یبر ابعاد نهاد ،ییهمگرا
 دیوید»با نام  ییهستند. کارکردگرا ییگرا و نوکارکرد ییگرا کارکردهای  نظریه یی،همگرا

 یها ها وجود شکاف دولت انیاست. به نظر او، سرمنشأ تعارضات م وندیدر پ «یترانیم
است  نیآمد. فرض او بر ا ئلنا یها با توافق حقوق شکاف نیبر ا توان یاست و نم یاسیس

مربوط  یاجتماع اتیاز هم جدا کرد. آنچه به اقتصاد و ح توان یرا م استیکه اقتصاد و س
 در آن هست یو امکان همکار ردیگ یقرار م میمال ای نییپا استیدر عرصه س شود یم
 (60همان:) 

است.  یاسیبا مسائل س یو اقتصاد یمسائل فن وندیپ یا  منطقه ییمفروضه همگرا نیدوم
و سپس به  یمثل بازرگان شود، یشروع م یو فن یاسیس ریبا مسائل غ ییهمگرا یعنی

با نام  وندیدر پ شتریب یینوکارکردگرا(. عنوان 403همان:) شود  یم دهیکش گرید یها  حوزه
مسئله بود که چرا و چگونه  نیا نییتب یی. هدف نوکارکردگراشود یم حمطر «ارنست هاس»

و فنون  شوند یها در هم ممزوج م تیحاکم و کنند یخود را رها م تیها حاکم دولت
 یترانی. هاس برخالف مگردد یم ریکشورها تدب انیفصل تعارضات م و  حل یبرا یدیجد

 یمسائل اقتصاد یاسیس تیو به اهم ردیگ یرا کامالً جدا از هم در نظر نم استیس اقتصاد و
در سطح  یو فوق مل یفرامل یها سو، مستلزم وجود نهاد کیاز  ییاذعان دارد. همگرا

در داخل کشورها هستند  یاسیو احزاب س نفع یذ یها گروه گر،ید یازسو و است یا منطقه
 نیدارند. در ا زین یفرامل یوندهایمعموالً پ ها نی. اکنند  یدنبال م ییرا در همگرا یکه منافع

 (.62-61: 1389زاده، ری)مش  است« منافع» بر دیتاک ییبرداشت از همگرا

دسته از  نی. اشود یم یناش ییایجغراف تیاز اهم یا منطقه ییکه همگرا نستیفرض ا نیسوم
به  شیفرهنگ گرایی و ایمناطق جغراف انیمقایل به این امر هستند که  پردازان هینظر

 یها تجانس که یزمان شمندان،یدسته از اند نی. به نظر اوجود دارد وندیپ ینوع ییهمگرا
 ییهمگرا یرا برا نهیزم ،شود نیعج یو فن یبا مشترکات کارکرد یفرهنگ یی وایجغراف

 ییهمگرا نهیدر زم چیارتباطات دو هیبتوان نظر دیشا(. 403:1384 زاده، فی)س دنکن یفراهم م
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-41همان:) دانست ییآن بر همگرا ریتجارت و تأث مبادالت و هینظر دمؤی یدر ابعاد زیرا ن
 ی)دوئرت  دهد یتوجه قرار م موردرا  یاسیجوامع س ییرابطه ارتباطات با همگرا چی(. دو40

 انیخط مونتاژ است که در جر کیمانند  ییهمگرا چ،ی(. به نظر دو671:1376 و فالتزگراف،
 (.44: 1389 رزاه،ی)مش ردیگ یشکل م خیتار

تالش بر  ،پژوهش حاضر تیدر کل ،ییگرا ارائه شده در بحث هم اتینظر یتمام براساس
مورد اشاره قرار  نیاز ا شیکه پ ییهمگرا اتینظر یها است که با توجه به فرض نیا

 یسلف یها نقش گروه ریبا توجه به متغ انهیدر منطقه خاورم ییگرفت، موضوع همگرا
مورد مدّاقه  بایدله ئمس نیا قت،ی. در حقردیقرار گ یاوداعش، مورد واک ژهیبه و ،یجهاد

 یاسیو س یاقتصاد ،یخواست فرهنگبر تا چه اندازه  یکه داعش و تفکر جهاد ردیقرار گ
بوده  رگذاریثأت ییهمگرایابی به  دست یبرا انهیحاضر در منطقه خاورم یها ها و ملت دولت
 است.

 
 كويپ-كسيبعد از سا انهيدر خاورم يخيتار ييو همگرا يا منطقه تيامن .3

 نیتر و مهم همدرن بود انهیخاورم یاسیس خیکننده تار نییتع ،(1916 )کوپی -کسیسا قرارداد
 (Encyclopædiaداشته است انهیشهروندان خاورم اجتماعی-یاسیس اتیرا بر ح ریتأث

Britannica .)یمناطق تحت کنترل امپراتور تیوضع نییتع یبرا یا معاهده کوپی -کسیسا 
و  (Severs)سور  یها در قالب عهدنامه ندهیدر آ کوپی -کسیسا قراردادبود.  یسابق عثمان

از  یآن استقرار ساختار ندیبه خود گرفت و برآ یاتیعمل یبُعد، (Lausanne)  لوزان
 ،یمی)سل دندینام «کوپی – کسینظم سا»شد که آن را  انهخاورمی در ها ملت -دولت  مجموعه

 (.1395خرداد  2

در  یمل یکننده مرزها جادیا یو تصنع یعامل انسان توان یقرارداد را م نیا قت،یحق در
از آن  توان یاست که م یا معاهده به اندازه نیا تیکرد. اهم یابیارز ریقرن اخ کی انهیخاورم

با  ینیو ع یدانیمعاهده در عرصه م نیوجود ا نیکرد. با ا ادی زین« قرارداد قرن»به عنوان 
از  یاریبس ،یجهت حفظ و تداوم مواجه شده است. به عبارت یادیز یها یدشوار وموانع 

در  ندهیآ یها جنگ یبرا یدر اساس صلح کویپ -کسیباورند که سا نیبر ا گران لیتحل
ها در منطقه  تنش یتمام یقرارداد به عنوان عامل اصل نیجهت از ا نیبود. از هم انهیخاروم
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 انهیخاورم ییو همگرا تیرا بر امن کویپ کسیسا راتیتاث ر،یتفاس نی. با نظر به اکنند یم ادی
 در قالب چند اصل خالصه کرد: توان یسال گذشته م 90 یط
 

 نشد يميدا ثبات كه منجر به  ي: نظمكويپ- كسي( ساالف

بر اساس قاعده  توان یرا م انهیبر منطقه خاورم کویپ -کسینظم سا ریتأث نیو اول نیتر مهم
 نییو تع میقرارداد که با هدف تقس نیا قت،یقرار داد. در حق لیمورد تحل« مداوم یثبات یب»

 یبود، نتوانست خواست تمام ها یعثمان یمناطق سابق تحت کنترل امپراطور ندهینوع آ
 یمرزها ،هیاز قوه قهر یریگ کند و با بهره نیحاضر در منطقه را تأم یورهاها و کش ملت
رو  نیمتولد شدند. از ا دیشد که از درون آن چند کشور جد میدر منطقه ترس یاجبار

کنترل  یبرا یحل بلکه راه قطعی مشکالت منطقه، حل را نه راه کویپ - کسیسا توان یم
 کرد. یابیبحران در منطقه ارز

 
 «تيحاكم يمرزها رييتقابل در برابر هر نوع تغ»( قاعده مهم ب

اروپا تا بالکان و منطقه  یاز مرزها یعیوس یبر نواح یعثمان یچند قرن، امپراطور مدت به
 یها ها و فرهنگ اقوام، نژادها، زبان رندهیدر برگ یامپراطور نی. اکرد یشامات حکومت م

تحت کنترل  یخاص بر نواح یکه ثبات ،بود یعثمان فهیاسالم و خل نید  هیسا ریمختلف در ز
و  یعثمان ید. فروپاشکراول( حاکم  ی)بعد از جنگ جهان یزمان فروپاش ات یامپراطور

شد  انهیدر خاورم یدیجد یساختاربند جادیسبب ا کوپی -سکیمتعاقب آن انعقاد قرارداد سا
 یانیپا یها از سال قت،یبود. در حق یقوم تیو هو یاختالفات نژاد یکه اساس آن بر مبنا

 م؛یا منطقه بوده یکشورها انیم زیاز اتحاد و ست ییها ورهاول تاکنون، شاهد د یجنگ جهان
وجود  را به کویپ -کسیو سا انهینظم خاورم یموجبات فروپاش ها نیکدام از ا چیاما ه

بعد از قرارداد  انهیخاورم یاسیدر معادالت س نیادیاصل بن ،یطور کل است. به اوردهین
 نیدر مرزها و حدود ا رییتغ خواهانکه  ییرویقرار است که هر ن نیبر ا کوپی – کسیسا

مواجه خواهد شد.  یالملل نیو ب یا منطقه ،یداخل یروهاین تیقرارداد باشد با مخالفت و ضد
 یکه هر گونه تالش برا کند یامر را متبلور م نیا کوپی -کسیسا نیادیاصل بن ن،یهمچن

 ریبا ضرب شمش فقط ی،عثمان یبعد از فروپاش انهیخاورم یو اجبار یمصنوع یمرزها رییتغ
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 یاسیس یها تیواقع توان یاصل، م نیهم ینمونه در راستا یخون ممکن است. برا ختنیو ر
، را مورد اشاره قرار داد. داعش هیعراق و سور یکشورها یاسیس ندهیامروز و آ

 ختنیقصد برهم ر 2014سال  یها انهیاست که از م یجهاد یسلف انیجر نیتر شاخص
از  یا با مخالفت بخش عمده ، امامستقر شده را داشته انهیورمنظم خا ینیحدود سرزم

 ی،کنون طیمواجه شده است. در شرا یالملل نیو ب یا منطقه یها قدرت ،یداخل یروهاین
حفظ  یمعنا تالش برا کیبه  توان یدمشق و بغداد را م یمرکز یها جنگ حکومت

 (.همان) قرار داد لیمورد تحل یعثمان یبعد از فروپاش کوپی -کسیسا
 
 گرانيو عرصه رقابت باز ييكوپي -كسيبحران نظم سا يها كانون  هي( عراق و سورج

 اریتام االخت تیمومیکه تحت ق یمناطق نیتر مهم ،کویپ -کسیبر اساس مفاد عهدنامه سا 
عراق  یکشورها یعنیشام و موصل  یها نیسرزم ،انگلستان و فرانسه قرار گرفتند یکشورها
مزبور و  یها کشورها بر اساس منافع آن زمان دولت نیا یبودند. مرزها یفعل هیو سور

 یط موضوع نیشدند. هم میکشورها ترس نیدر ا یو مذهب یقوم یها بدون توجه به شکاف
 -دولت تیحاکم یمتراکم را در درون مرزها یها از شکاف عیوس یسطح ی،متماد یها دهه
در  یداخل یها به مرحله بروز اختالفات و جنگ داد که بعضاً یجا هیعراق و سور های ملت

 کویپ -کسیمولود سا یاز کشورها یکیعراق به عنوان  ان،یم نی. در ادیکشورها انجام نیا
. از ندیبه خود بب تواند یکشور متحد را نم کی یها نشانه گریپساداعش د طیدر شرا یحت

 هید. سورکر ینیب شیکشور پ نیرا در ا یگرید یجنگ داخل کینزد ندهیدر آ توان یم ،رو نیا
عراق دارد. نه تنها در  زتر ا آشفته اریبس یتیوضع یفعل طیدر شرا گرید یبه عنوان کشور زین

چند  نیکشور باین هستند و رسماً  ریبا هم درگ یداخل یروهایگسترده از ن یسطح هیسور
 ی،ا و منطقه یالملل نیب یها شده است؛ بلکه با ورود قدرت میتقس یا و منطقه یداخل یروین

 تیوضع ،یشده است. به طور کل لیتبد یا فرامنطقه یکشور به بحران نیدر ا یاسیبحران س
به کانون گرم  کوپی -کسیسا یتصنع یمرزها جادیا جهیشده در نت میمناطق تقس یبحران

 (.همان) است  شده لیجهان تبد یو حت انهیدر خاورم  بحران
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در سطح ملل  ييواگرا يبرا يا نهي: زميا منطقه يها و روند ائتالف يظهور گروه جهاد .4
 و دول

 تیوضعی، اسالم یداریبه خصوص پس از ب یجهاد یسلف یها و گسترش گروه ظهور
در  انهیدر خاورم ریبه شکل فراگ ییگرا به وجود آورد. گسترش فرقه انهیرا در خاورم یا ژهیو

 دیپد انهیرا در خاورم یناکبو آشو ییاستثنا تیوضع یجهاد یها گروه یریگ کنار قدرت
 ییو محتوا یساختار یها یدچار دگرگون انهیدر خاورم جیآن مناسبات را لیآورد که ذ

عوامل مؤثر بر  نیتر یاز اصل ییگرا ش فرقهظهور و گستر»: هاموند ریکه به تعب شد یقیعم
در  یمل تیمنابع هو فیبا تضع ییگرا فرقه. (Hammond, 2013:58)«است تیوضع نیا

مناسب را  بستری ،ینید صخا یها یبه وجود آوردن تلق نیو همچن انهیخاورم یکشورها
 تینها در انهیدر خاورم ییگرا د. گسترش فرقهکرفراهم  یجهاد یسلف یها رشد گروه یبرا

 عنوان به - انهیخاورم یها ها و دولت ملت انیم یو فرامل یمل یها ییمؤثر در واگرا یبه عامل
و  رانیا انیم یا منطقه یها و تنش هیدر عراق و سور یمذهب -یقوم یها مثال تنش 

قدرتمند همچون  یها گروه شیدایو پ یجهاد یها گروه یریگ . قدرتتبدیل شد -عربستان
 جادیبودند، عالوه بر ا انهیدر خاورم یا حوزه نفوذ گسترده یداعش که داراالقاعده و 

 یریگ منطقه موجب شکل یکشورها یمشترک برا یبه دشمن شدن لیبا تبد ،ییواگرا
 یها و گروه ییگرا فرقه یگر ظهور و قدرت گرید یانی. به بدش زیگوناگون ن یها ائتالف
مناسبات  نیو همچن یا منطقه های ائتالف ج،یمناسبات را یکل به ،انهیدر خاورم یجهاد
را  دگرگون ساخت. اگر در  منیو  هیهمچون عراق، سور یاز کشورها یبرخ یداخل
 ،بود یا منطقه های به ائتالف یبخش  عوامل شکل نیتر از مهم یکی لیگذشته اسرائ یها دهه

به  یده را در شکل یهستند که نقش پررنگ یجهاد یها گروه نیا ریاکنون در دهه اخ
 یها نهیمستلزم درک زم شک یب ی،دگرگون نی. درک اکنند یم فایا یا منطقه های ائتالف

 است. انهیدر خاورم یجهاد یها قدرت گرفتن گروه
 

 يجهاد يها گروه يريگ قدرت يبرا نهي؛ زم2011بعد از  انهيخاورم 4.1

از  یکیعنوان   به یعرب ییگرا یشکست پروژه مل توان یم را«  یاسالم یداریب» ینوع  به
قلمداد کرد. با  ،انهیدر خاورم ییگرا فرقه فیتضع یدر راستا فعال ییها پروژه نیتر یاصل
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در  ییگرا فرقه یها نهیزم ی،گسترش اعتراضات مردم نیو همچن یمل یها دولت فیتضع
مهم موجب فراهم  نیآمد و ا دیو عراق پد منی ه،یتونس، سور ،یبیچون مصر، ل ییکشورها
 .شد یجهاد یسلف یها گروه یریگ قدرت نهیآمدن زم

به  کرد، دیجد یا را وارد برهه انهیخاورم که« یاسالم یداریب»موسوم به  انیجر شروع
 باز سیتوسط پل اش یدست چرخ فیدر اعتراض به توق یفروش تونس دست یخودسوز

 یها دولت یالیسر یسرنگون با یاسالم یداری، جنبش ب(Noueihed, 2011)گردد یم
 تیحاکم فیشدت موجب تضع به ،رتمندقد یها یکتاتورید یو نابود انهیدر خاورم یعرب
 نهیزم انهیکشور خاورم نیدر چند یمل تیحاکم فیگشت. با تضع یکشور عرب نیچند یمل
کشورها  نیدر ا یا و فرقه یمذهب ،یاسیمختلف س یها گروه یریگ ظهور و قدرت یبرا

 ییافض جادیبا ا ریاخ  در دهه یعرب یشدن انقالب در اغلب کشورها ریگ فراهم آمد. همه
گسترش و  یرا برا ییواقع فضا در ،انهیکشور خاورم نیچند یاسیدر قدرت س ءخال

 یکه در راستا ییها ، بعد از انقالببه عبارتیفراهم آورد.  یجهاد یها گروه یریگ قدرت
را  یا جهش قبل مالحظه توان یم یها گروه نیا یریگ داد در روند قدرت رخی اسالم یداریب

 ی(، دولت اسالمهی)القاعده شاخه سور گروه النصره ،یبیمن و لیشاخه  مشاهده کرد. القاعده
ی اسالم یداریدر عراق و شام( پس از ب ی)دولت اسالم )شاخه داعش در مصر( و داعش نایس
 یبرهه گسست عنوان بهی اسالم یداریاز ب توان یم یخوب  به ،شدند و قدرت گرفتند. لذا جادیا
 از به دست آورند. یا ندهیتوانستند قدرت فزا گریبار د یجهاد یها آن گروه لیکه ذ کرد ادی

 ,Messner)شوند یدر منطقه م یثبات یب یریگ شکننده موجب شکل یها که دولت آنجا

توازن قدرت در منطقه، موجب گسترش عرصه  ختنیبهم ر بای اسالم یداریب (،2015
کشور  نیدر چند اکنونی اسالم یداریواقع پس از ب . درشد زین یجهاد یها گروه یکنشگر
که در آن  میهست یداخل دیشد یها ( ما شاهد جنگمنیعراق و  ه،یسور ،یبی)لانهیخاورم
 یها با انقالب دهد یمهم نشان م نیهستند. ا یمهم گرانیباز یو جهاد یا فرقه یها گروه

داعش  یگروه جهاد نکهیه است، کما اشدمساعد  اریها بس گروه نیرشد ا یبرا نهیزم ی،عرب
 یداریدر برهه پس از ب قاًیدق انهیدر خاورم یجهاد یها گروه نیتر از بزرگ یکیعنوان  به

 گرفت. قدرتی اسالم
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خود را چه  یاتیعمل یها دانیشدت م به یجهاد یها گروه ،2011 یها پس از سال عالوه به
ها توانستند در  گروه نیگسترش دادند. ا یو غرب ییاروپا یو چه در کشورها انهیدر خاورم

ی . گروه سلفندینما فایا یشدت پررنگ قدرتمند و به یحضور انهیخاورم یاغلب کشورها
که را  هیاز عراق و سور یا گسترده یها کار خود بخش یابتداداعش توانست در  یجهاد
 نایصحرا س ،عالوه در مصر . بهاوردیب بود به تصرف خود در ییباال یکیاستراتژ تیاهم یدارا
 یجهاد یسلف یها تحت نفوذ گروه لیاسرائ یو مهم برا کیاز مناطق استراتژ یکیعنوان  به

چون افغانستان و پاکستان محدود  یبه مناطق یدجها یها گروه ریحوزه تأث گریقرار گرفت. د
و  کایفرانسه، آمر ه،یترک ران،یچون ا یکه در مناطق یستی. انفجارها و حمالت ترورشود ینم

ه ها شد سال نیناک در ابآشو انهیکشورها به خاورم نینگرش ا لی... رخ داد موجب تعد
 است.

 
 بعد از انهيدر خاورم يجهاد يها متعارض در مبارزه با گروه يها ائتالف يريگ شكل 4.2
 2011 سال

بهار » یمردم یها زشیو پس از خ 2011پس از  یها در سال یجهاد یها گروه یریگ قدرت
آن را  توان یم نسونیراب و عجم اوغلو ریشد که به تعب یتیوضع یریگ موجب شکل «یعرب

دوران موجب  نیواقع ا در (.Acemoglu & Robinson, 2013:13) دینام «اسیانقالب »
 یها گروه یابی . قدرتشد انهیدر خاورم یا منطقه و فرا یا در روابط منطقه یا گسترده راتییتغ

 یریگ ها موجب شکل گروه نیگسترش مناطق تحت نفوذ ا نیداعش و همچن مانند یجهاد
نظم  ی برهم زننده،گوناگون در منطقه شد و همچون رخداد یها یثبات یو ب ها یآشفتگ

. در شد دیجد ابطنظم و رو یریگ و موجب شکل دیو روابط موجود را به چالش کش نینماد
و  یا ها در دو سطح منطقه ها و روابط قدرت ائتالف یریگ راستا، در ادامه روند شکل نیهم

 قرا خواهد گرفت.  یمورد واکاو یالملل نیب
 

 يالملل نيسطح ب 4.2.1 

 یدانیبه م ،«یبهار عرب»موسوم به  یپس از تحوالت انقالب انهیخاورم ،یالملل نیسطح ب در
 لیتبد هیروس یبه رهبر یشرق یبا کشورها کایآمر یبه رهبر یغرب یرقابت کشورها یبرا
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 ادی «دیجنگ سرد جد»به عنوان  تیوضع نیاز کارشناسان از ا یاریبس ،یشد. به عبارت
هر چه  یدگیچیپ یبرا یا به عرصه یا منطقه یها قدرت دجنگ سرد با ورو نیکردند. ا

را در منطقه  ییبه طور حتم روند همگرا زین ندهیشد و در آ لیتبد انهیخاورم تیوضع شتریب
 .کند یمواجه م یبا اختالل جد

 
 و دولت بشار اسد هيروس ران،يائتالف ا :الف

 یریگ که پس از گسترش و قدرت انهیخاورم یثبات یو ب یشفتگآ یامدهایپ نیتر از مهم یکی
و  رانیا ه،یروس انیتعامالت م شیشد، افزا جادیو عراق( ا هیسور ژهی)به وها یجهاد یسلف

کشور و  نیدر ا یدولت مرکز فیتضع ه،ینفوذ داعش در سور رهیبود. گسترش دا هیسور
ائتالف  یریگ عوامل شکل نیتر بشار اسد، از مهم دولتمخالف  یروهاین گیری قدرت

ضرورت  آغاز شد، 2011که از سال  هیسور ی. بحران داخلبوده است هیو روس رانیا ه،یسور
 نیداعش و گسترش نفوذ ا یریگ . در واقع، پس از قدرتکرد یم جابیرا ا یائتالف نیچن

فشار  نیو همچن داس بشارمخالف دولت  یها گروه یرو شیو بعد از پ یگروه جهاد
قرار گرفت.  یبحران یتیدولت اسد در وضع یبشار اسد، بقا یبرکنار یبرا یغرب یها ائتالف
 ه،یتوازن قوا در سور رییدر واکنش به تغ 2015نخست سال  مهیراستا، در ن نیدر هم

 انجام گرفت. هیحل بحران سور یمسکو تهران برا انیم یاسیتوافقات س

و عراق بود،  هیدر سور یجهاد یها گروه یریگ به قدرت یائتالف واکنش نیا ،نکهیبر ا عالوه
از چند جهت  توان ی. مداد یلزوم آن را شدت م ،رانیو ا هیروس یبرا هیسور ینقش راهبرد

 رانیا یبرا هیسور ،دانست. نخست یراهبرد تیاهم یدارا هیو روس رانیا یرا برا هیسور
 زین هی. روسشود یم یاز محور مقاومت تلق یو بخش لیمقابله با اسرائ یها از خط مقدم یکی

در  رانیبا ا پسندد یرا نم هیبه غرب در سور کینزد یکار آمدن دولت یکه رو آنجا از
 یها گروه یریگ که قدرت آنجا از ،داستان است. دوم هم یاز اسد تا حدود تیحما
 یها دخالت یالزم برا تیمشروع ه،یهمچون داعش و جبهه النصره در سور یستیترور
غرب در  یگسترش نقش نظام کند، یم جادیرا ا هیغرب در سور میرمستقیو غ میمستق ینظام
 هیروس ران،یا یحرکت است برا در هیخالفان دولت سوردن مکرکه در جهت مسلح  هیسور

 سدو دولت ا رانیا ه،یائتالف روس یریگ نبود؛ لذا شکل ندیو دولت بشار اسد خوشا
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 هیسور ران،یشود. در درجه سوم، ا هیدر سور یغرب یها ائتالف یریگ مانع قدرت توانست یم
و  یوابسته به عربستان سعود یو مذهب یستیترور یها گروه یابی قدرت و دولت اسد با

 (.Mohseni, 2015:13-15) بودند  مخالف زیو عراق ن هیدر سور هیترک
 هیخصوص روس و به هیسور یمثلث برا نیدر ا رانیضلع ا تیاهم موجب آنچه عالوه، به
 رانیعراق و لبنان است. ا ه،یچون سور یدر مناطق رانیا یعرصه کنشگر یگستردگ شود، یم

 رانیا یها و درگاه رانیبه کمک ا هیمناطق بوده است، لذا روس نیمهم در ا یگریهمواره باز
با استفاده  تواند یم هیمثال روس  عنوان شود. به کیبه اهداف خود نزد دتوان یمناطق م نیدر ا

 نیدهد. همچن شیافزا یتا حدود زیدر عراق، نفوذ خود را در عراق ن رانیا یها از درگاه
 یها گروه ه بامقابل به رانیا یها و امکانات نظام قادر است با استفاده از مشاوره زیبشار اسد ن

و دولت  رانیا ه،یائتالف روس یریگ مجموع، آنچه مشخص است، شکل در. بپردازد یجهاد
 یضد داعش به رهبر یالملل نیائتالف ب یعنیدر منطقه  یگریبشار اسد در مقابل ائتالف د

 یدو ائتالف در منطقه عامل نیموجود ا یها مسلماً تقابل و رقابتگرفته است.  شکل کایآمر
در  توان یمهم را م نیا ینی. نمود عشود یدر منطقه م ییواگرا دیو تشد ییهمگرا یبرا یمنف

 کرد.و عراق مشاهده  هیمختلف در سور یها گروه انیمتعدد م یها ها و تنش کشمکش

 
 كايآمر يائتالف مبارزه با داعش به رهبر :ب

گسترش  نیو همچن هیدر عراق و سور یجهاد یها گروه گریوار داعش و د سرطان شرفتیپ
 یقدرتمند به رهبر یلزوم ائتالف یغرب یها در کشورها گروه نیا یستیترور یها اتیعمل
بهانه و فرصت  یجهاد یها گروه یابی . قدرتداد یم شیدر مقابل با داعش را افزا کایآمر
 یکیعنوان  بود. با اشغال موصل به انهیدر خاورم متحده االتیا یمداخله نظام یبرا یدیجد

 کیدر قالب  کای، آمر2014عراق توسط داعش در تابستان  یشهرها نیتر کیاز استراتژ
 نید و از آغاز اکربه مواضع داعش در عراق  ییهوا یها شروع به حمله یالملل نیائتالف ب

مواضع داعش انجام  هیعل ییحمله هوا 6700بر   ائتالف بالغ نیا 2016 هیحمالت تا فور
سپتامبر  5-4نشست ولز ) هیدر حاش. (Bannelier-Christakis, 2016:9) داده است

 و عضو ناتو یبا شرکت کشورها یالملل نیب یاز آغاز شکل دادن ائتالف متحده االتی( ا2014
 متحده االتیا ی، ائتالف تحت رهبرخبر داد. در حال حاضر ایچون استرال گرید ییکشورها
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جمله  از ش،داع بامبارزه  یمختلف برا یها وهیکشور عضو دارد که به ش 60از  شیب
 (.Cîrlig,2015: 2) دینما یعمل م یستیترور یها گروه هیو عراق عل هیدر سور یحمالت نظام

 یائتالف یها از قطب یکیعنوان  به توان یرا م کایآمر یداعش به رهبر هیعل یالملل نیب ائتالف
 متحده االتیدانست. ا ریاخ یها در سال یجهاد یها گروه یریگ پس از قدرت انهیدر خاورم

همراه با متحدان خود  ،گرفت یکه توسط ائتالف صورت م ییعالوه بر حمالت هوا کایآمر
 توان یممثال   عنوان د، بهکر زیبه خود در منطقه ن کینزد ینظام یروهایاقدام به مسلح کردن ن

 هیسور یکردها زیکردستان عراق، تجه میاقل مرگ شیپ یروهایبه ن یحاتیتسل یها به کمک
 نی. اداشتاشاره  ینظام یروهاین گریو د هیدولت سور رو انهیمخالفان م زیدر روژئاوا، تجه

در منطقه به همراه داشته است.  ییواگرا یدر راستا یمهم یامدهایپ متحده االتیاقدام ا
 ،کند یرا تجربه م یپرتنش یتیعراق وضع یکرد که با دولت مرکز همرگیشپ یروهاین زیتجه

 نکهیبا توجه به ا ،عالوه . بهبخشد یکردها را در عراق شدت م یخواه استقالل ندیفرا ینوع به
، (Mullen, 2015) است تر کینزد رانیو ا هیورس ه،یعراق به ائتالف روس یدولت مرکز

 دیاز کردها خود موجب تشد کایآمر یداعش به رهبر هیعل یالملل نیائتالف ب تیحما
مشاهده کرد. تالش  هیدر سور توان یوضع را م نیاست. هم دهیدر عراق گرد ییواگرا

 یوگوها گفت یریگ د، مانع شکلسبشار ا یمخالفان سور انیمسلح کردن نظام یبرا کایآمر
 یبا کردها متحده االتیا یظامن یها یها و همکار کمک نی. همچندیمنطقه گرد نیصلح در ا

 هیترک دیشد کیانجام گرفت موجب تحر یجهاد یها مقابله با گروه یکه در راستا هیسور
 به تواند یم ندهینمودار شده، در آ زین یکنون طیچنان که در شرا امر آن نیشده است و ا زین
 منطقه منجر شود. در شتریب یثبات یب جادیا

 
 يا سطح منطقه 4.2.2  

و در رأس آنها  یجهاد یها ظهور گروه زین یا در سطح منطقه ی،الملل نیبر سطح ب عالوه
 انیم نیکرده است. در ا جادیا یا منطقه یها قدرت دیبرخورد شد یرا برا نهیداعش، زم
 نیتر مهم ،و عربستان هیترک ران،یا یعنی انهیسه قدرت حاضر در خاورم دیبدون ترد

 گاهیجا تیقدرت و تثب شیشده در منطقه درصدد افزا جادیا ءبودند که در خال یگرانیباز
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سه کشور پرداخته  نیاست به ا یضرور یا سطح منطقه لیدر تحل ن،یخود بودند. بنابرا
 شود.

 
 در تحوالت هيترك کيستريو ه كاليرفتار پارادوكس :الف

از  یکی، 2011 سال بعد از انهیدر خاورم یجهاد یها گروه گریظهور داعش و د جهینت در
. در است هیو تحوالت منطقه داشته، کشور ترک ییعمده در روند همگرا یکه نقش یگرانیباز

 یخالفت اسالم ژهیبه و یجهاد یها ظهور گروه جهیکه در نت انهیخاورم دیجد تیوضع
 یروند هیحاکم شد، کشور ترک  هیعراق و سور یبر کشورها یثبات یاز ب یا ترهسگ ،داعش

اثرگذار  اریبس انهیگرفت که در معادالت منطقه خاورم شیرا در پ یورز استیاز س دیجد
 انهیتحوالت خاورم یداشته باشد. در ابتدا یتر قیعم راتیتاث تواند یم زین ندهیبود و در آ

در نقش قدرت  کایبا غرب و آمر یکینزد یداست در راستا یسع هیترک ،2011 سال پس از
نشان داد که  هیدر عراق و سور یغرب یاما راهبرد کشورها ،ظاهر شود رگذاریتاث یا منطقه

و  کالیپارادوکس یها امر، کنش نیا جهی. در نتستندین هیبا ترک یآنها خواهان همراه
 آغاز شد. انهیاردوغان در منطقه خاورم کیستریه

و  رانیبه ا هیترک انهیگرا عمل یکینزد ی،غرب یاردوغان از کشورها یدیپس از ناام واقع، در
 یکیرا مطرح کرد که پس از چند دهه نزد ویسنار نیا ،هیبحران سور وضوعدر م هیروس
با شرق را در  ییو همگرا یا بر آن هستند که راه همراههها به جهان غرب، اکنون آن ترک

که  میا بوده اآنکار یدوگانه از سو یشاهد رفتار یدانین وجود، در عرصه می. با ارندیبگ شیپ
کامل در جبهه  تواند ینم گرید یو ازسو ستیکامل از غرب ن ییهان جداسو، خوا کیاز 

شود.  هیو روس رانیبا محور ا کیوارد اتحاد استراتژ دتوان ینم یبه عبارت ای ،ردیشرق قرار گ
 ریاخ یها در سال هیترک یا و منطقه یالملل نیب کردیرو راتییدر مجموع، با توجه به روند تغ

 انهیدر خاورم یجهاد یها گروه یریگ و قدرت دیجد یها ظهور بحران ،گرفت  جهینت توان یم
 یها استیداشته است. س یشگرف ریتأث هیترک یا منطقه یو راهبردها ها استیبر س یبه نوع
 ،ییزدا چون تنش ییبر محورها رکزعمدتاً متم 2015از سال  شیپ هیترک یا منطقه

 رسد در حال حاضر می اما به نظر ،قرار داشت ییزدا تیو امن یگر یانجیم ،ییگرا چندجانبه
چون  ییمحورها یمواجه شده و به سو یشگرف رییبا تغ هیترک یراهبردها یمحور اصل
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 داده است یگفتمان رییتغ ینگر جانبه کیو  یخواه تیشدن، تمام یتیامن ،یمداخله نظام
 (.1395آبان  16 ،یمی)سل 

دوگانه به خود  یو عراق اغلب خصلت هیدر بحران سور هیترک یراستا، کنشگر نیهم در
اکنون  ییگو ،متحده االتیبه ا هیو ارتباط ترک یکیها نزد گرفته است. در واقع پس از سال

 یرو رانیو ا هیبا روس یکینزد یعنیبا قطب مقابل  یو همکار ییهمگرا یبه سو هیترک
وابسته به  یگروها گریک( و د ک )پ کردستان رگرانحزب کا رسد، می آورده است. به نظر

است.  هینگرش ترک رییتغ نیعوامل ا نیتر ی( از اصلگ پ ی)  هیحزب در شمال سور نیا
 یکنترل کردها یبرا هیامن در شمال سور یا منطقه جادیبه دنبال ا ،2011آنکارا از سال 
در سه کانتون  یختاراعالم خودم ه،یسور یکردها یشرویک بود، اما پ ک وابسته به پ

آنها توسط  زیو تجه کایبا آمر هیشمال سور یکردها یها یهمکار ،رهیجز و نیعفر ،یکوبان
ک موجب شد  ک پ انیتوسط نظام هیشدن جنگ به داخل ترک دهیکش نیو همچن کایآمر
 یها تی. موفقابدی لیتما هیائتالف با روس یشده و به سو دیناام کایبا آمر یاز همکار هیترک

ائتالف  یهمکار یکه در راستا یشدن حماسه کوبان یا و رسانه یدر کوبان یسور ردهاک
موجب  یشده بود به نوع جادیا «گ پ ی»و  کایآمر یداعش به رهبر هیعل یالملل نیب

  از حماسه هیترک یتینارضا یاریبس ،نکهی، کما اشد زین هیترک هیعل یا رسانه یفضا یریگ شکل
و  (Worth, 24 may 2016)  کردند یاز داعش قلمداد م هیترک تیبر حما یرا عامل یکوبان

 .است یا در منازعات منطقه هیترک تیمهم دال بر عدم موفق نیا

 نیو احساس خطر آنکارا از ا هیترک یک برا ک پ یها دیتهد افتنی تیاهم گریبه عبارت د 
 یا و منطقه یداخل یها دیتهد توان یم ،. لذاشدکشور   نیا یا منطقه کردیرو رییامر موجب تغ

 هیترک یا منطقه کردیرو رییتغ یعامل اصل ،شد یروانه م هیترک یرا که از جانب کردها به سو
 هیرا به روس هیکردها که ترک یتیامن یها دیاز تهد هیترک یراستا، نگران نی. در همردقلمداد ک

شد که  ییفضا جادیموجب ا کایبا آمر هکیتر کیاستراتژ قیدر کنار روابط عم کرد، یم کینزد
منطقه داشت. نکته مهم در  یها در مواجهه با بحران کیستریدوگانه و ه یدر آن رفتار هیترک

 یجهاد یها گروه ییای با قدرت هیشمال سور یکردها یریگ بودن قدرت ارنمبحث، مق نیا
ه شدت ب یجهاد یها گروه یریگ قدرت نیبود. بنابرا هیدر سور هالنصر چون داعش و جبهه

موجب شد که  ط،یشرا نیک افزود. مجموع ا ک با کردها وابسته به پ هیبر آتش جنگ ترک
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خالفت  یرسم افتنی انیپا دبا وجو یشود و حت هرکننده ظا ثبات یب یگریدر نقش باز هیترک
 شیاز مداخله را در امور منطقه در پ یآنکارا روند ه،یعراق و سور یداعش در کشورها

 گرفته است.

حمله  ،توان یرا م انهیخاورم دیجد تیدر وضع هیو متناقض ترک کیستریبارز کنش ه نماد
و  هیسور کیبه بهانه مبارزه با حزب اتحاد دموکرات 2018 هیژانو 20در  نیکشور به عفر نیا

 نیمحافظ زنان دانست. ا یها گانیمدافع خلق و  یها گانی یروهاین یعنیآن  یشاخه نظام
از  یاریو بس هیسور یو مخالفت دولت مرکز هیسور یکردها قاومتحمله با توجه به م

ها در سطح منطقه شد و روند  تنش دیموجب تشد ران،یاز جمله ا یا منطقه یها قدرت
 (.Dilbar, 24 February 2018)مواجه کرد یرا با مانع جد یا منطقه ییو همگرا یهمکار

 
 رانيبا ا تيعربستان در منطقه و ضد ندهايفز يخواه سهم ب:

عرصه  ینوع گوناگون، به یها ائتالف یریگ و شکل یجهاد یها گروه یریگ قدرت با
و عربستان در  رانیا انیمهم تقابل م نیو ا افتی شیشدت افزا در منطقه به رانیا یکنشگر

و عربستان  رانیا انیعنوان جنگ سرد م از آن به شود یکه م ،داد قرار یتیمنطقه را در موقع
توجه داشت  زیامر ن نیبه ا ستیبا یهر چند م. (Beauchamp, 30 March 2015)  کرد ادی

صورت  به سو نیبه ا 1357در سال  یانقالب اسالم یروزیو عربستان پس از پ رانیکه تقابل ا
 انینفوذ در م یدو کشور برا و تالش هر یمذهب زیوجود داشته است. تما یا ندهیفزا

در  یجهاد یها گروه یریگ قدرت . اما پس ازاستتنش  نیعمده ا لیاز دال یکی ،مسلمانان
 افتنیگسترش  ،شد. به عالوه دیتقابل وارد فاز جد نیا ،2011پس از  یها منطقه در سال

 یها بر بحران ،حضور عربستان پررنگ است ،آنها  که در متن اغلب یعرب نینو یها جنگ
 یبعر دیجد یها جنگ، (2016) نچیل ریاست. در واقع به تعببوده  رگذارأثیت اریبس انهیخاورم
 .(Lynch, 2016:38) است انهیو آشوب در خاورم ینظم یب شیعوامل افزا نیتر از مهم
داعش  یگروه جهاد که بود یطیدر شرا یجهاد یها به تقابل با گروه رانیا دیجد ورود

عراق را به کنترل خود در آورد. چنانکه کنترل موصل،  نیسوم سرزم کیاز  شیموفق شد ب
داعش به  یشرویو متعاقب آن پ 2014ژوئن  10شهر بزرگ عراق توسط داعش در  نیدوم

 یتیامن دیبا تهد را کل مجموعه کشور عراق گر،ید یاز سو لیسو و ارب کیسمت بغداد از 
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 ،یعالوه بر مناطق تحت کنترل حکومت مرکز ز،ید. در آگوست همان سال نکرمواجه  یجد
کرد. هر  دیرا تهد لیحمله به کردستان عراق شد، مخمور را تصرف کرده و ارب  داعش آماده

 ها شمرگهیپ یبرا ییها الحد و سکررا حفظ  لیارب ییمتحده با حمالت هوا االتیچند ا
 دندیدمرز  همبا داعش را  خود لومتریک 1050به طول  ای جبهه در اما کردها ،دیتدارک د

(Phillips, 2015:4) .و بغداد در خطر  لیکه هم ارب یطیمساله موجب شد در شرا نیهم
 ،انیعبدالله ریارتباط ام نیشوند. در ا رانیو کمک ا تیخواهان حما ،سقوط قرار داشتند

خارجه وزارت امور : »کند یم دیتاک رانیوزارت امور خارجه ا یقایو آفر یسابق عرب نمعاو
 انیداعش و اهداف حام یستیگروه ترور تیبا درک درست از ماه رانیا یاسالم یجمهور
کردستان در  میاقل یها بود که به درخواست کمک دولت عراق و مقام یکشور نیآن، اول

 یاز همان ابتدا ،اساس نیا (. بر1394مرداد  14 ان،ی)عبدالله  مقابله با داعش پاسخ مثبت داد
 نیبه ا یمستشار یها سپاه قدس کمک تیبا محور رانیا یاسالم یبحران عراق، جمهور

 «یآمرل»عراق مانند  یمناطق راهبرد یکشور را در دستور کار خود قرار داد و باعث آزادساز
اهلل و سپاه  مشاور از صفوف حزب نیچند ها، اتیعمل نیا یشد. در ط« جرف الصخر»و 

 به عنوان فرمانده حضور داشتند یآمرل»و  «جرف الصخر» اتیپاسداران در خط مقدم عمل
(Abdul-Zahra & Vivian, 2014.) 

نقش فعال نبود و بر  یفایتحوالت منطقه خواهان ا یمقابل کشور عربستان در ابتدا در
 نیا تیاز طرق مختلف خواهان تقو ها یسعود زیاساس مستندات در زمان ظهور داعش ن

را  اضیر کردیرو نیا یاصل لیبه داعش ارائه کردند؛ اما دل زیرا ن ییها گروه بودند و کمک
کرده بود. در  داین دست پآمنطقه به  رکرد که تهران د جوستج یدیدر نقش جد ستیبا یم

 یها گروه یریگ که محصول قدرت یا و فرامنطقه یا مناسبات و روابط منطقه رییتغ ،قتیحق
کشور شد.  نیا یریگ قدرت نیو همچن رانیموجب پررنگ شدن نقش ا ینوع به ،بود یجهاد

دولت اسد و  یو سرنگون فیضعت قیکه عربستان درصدد بود از طر ستا  یدرحال نیا
از  شیفشار قرار دهد؛ اما معادالت موجود ب را در منطقه تحت رانیا ،منیدر  عیسر یروزیپ

بشار اسد و  نماند یو باق یروزی. پپیش رفت رانیبه نفع ا ،آنکه به نفع عربستان رقم بخورد
 یانتقادها ها، یو مقاومت حوث منیشدن جنگ در  یدر رأس قدرت، طوالن مانانشیپ هم

داعش  هیدر عراق عل رانیمتحدان ا یروزیپ نیعربستان و همچن یبه اقدام نظام یالملل نیب
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 تیضد شیامر موجب افزا نیداد و ا رییتغ اضیموازنه را به سود تهران و به ضرر ر
 در منطقه شد. یهراس رانیبه گفتار ا یو شکل بخش رانیعربستان با ا

 
 در منطقه يحاتيتسل يها تو رقاب يهراس رانيا افتني تيمحور :ج

در  ،یجهاد یها گروه یریگ پس از قدرت انهیکه در سطح خاروم ییاز محورها گرید یکی
 شیو افزا یهراس رانیکردن طرح ا دایپ تیمحور مربوط به ،مطرح شد ریفراگ یسطح

،  مـبحث ایران هراسی به مثابه یک گفتمان قت،یدر منطقه بود. در حق یحاتیتسل یها رقابت
و   ایران  در برابر عجم دارد که بـه دوره حـمله اعراب به بریشه در اندیشه برتری عر

هراسی  گردد. از این منظر، گفتمان ایران باز می  تـشیع  سپس گرویدن ایرانیان بـه مـذهب
، اقتصاد یا نقش  ، جامعه ها، فرهنگ بیان کـننده احـساس مخالفت یا دشمنی با سیاست

  از  (. القاء هراس از ایران89-88:  1393،  بهرامی و)خـواجه سروری   اسـت  ایران  المللی بین
، به  گیری نظام جمهوری اسالمی های ابتدایی وقوع انقالب اسـالمی و شـکل همان سال

اسـت؛   گر شـده های عربی جلوه عـنوان یک پروژه گفتمانی به اشکال مـختلفی در رسـانه
در نظر گرفت که هدف آن، نـه تـنها ایران  عظیم یا آن را به مثابه پروژه توان یکه م یا دهیپد

نجف  ی)صالح   اسـت  شیعیان  ویژه  هراسی، بلکه تشدید هراس از اسـالم، مـسلمانان و بـه
 (.190-191: 1394 گران،یو د یآباد

در چند سال گذشته  خصوص بهگذشته،  یها دهه یاست که ط یکیتاکت ی،هراس رانیا طرح
 نیسنگ یها اخذ باج زیو هدف آن ن شود یم غیتبل رانیا هیعل ها ییکایآمر یبه شدت از سو

 ییکشورها ،یهراس رانیا جینمونه با ترو یاست. برا یعرب یبه کشورها حاتیو فروش تسل
 اردیلیم 33 کایدر مجموع از آمر ن،و عما تیکو ن،یقطر، بحر ،همچون عربستان، امارات

که ، (Dilow, 28 March 2016)  اند وارد کرده 2015فقط در سال  ینظام زاتیدالر تجه
از  کایآمر تی. در واقع، حمااست ییایدر یرویمرتبط با ن زاتیبخش مهم آن مربوط به تجه

و  حاتیتسل شتریفروش ب ران،یا ا. بنا به اهداف راهبرد کالن مهار ج. ،منطقه یکشورها
در  کایآمر یمرکز یرویفرمانده ن ،پترائوس دیویچنان که د . آنگردد یم هیحضور دائم توج

منطقه  یاز کشورها تیخود در موسسه مطالعات جنگ به حما یدر سخنران 2010سال 
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فارس را اعالم  جیدر منطقه خل دیجد یفارس پرداخته و نصب سامانه ضد موشک جیخل
 (.strange& schmit, 30 January 2010) کند می

داشت که  کایاز آمر حاتیتسل دیدرخواست خر یعربستان سعود 2014، در سال همچنین
مرتبط با  زاتیتجه ،«یس یا یپ» ییهوا یدفاع ستمیقرار گرفت که شامل س کایآمر دییمورد تأ

دالر  ونیلیو هفتصد و پنجاه م اردیلیم کی زانیبه م ،یکیلجست یبانیقطعات آموزش و پشت
از عدوات و  گرید یا مجموعه دیسال درخواست خر نیدر ا ربستانع نی. همچنبود

شونده  تیموشک هدا کیو  «ام یا یج»شده  تیاز جمله موشک هدای، موشک زاتیجهت
و دور  رانیا ای مسئله همزمان با مطرح شدن دوباره پرونده هسته نیداشت و ا وتیپاتر

 کردیرو نیهم زین دیجد تیدر وضع، (cordesman, 2015: 82) ژنو بود دیمذاکرات جد
 هیژانو 20دونالد ترامپ در  دنیمتعاقب به قدرت رس ژهیادامه دارد. به و رتریفراگ یدر سطح

 نیو عمالً ا شود یم غیواشنگتن تبل یاز سو ریفراگ یا در گستره یهراس رانیا استیس ،2017
امر را  نیبوده است. نماد بارز ا اههمر کایمرآ حاتیفروش تسل یبرا یمثبت جیبا نتا کردیرو

سفر  انیدر جر ،2017 یدر م کایبا آمر اضیر یدالر اردیلیم 110در انعقاد قرارداد  توان یم
در منطقه  یحاتیموجب شده که رقابت تسل ط،یشرا نیدانست. مجموع ا اضیترامپ به ر

از  شیب فیتضع نهیزم تواند یم زین ندهیدر آ تیواقع نیباشد و ا یگریاز هر زمان د شیب
 را به همراه داشته باشد. یا منطقه ییهمگرا شیپ

 
به عنوان  هيكردها در عراق و سور يخواه استقالل عيو تسر يجهاد يها ظهور گروه .5

 يثبات يب عامل 

 عیتسر توان یرا م انهیدر خاورم یجهاد یها گروه یابی قدرت یرهایتأث نیتر از مهم یکی
 یعامل تواند یم یدانست که به شکل جد هیکردها در عراق و سور یخواه روند استقالل

 یریگ واقع، قدرت محسوب شود. در انهیدر خاروم تیبر هم خوردن ثبات و امن یبرا
عرصه  تیوضع نیشدند و در ا یا و نظم منطقه یثبات یب جادیموجب ا یجهاد یها گروه

 یها انیجر عی. تسرافتی شیشدت افزا به هیکردها در عراق و سور یریگ نشک
بر  یجهاد یها گروه یریگ قدرت یرهایاز تأث یکیعنوان  به توان یکردها را م یخواه استقالل

 نیخصوص داعش ا للع یجهاد یها گروه یابی در منطقه قلمداد کرد. با قدرت ییواگرا
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 نیو در ا دیسطح ممکن خود رس نیترمبود که به ک هیدر عراق و سور یقدرت دولت مرکز
شدند. به  کیطلبانه خود نزد استقالل یها به خواست تیکردها با استفاده از موقع تیوضع

 شیکردها را افزا یکه عرصه کنشگر ید، جنگکراشاره  هیبه جنگ سور توان یعنوان مثال م
بدون شک محصول جنگ  زین هیمنطقه خودمختار توسط کردها در سور جادی. به عالوه اداد

 .(Gunes & Lowe, 2015: 3)  است هیخصوص سور  بهو بحران منطقه و 

 انیدر جر ینقطه عطف -داعش یرگی با قدرت مقارن -2013راستا، سال  نیهم در
خود  یابی قدرت لیشگرف داعش در اوا یی. توانادیآ یکردها به شمار م یخواه استقالل

شد.  هیدر عراق و سور یمرکز یها دولت یو نظام یاسیقدرت س فیشدت موجب تضع به
 زاتیارتش پا به فرار گذاشت و تجه ،عشعراق هنگام حمله دا یاز شهرها یاریدر بس

دولت بشار اسد  ،ها تنش یریگ زمان با اوج هم زین هیدست داعش افتاد. در سور هب ینظام
 ( عقب کشاندنی)مناطق کردنش  یشمال خود را از مناطق ینظام یروهاین
 (Bozarslan,2014:33) .هیسور شوردو ک کردها در هر یرخدادها فرصت الزم را برا نیا 

داده و با توجه به ضعف  شیخود را افزا یو عراق فراهم آورد تا بتوانند عرصه کنشگر
در مبارزه با  یمحور یها از گروه یکیبه  یجهاد یها در مقابله با گروه یدولت مرکز

 یریگیو پ ییکردها فرصت بازنما تیوضع نیدر ا ،عالوه ند. بهتبدیل شو یجهاد یها گروه
کرد در  هشمرگیپ یروهایمثال ن  عنوان کردند. به دایپ زیخود را ن طلبانه تقاللاس یها خواست

شدت  مبارزه با داعش قدرت و نفوذ خود را در مناطق مورد مناقشه به لیعراق توانستند ذ
 )همچون کرکوک( را در عراق تحت کنترل خود در کیدهند و اغلب مناطق استراتژ شیافزا

و  یهمچون کوبان یمناطق مختلف یساز توانستند با پاک زین هیسور رعالوه کردها د آورند. به
 اریمناطق را تحت اخت نیا هالنصر چون داعش و جبهه یجهاد یها مناطق از گروه گرید

ظهور  یرهایثأاز ت یکیطور خالصه،  . بهندینما یمناطق اعالم خودمختار نیو در ا رندیبگ
 بوده است. یدولت مرکز فیضعت، کردها یخواه بر استقالل یجهاد یها گروه

مواجه ساخت.  یرا با بحران جد ییکویپ -کسینظم سا یجهاد یها ظهور گروه عالوه، به
موجب  ریگ همه یها بحران جادیو ا یا هم زدن نظم منطقه هبا ب یجهاد یها گروه یابی قدرت

 یها دولت گریو د یمرکز یها دولت یکردها برا یطلب استقالل تیکاهش توجه و سطح اهم
طلب کرد در عراق و  استقالل یها انیجر یریگ . قدرتشد -هیرکو ت رانیهمچون ا -منطقه
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 تیدر سطح اهم کردند یم جادیا یجهاد یها که گروه یو معضالت دهاینسبت با تهد ،هیسور
منطقه به  یبرا یجهاد یها که گروه یتیمسائل امن گر،ی. به عبارت دگرفت یقرار م یتر نییپا

کردها عبور  یطلب از مواجه با استقالل یا طقهمن یها آوردند موجب شد که قدرتوجود 
 کنند.

 یجهان یها ها و ائتالف قدرت یموجب شد پا انهیبحران به وجود آمده در خاورم ن،یهمچن
اهداف خود به  شبردیپ یبرا هیو روس کایهمچون آمر یجهان یها به منطقه باز شود. قدرت

 بودند. در روهاین نیا نیتر از مهم یکیداشتند و کردها  ازین یاعتماد بوم قابل ینظام یروهاین
 ینظر نظام موجب شد از هیمقابله با داعش در عراق و سور هدر جبه ردهاوجود ک ،واقع

که کردها  ینظام یها تیحما رند،یقرار گ یجهان یها قدرت تیحما شدت مورد به
کردها  یعالوه همکار . بهندیطلبانه خود استفاده نما اهداف استقالل یاز آنها برا توانستند یم

و کرکوک تحت  یچون کوبان یکیشد که مناطق استراتژ وجبم یالملل نیب یها با ائتالف
فرصت و  جادیموجب ا ،به ائتالف هیکردها در عراق و سور یکی. نزددیکردها درآ اریاخت
عوامل، حضور  نی. در کنار اشد زین یاسیو س یصحنه نظام کردها در یگریباز یبرا نهیزم

 یها در سطح جهان شد. رسانه ردهاک یا رسانه ییداعش موجب بازنما هیکردها در مبارزه عل
. بردند یعنوان مدافعان جهان نام م از آنها به ،داعش هیکرد عل یروهایمبارزه ن منیجهان به 

 ییموجب بازنما ینوع به یجهاد یها گروه هیشدن نقش کردها در مبارزه عل یا رسانه
 جادیموجب ا ،داعشدر عراق بعد از  وضوعم نیشد. ا زیطلبانه آنها ن استقالل یها خواست

کردستان  میعراق با حکومت اقل یحکومت مرکز ینظام یریدرگ یبزرگ شد که حت یبحران
ظهور  یامدهایاز پ یکیبه عنوان  یله کردئمس یداشت. در مجموع، طرح جد یرا در پ

 کرد. یتلق انهیخاورم یاسیس ندهیآ یبرا داتیتهد نیتر از مهم یکی توان یم ،داعش را
 
 يريگ جهينت

 یریگ قرار گرفت که قدرت یو واکاو لیمهم مورد تحل وضوعم نینوشتار حاضر ا یابتدا از
چه  ،2011 سال بعد از انهیدر خاورم ژهیبه و د،یجد انهیدر خاروم یجهاد یها و ظهور گروه

و  یا راستا، در سطح منطقه نیمنطقه خواهد داشت. در هم نیا ندهیدر آ ییبر همگرا یریثأت
قرار  یمورد بررس دیجد انهیعرصه خاورم گرانیباز انیم یها چالش نیتر مهم یا فرامنطقه
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موضوعات  نیتر یاز جد یکی به عنوان یله کردئاز طرح مس گریگرفت و در بخش د
پژوهش با  یها افتهیوجود، در ارتباط با  نیبحث شد. با ا انهیخاورم ندهیساز در آ بحران

به چهار محور مهم  توان یپژوهش م کیدر مقام چارچوب تئور ییهمگرا هیتوجه به نظر
 اشاره کرد.

 ییهمگرا جادیا یو اصل هیمطرح شد شرط اول ییهمگرا اتیچنان که در نظر آن اول: محور
در  یعبارت  ها است. به ها و ملت دولت تسو خوا تین حسن ،یا مجموعه منطقه کیدر 
 ،مساعد خواهند کرد و در ادامه ییهمگرا یرا برا نهیها هستند که زم دولت نیامر ا یابتدا

پژوهش  یها افتهیبر اساس  ،محور نی. در ارتباط با اردیگ یم ودبه خ یفرامل شکلروند 
منطقه در  یها دولت انیبه وجود آمده م یها شکاف جهیاظهار داشت که در نت توان یم

 ییزدا تنش یبرا یحداقل یها نهیزم یحت ،یکنون طیبعد از ظهور داعش، در شرا یها سال
امر نه تنها  نیوجود ندارد. ا ربستانو ع رانیبه طور خاص ا ی،ا منطقه یها قدرت انیم

 یها بحران جادیا ساز نهیدر منطقه دشوار خواهد کرد، بلکه زم ییهمگرا جادیا یرا برا طیشرا
 طیکرد که در شرا دیامر تاک نیبر ا توان یجهت م نیخواهد شد. از ا ندهیدر آ زین دیجد
وجود  ییهمگرا یالزم برا یها نهیزم هیعربستان و ترک ران،یا یا سه قدرت منطقه انیم یکنون

 گریکدیبا  یا هروابط حسن توانند یکشورها نم ریکه سا ستیمعنا ن نیامر بد نیاما ا ،ندارد
و  ها در سطح اراده دولت یجهاد یها گروه یریگ ظهور و قدرت قتیداشته باشند. در حق

 ساز نهیو زم هداشت یمنف راتیثأت ییحفظ مناسبات حسنه و همگرا یبرا انهیخاورم های تمل
  ه است.شد انهیخاورم یها قدرت انیها م قابل توجه تنش شیافزا

وجود خوانش  توان یمنطقه را م کیدر  ییهمگرا جادیاز الزامات ا گرید یکی دوم: محور
که  یا انهیدر خاروم نه،یزم نیکرد. در ا یابیارز گرانیباز انیو منافع م دهایمشترک از تهد

 یفیتعر نیاند، چن کرده لیتبد یتیامن مجموعه تماماً کیو داعش آن را به  یجهاد یها گروه
در  شتریمشترک وجود داشته باشد، ب یاگر فهم ایوجود ندارد و  اصالً ای ترکاز منافع مش

 رانینمونه ا یوجود ندارد. برا یهماهنگ نیکالن چن یها یبوده و در استراتژ یکیسطح تاکت
 انهیداعش، در خوانش تحوالت خاروم ژهیبه و یجهاد یها متعاقب ظهور گروه هیو ترک

 داتیاز منافع و تهد یخوانش و فهم مشترک ی،له کردئمس مورددر  خصوص به د،یجد
دو کشور  انیم یراهبرد ینتوانسته به همکار گاه چیموضوع ه نیاما ا ،خود دارند یرو شیپ
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 ن،یبنابرا بوده است. یمقطع یها کیمحدود به تاکت ،وجود داشته یمنجر شود و اگر هماهنگ
منافع و  فیدر تعر یمنف ینقش یجهاد یها گروه یریگ اظهار داشت که قدرت توان یم

 داشته است.  آنها یرو شیپ داتیاز تهد انهیبزرگ خاورم یها خوانش قدرت

 دین تاکآبر  اریبس انهیکارکردگرا ییهمگرا اتیکه در نظر یاز الزامات گرید یکی سوم: محور
 جادیبه عنوان عامل ا یو اقتصاد یفن یها یهمکار در وجود منافع مشترک شود، یم

که  دهد یپژوهش نشان م یها افتهی ،نهیزم نیاست. در ا یا منطقه یو اتحادها ییهمگرا
از منافع مشترک  یحوزه محدود ی،الملل نیب یها درتق یو حت انهیخاورم یکشورها
اکثر  ،کننده مواد خام بودن دیتول تواند یم زیامر ن نیا لی. دلهستندرا دارا  یاقتصاد

 ندارند و غالباً یمکمل اقتصاد یازهاین یکشورها نیا ی. به عبارتباشد انهیخاورم یکشورها
 دیجد انهیخاورم جهیدارد. در نت یهمپوشان گریکدیها با آن یاقتصاد افتینوع اقتصاد و ره

 زین یاقتصاد نهیاند، در زم ظاهر شده نینو یگرانیدر مقام باز زین یجهاد یها که در آن گروه
 دیجد یبند قطب جادیا ن،ی. عالوه براستیبرخوردار ن ییهمگرا جادیا یالزم برا نهیاز زم

از هر  شیروابط همراه بوده، ب یرگیاز خصومت و ت یکه با موج ،یا منطقه یها قدرت انیم
 یو فن یاقتصاد یعدم رغبت به همکار ریرا در مس انهیخاورم یکشورها ی،گریزمان د

 یها یهمکار کنند یتالش م انهیخاورم یغالب کشورها دیجد یسوق داده است. در فضا
 کنند. نیمأت انهیجهان خارج و نه در مجموعه خاورم قیخود را از طر یو فن یاقتصاد

در ارتباط  شود، یم دیبر آن تاک ییهمگرا اتیکه در نظر یمحور مهم نیواپس چهارم: محور
از  یموضوع تجانس و اشتراکات فرهنگ نه،یزم نی. در ای استفرهنگ یایبا بحث جغراف

 ز،یمحور ن نیبرخوردار است. در ارتباط با ا انهیخاورم ییایدر محدوده جغراف یادیز تیاهم
 راتیثأاما ت ،دهند یم لیرا مسلمانان تشک انهیخاورم تیقاطع جمع تیاکثر نکهیا رغم به

موجب شده که مردمان  انهیاز شهروندان خاورم یبر اذهان بخش بزرگ یجهاد یها گروه
و  کالیراد ریتفس ژهیاحترام بگذارند. به و گریکدیمتکثر  تیمنطقه نتوانند به ابعاد هو

و تجانس  یاشتراکات فرهنگ نیموجب شده که ا تیواز ه یجهاد یها گروه انهیگرا افراط
 کند.  دایپ لیبه حداقل ممکن تقل انهیشهروندان خاروم یتیهو
 ییآرا نوع صف ر داشت که با توجه به سطوح بحران در منطقه واظها توان یمجموع، م در
 اریبس ندهیدر آ ییهمگرا یها نهیپس از داعش، زم انهیدر معادالت خاورم رگذاریثأت گرانیباز



 
 
 
 
 
 
 
25 
 

نكویی احمددکترسید  

وجود دارند  یبه شکل جد رینزاع فراگ یحت ای ییواگرا یها نهیمحدود هستند؛ در مقابل، زم
پس از  انهیخاورم، قتی. در حقرندیگ یقرار م غیمورد تبل دائماً ریدرگ یها فطر یو از سو

ها  از نزاع یا مجموعه توان، یداعش را م ژهیبه و یجهاد یها گروه ریگ ظهور و حضور چشم
به نظر  دیبع اریکه امکان حل کوتاه مدت آنها بس ،کرد یابیارز حل  رقابلیغ یها و تقابل

 . رسد یم
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