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و بحران امنيتي در عراق خيزش داعش

 چكيده

و سيطره آن بر بخش و قدرت گرفتن داعش در عراق اي از اين هاي گسترده خيزش

و كشور، نه تهديد سرزميني جدي روبرو ساخته، بلكه تنها عراق را با بحران امنيتي

و مخاطرات مه و بين مي را براي امنيت منطقهتهديدات . المللي ايجاد كرده است اي

و امنيتي براي مقابله پيشروي و ناتواني نيروهاي نظامي هاي ميداني داعش در عراق

و نگراني با آن، شگفتي و باعث طرح پرسش هاي بسياري ها هاي را در پي داشته

و همچنين پيامدهاي تسلطش بر  و عملكرد آن مختلفي در مورد اين گروه تروريستي

مي. نشين عراق شده است مناطق سني گيرد، آنچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار

و سيطره آن در عراقها ريشه و همچنين عوامل قدرت گرفتن و روند پيدايش داعش

و منطقه استو همچنين پيامدهاي اين تحول در عرصه ت. داخل عراق كيدأنكته مورد

و سيطره آن در عراق به طور همزمان نتيجه آن است كه قدرت گرفتن داعش

و گسترش رقابت چالش و حمايت هاي مختلف دروني عراق اي از داعش هاي منطقه ها

و ثبات منطقه و اين رخداد ضمن تهديد تماميت ارضي عراق، امنيت اي را نيز است

مي صورت به .دهد جدي در مخاطره قرار
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 مقدمه

و شام موسوم به داعش بعد از ماه د گروه تروريستي دولت اسالمي در عراق گيررها

و تسلط كامل بر فلوجه، با پيشروي به سمت  ساختن ارتش عراق در استان االنبار

و تصرف شهرهاي مهمي مانند موصل، ديالهالدين هاي نينوا، صالح استان و كركوك

اين وضعيت كه باعث.و تكريت، بحران امنيتي شديدي در اين كشور ايجاد كرده است

و پيشرفت روند نگراني هاي جدي در مورد توسعه بيشتر مناطق تحت تسلط داعش

ا قدرت و تهديد تماميت بهيابي آن و يكپارچگي سرزميني عراق شده، عنوان رضي

و بين تنها در سطح ملي، بلكه منطقهنه انيبحر كههر. المللي ظاهر شده است اي چند

مع عراق در دوره پس از صدام همواره با چالش و و ها ضالت امنيتي روبرو بوده

و فرودهايي همراه بوده است، اما عمليات نظامي ناامني ها در اين كشور با فراز

و اقدهاي گروه گسترده و مسلح ام براي تصرف چندين استان تاكنون در تروريستي

.اين كشور سابقه نداشته است

يك مريكاييآسو با حضور نيروهاي نظامي عراق در دوره پس از صدام از

و از و نقش سوي ديگرروبرو بوده و تروريستي هاي گروه آفريني ظهور مسلح

ك و روند سياسي جديد در اين و همچنين دولت را شورمخالف نيروهاي آمريكايي

به حضوريمسلح در عراق در ابتدا واكنشهاي گروه ظهور. بوده است شاهد

و امنيتي نيروهاي نظامي خارجي در اين كشور بود، اما با اين حال اقدامات نظامي

و عالوه و نيروهاي نظامي مخالفان به تدريج گسترش يافت امنيتي جديد،ـ بر دولت

و و اين نوع فعاليت. گرفت نيز دربرمختلف عراقي را هاي گروه مردم  هاي نظامي
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را اقدامات تروريستي به و مناطق شيعي در خصوص شيعيان و ازجمله هدف قرار داد

و جنگ داخلي در عراق بود به،پي ايجاد فتنه مذهبي با اما  تدريج ضمن مقابله

و پيشبرد روند سياسي دمكراتيك، ناامنيهاي گروه ق در عراها مسلح تروريستي

رو 2008خصوص از سال به و با. پيدا كردند امنيتي در عراق سير مثبتي كاهش يافت

بهها، ناامني2012حال بعد از سال اين و در عراق بار ديگر روند تصاعدي خود گرفت

و قرباني 2013در سال  خودبه 2008بعد از در دورهراها عراق بيشترين تلفات

.اختصاص داد

و گسترش ناامني عالوه 2014عراق در سال و بر تداوم ها در اشكال متعارف

و امنيتي جديدي بود كه شامل تصرف بخشي از  سنتي خود شاهد پديده نظامي

و روستاهاي خود توسط و شهر به گروه مناطق و طور هاي مسلح تروريستي

هر چند تمركز عمليات نظامي داعش در استان االنبار بود،. مشخص داعش بوده است

و نيروهاي اين گروه در ساير استان نشين عراق مانند نينوا، هاي سني اما عناصر

و ديال كركوك، صالح و سپس. نيز كمابيش حضور داشتندهالدين تصرف رمادي

در عراق بود، اما اين گروهيابي نشانگر دوره جديدي از قدرت داعشفلوجه ازسوي 

و سپس ناموفق داعشاقدام  و تكريت نشاندر حمله به سامرا دهنده تصرف موصل

به اين گروهتبديل شدن  و وارد كردن اين كشور به تهديدي استراتژيك براي عراق

و متفاوتي از بحران امنيتي است كه. مرحله جديد هايو واكنشاه نگرانياين رخداد

هاي گروه المللي در پي داشت باعث تالش دولت،و بيناي متعددي را در سطوح منطقه

و مردم عراق براي مقابله با داعش شده استـ ياسي، نيروهاي نظاميس اما،امنيتي
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و اين كشور با و مردم عراق با داعش همچنان ادامه دارد در شرايطي كه جنگ دولت

و بحراني اساسي كه ابعاد منطقه هاي مختلفي درخصوص، پرسشدارد المللي بيناي

ت و و منطقثيرات آن بر شرايط درونيأداعش  با توجه به اهميت.ه مطرح استعراق

و قدرت يابي داعش موضوع در اين نوشتار درصدد هستيم تا به موضوع روند خيزش

ت در اين راستا عوامل خيزش داعش،. بپردازيمو منطقه ثيرات آن بر امنيت عراقأو

و همچنين پيامدهاي اين رويكردها به  ميدر سطوح مختلفآنخيزش . شود بررسي

 پيدايشو روند خيزش داعش.1

و شام يا داعش به عنوان گروهي منشعب از القاعده محسوب دولت اسالمي عراق

و همچنين جنبه رفتاري رويكرد مي و فكري شود كه از منظر گرايشات عقيدتي

تر با اين. يكساني با القاعده دارد يك دهه حال رفتارهاي اين گروه وريستي در طول

و به و خشن خصوص چند سال اخير نشانگر راديكال گذشته در تر تر بودن اين گروه

و پيدايش اختالفاتي بين  و داعش با توجه به جدايي از القاعده مقايسه با القاعده است

ق عنوان مخوف آن دو به و خاورميانه منطقهدرتمندترين گروه تروريستي در ترين

و هر چند كه داعش در شكل كنوني. ظهور كرده است آن محصول بحران سوريه

و منازعات منطقه ازاي گسترش اختالفات و روند قدرتها است، اما ريشه 2011بعد

.به بعد مربوط است 2003گرفتن آن به دوره پس از صدام در عراق يعني از سال

و 2003حمله آمريكا به عراق در سال و فضاي مناسبي را براي حضور فرصت

ازهاي گروه آفريني نقش و تروريستي مختلف مرتبط با القاعده هاي گروه جملهمسلح
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ب بهمسهاي گروه بر اين اساس. وجود آوردهدر اين كشور در لح مختلفي خصوص

از سال و منابع مالي در تالش 2004هاي پس در عراق ظهور كرد كه با جذب نيرو

و همچنين نيرو براي مقابله از. بودندي هاي عراقبا نيروهاي نظامي آمريكايي يكي

و الجهاد بود كه به رهبري ابومصعب زرقاويتها جماع مهمترين اين گروه التوحيد

شد 2004در سال  پس از آنكه زرقاوي بيعت خود با اسامه بن الدن رهبر القاعده. تشكيل

و همچنين به اين گروه القاعده»تنظيم القاعده في بالد الرافدين«اعالم كرد به را  تبديل شد

رهبري 1999زرقاوي بعد از آزادي از زندان در اردن در سال.شد عراق نيز اطالق مي

از اين 2001بخشي از داوطلبان جهادي در افغانستان را برعهده داشت، اما در سال 

و و در آنجا به گروه انصاراالسالم پيوست با كشور به شمال عراق فرار كرد سپس

.ايجاد القاعده عراق، وفاداري خود به رهبري شبكه جهاني القاعده را بيان داشت

و القاعده عراق به تدريج به اصلي ترين گروه تروريستي در عراق تبديل شد

و  اقدامات تروريستي در اين كشور ازسوي اين گروه صورت بيشترين انفجارها

عاز. گرفت و جنگ جمله مهمترين اقدامات القاعده راق كه در پي ايجاد فتنه مذهبي

اما،بود 2006ن در سامرا در ساليداخلي در عراق بود، انفجار حرم شريف عسگري

و استراتژي القاعده عراق به رهبري زرقاوي در ايجاد جنگ فرقه اي داخلي در عراق

 تاكتيك كشتار غيرنظاميان شيعي مورد انتقاد رهبران ارشد القاعده ازجمله ايمن

و در اين خصوص اختالفاتي بين آنها وجود داشت نامه الظواهري. الظواهري بود

. نظر بود هاي اين اختالف از نشانه 2005مرد شماره دو القاعده به زرقاوي در جوالي 

و تاكتيك هاي زرقاوي را با اين استدالل زير سؤال ظواهري در نامه خود استراتژي
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و كشتار مردم برد كه اعمال خشونت در مقابل غير و نهادهاي مذهبي نظاميان شيعي

به مي و را» مقاومت سني«تر صورت وسيع تواند حمايت مردم عراق از القاعده

)1(.تضعيف كند

ازاي خود را به اندازه اين تشكل عمليات تروريستي افزايش داد كه به يكي

و شروع به هاي گروه ترين قوي نفوذ خود افزايشمسلح در صحنه عراق تبديل شد

 به صورت علنيزرقاوي،2006از عراق كرد تا اينكه در سالاي در مناطق گسترده

يك نوار ويدئويي تشكيل به سركردگي عبداهللا رشيد البغدادي»شوراي مجاهدين« در

، 2006پس از كشته شدن زرقاوي توسط نيروهاي آمريكايي در سال. اعالم كردرا 

و در پايان همان سال دولت ابوحمزه المهاجر به سركردگي اين گروه تعيين شد

و شام به  .نيز اعالم موجوديت كرد سركردگي ابوعمر البغدادياسالمي عراق

چندين گروه مسلح در پي نشست 2006اكتبر15تشكيل دولت اسالمي عراق در

، ابوعمر البغدادي»حلف المطيبين« اعالم شد كه در چارچوب معاهده موسوم به

شد به اين گروه تروريستي پس از اعالم.عنوان سركرده اين گروه جديد انتخاب

دوران سركردگي. موجوديت، چندين عمليات مسلحانه در داخل عراق انجام داد

ت ابوعمر شاهد گسترش عمليات روريستي همزمان همانند حمله به بانك مركزي، هاي

و الحوت بود وزارت دادگستري، يورش به زندان ، 2010آوريل19در. هاي ابوغريب

و عراقي طي يك عمليات نظامي در منطقه الثرثار، منزلي را هدف نظاميان آمريكايي

و ابوحمزه المهاجر در آن حضور داشتند، از قرار دادند كه ابوعمر البغدادي پس

در درگيري و هاي شديد ميان دو طرف، اين منزل هدف حمالت هوايي قرار گرفت
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هرنتيجه آن يك هفته بعد، اين گروه. ها به هالكت رسيدند دو سركرده تروريست،

و المهاجر را رسماًاي تروريستي در بيانيه و پس از حدود هالكت البغدادي اعالم كرد

راروز، مجلس شوراي دولت اسال ده و ابوبكر البغدادي  مي عراق تشكيل جلسه داد

راعنوان به و ناصرلدين اهللا سليمان وزير جنگ عنوانبه جانشين ابوعمر البغدادي

.خود انتخاب كرد

در 2010دولت اسالمي عراق تا سال .بود اين كشورشاهد كاهش نقش خود

و مشاركت سني و افزايش،روند ايندرها پيشرفت روند سياسي  بهبود راهبردها

مكارآمدي نيروهاي امنيتي عراق از ميبهثر در اين خصوصؤجمله عوامل . آيد شمار

ن با اين م وع رويكرد اين گروه در مناطق سنيحال ت لفهؤنشين نيز از درأهاي ثيرگذار

 هاي عراق عراق كه از نارضايتي بخشي از سنيالقاعده.تضعيف القاعده عراق بود

مي بستري براي افزايش نقشعنوان به هاي كرد، با رويكرد آفريني خود استفاده

و اقدامات خشونت و واقعدر.شدها بار خود باعث اختالف با سني راديكال اقدامات

و سني طرح و تنش هاي القاعده عراق به تدريج القاعده هاي محلي را از مرحله اختالف

كه در ابتدا داراي منافع اين دو گروهين اساسابر. بردپيش به سوي تقابل كامل 

و شكنند و در مقابله بودند، با وقوع برخي تحوالت مشترك مقطعي هم قرار گرفتند

شدااتحاد اوليه آنه و تقابل تبديل نيروهاي الصحوه در ادامه اين روند،.به خصومت

و دولت نيروهايي ضد القاعده با حمايتعنوانبه يا بيداري در مناطق سني آمريكا

.ندو به مبارزه با دولت اسالمي عراق پرداختندعراق شكل گرفت

و اقدامات نظامي ـ با وجود تضعيف دولت اسالمي عراق در نتيجه حذف رهبران
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و همچنين نارضايتي سنيآامنيتي نيروهاي و عراق از رويكردها مريكايي

تهاي تروريستي گروهآميز خشونت  تشكليحول جدي در احيا، بحران سوريه نقطه

و افزايش نقش و سوريه بودآ دولت اسالمي از.فريني القاعده در عراق چند ماه پس

مسلح براي جنگ با ارتش سوريه آغاز شد، در هاي گروه آغاز بحران سوريه تشكيل

، گروه موسوم به جبهه النصره به سركردگي ابومحمد الجوالني 2011اواخر سال 

ن و طولي هاي كشيد كه توانمندي اين گروه تروريستي با توجه به حمايتتشكيل شد

طبهاي گسترده برخي كشورهاي منطقه چندولطور چشمگيري افزايش يافت تا در

و قدرتمندترين شدهاي گروه ماه به يكي از مهمترين اين.مسلح در سوريه تبديل

ازوها گروه همچنان به حمالت مسلحانه خود ادامه داد تا اينكه گزارش اطالعات

و تشكيالتي اين گروه با شاخه دولت اسالمي  پسو پرده برداشتعراق رابطه فكري

.تروريستي خود قرار دادهاي گروه از آن، آمريكا اين گروه را در فهرست

يك پيام صوتي كه از طريق شبكه موسوم به شموخ 2013 آوريل9در ، در

د كرداالسالم پخش شد ابوبكر البغدادي اعالم ولت اسالمي كه جبهه النصره امتداد

و تشكيل  و شام دولت« عراق است و دولت»اسالمي عراق با ادغام جبهه النصره

ابومحمد طولي نكشيد كه يك نوار صوتي منتسب به اما،دشاسالمي عراق اعالم 

، گفتكه در اين نوار از رابطه خود با دولت اسالمي عراق سخن انتشار يافتالجوالني 

و بيعت خود را با شبكه القاعدهااما وي تحت يده ادغام با اين گروه را نپذيرفت

و شام دولت اسالمي هر چند.اعالم كرد رهبري ايمن الظواهري و جبهه النصره عراق

و سوريهت چندين عمليا ، اما، انجام دادندتروريستي مشترك را در مناطقي در عراق
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و جبهه النصره افزايش يافت، بلكه و منازعات داعش به تدريج نه تنها دامنه اختالفات

و ايمن الظواهري پديداراختالفات مهمي بين ابوب .شد كر بغدادي

و سوريه هاي القاعده درحالي كه ابوبكر بغدادي خواستار تمركز فعاليت در عراق

و رهبري خود بود، ايمن الظواهري خواستار  و شام تحت لواي دولت اسالمي عراق

و فعاليت القاعده در سوريه در قالب جبههيتلمحدود شدن فعا هاي اين گروه به عراق

و اين. النصره بود گونه اختالفات باعث شد تا داعش خود را از القاعده مجزا اعالم كند

كراعده هرگهمچنين الق و جدايي.دونه وابستگي داعش به خود را رد اين انفصال

و ظواهري شد، به ظواهري،كه داعشاي گونه باعث بروز اختالفات بيشتر بين بغدادي

و جمهوري اسالمي ايران متهم شيعيانرا به اهمال در اتخاذ رويكرد راديكال در قبال 

در يكالگروهي رادعنوانبه بر اين اساس داعش. كرد تر از القاعده به صورت جدي

و سوريه به فعاليت پرداخت مسلح در هاي گروه داعش كه با ساير. دو حوزه عراق

و سوريه نيز مخالف است، حتي به جنگ در برابر گروه هايي مانند جبهه النصره

.ارتش آزاد سوريه پرداخت

 عراقدرداعشو وضعيت امنيتي سيطره.2

سرداعش كه پس از  آغاز بحران سوريه از دل گروه تروريستي دولت اسالمي عراق

و و قابل توجهي تسلط يافت در سوريه برآورد ، به لحاظ قدرت، مناطق بر مناطق مهم

ت و از القاعده كه اكنون آن را در سوريه جبهه النصره،ثيرگذاريأتحت سيطره

در. كند فراتر رفته است نمايندگي مي و اقدامات خشونتهمچنين اين گروه آميز
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و حتي ايمن الظوهري را به خاطر تروريستي نيز از القاعده بسيار پيشي گرفته

ميي خوددر رويكردها مسامحه و اعتراض قرار در. دهد مورد نقد در سوريه داعش

 حماه، حمص، ديرالزور، دمشق، الذقيه، حومه حلب، الرقه، هاي استاناز مناطقي

.است متفاوت ديگر استانبه استانيازآن نفوذ ميزانو دارد فعاليت ادلبو الحسكه

 الذقيهو حمصدرو بيشترحلب مناطق برخيو الرقه استاندر تروريستي گروه اين

.دارد كمتري نفوذ

به به رغم گسترش فعاليت و خصوص تبديل كردن مناطق هاي داعش در سوريه

و توسعه شرقي اين كشور به مركزيت الرقه به كانوني  براي آموزش، سازماندهي

به ها، اين گروه فعاليت فعاليت  2013خصوص از سال هاي خود در عراق را نيز

در در اين سال گزارش. گسترش داد و فعاليت عناصر داعش هاي مختلفي از حضور

و به هاي اعتراضي عليه خصوص استان االنبار كه به كانون فعاليت مناطق غربي عراق

حال چند تحول همزمان مانند با اين. وجود داشت،مالكي تبديل شده بوددولت نوري 

مذهب مجلس عراق به اتهام اقدام دولت براي دستگيري احمد العلواني نماينده سني

و گسترش درگيري اقدامات تروريستي كه واكنش هاي نيروهاي هايي را در پي داشت

فرماندهان ارشد ارتش در االنبار عراقي با داعش كه ازجمله باعث كشته شدن يكي از 

و نيروهاي داعش زمينه،شد از. گرديد ساز برخوردهاي جدي دولت بر اين اساس

و نيروهاي دولت عراق 2014ابتداي  استان االنبار عراق به كانون رويارويي داعش

در اين دوره داعش توانست بر مناطق مهمي از استان االنبار به خصوص. تبديل شد

و فلوجه مسلط شودرمادي مر  داعش، خاستگاه االنبار، استان.كز اين استان
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 اين. است سعودي عربستانو اردن سوريه،با طوالني مرزبا عراق استان ترين بزرگ

 است داده اختصاص خودبه كيلومترمربع 500138بارا عراق مساحت سوميك استان

 ميالدي 2013 سال ژوئن آمار براساسـ نفر هزار 900و ميليون1بر بالغ جمعيتيو

.دهدمي جاي خوددرراـ

از االنبار را كانون فعاليت خود در عراق قرار داد، گزارش،هر چند داعش هايي

و تسلط آن بر برخي هاي سني فعاليت اين گروه تروريستي در ساير استان از نشين

و شهرها شاهد دوره 2014بر اين اساس عراق در سال.شد نيز منتشر اين مناطق

كه. داعش بودآفريني جديدي از تهديدات ناشي از گسترش نقش اين در حالي بود

و جدال بين بغداد سياسي بود كه بر جامعه عراقي هاي گروه همچنان گرفتار مناقشات

ت هر چند نيروهاي عراقي در آستانه انتخابات پارلماني اين. ثيرات سويي داشتأنيز

خ هايي را كسب ارج ساختن داعش از اكثر مناطق رمادي موفقيتكشور توانستند با

كهدر. اين كشور كماكان تداوم يافت كنند، اما چالش داعش در مناطق مختلف حالي

د اعش جنگ خود را به مناطق ارتش نتوانست به تسلط داعش بر فلوجه پايان دهد،

و با ديگر از  داشت مانعانفجارهاي مختلف سعي جمله حومه بغداد گسترش داد

د و بازگشت به فلوجه شودموفقيت ارتش .ر االنبار

و اشغال بخش و تالش براي انفجار حمله داعش به سامرا هايي از اين شهر

از حرمين شريف عسگريين به منظور ايجاد فتنه مذهبي آغازگر مرحله جديدي

و اتخاذ راهبرد عمليات نظامي گسترده بود فعاليت هر چند. هاي اين گروه در عراق

و اين  و مناسب نيروهاي عراقي روبرو شد هجوم داعش به سامرا با واكنش فوري
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نيروها توانستند داعش را از سامرا پس برانند، اما همزمان هشدارهاي جدي در مورد

شدتكرار سناريوي سامرا در ساير مناطق عراق مطر بر اين اساس بود كه در كمتر.ح

يك هفته بعد از حادثه سامرا، تصرف موصل توسط داعش باعث وارد شدن  از

و همچنين ناظران منطقه و مردم عراق شدو بيناي شوكي جدي به رهبران . المللي

ي ميموصل شود كه حدود دو ميليون نفر كي از سه شهر بزرگ عراق محسوب

د تصرف. مذهب هستند اده است كه اكثريت اين جمعيت سنيجمعيت را در خود جاي

و امنيتي عراقي صورت گرفت باعث  موصل كه با مقاومت اندك نيروهاي نظامي

و به خصوص تسلط اين مهاجرت بخش عمده جمعيت اين شهر به ساير مناطق عراق

و پادگان موصل شد كه مقادير قابل توجهي از تسليحا ت گروه تروريستي بر فرودگاه

هاي موصل توانست صدها همچنين داعش با تصرف بانك.و امكانات را داراست

.كندها را غارت ميليون دالر از منابع اين بانك

و داعش پس از تصرف موصل به تثبيت مواضع خود در اين شهر اكتفا نكرد

به نيروهاي اين گروه به سمت ساير استان و صالح هاي عراق الدين خصوص كركوك

ك و ميدانبه. ردندحركت هاي نفتي عراق خصوص با احتمال تسلط داعش بر مناطق

با. بسيار گسترش يافت ها در مورد پيامدهاي عمليات نظامي داعش نگراني داعش

و بسترسازي بهره و گيري از برخي اقدامات و توان نيروهاي زبده خود هاي گذشته

و نظامي  و آشفتگي نيروهاي سياسي عراق توانست به تصرف همچنين غافلگيري

و مناطق جديدي در استان و صالح شهرها اين گروه.الدين بپردازد هاي كركوك

را تروريستي هاي رغم تالشبه. به تصرف خود درآورد همچنين موفق شد تكريت
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و مردمي جدي كه به توقف پيشرويـ سياسي، نظامي و امنيتي هاي داعش انجاميد

اند، برخي مناطق اشغال شده داشته گيري در بازپسراهايي نيروهاي عراقي موفقيت

ميعنوانبه هنوز داعش و بحران در اين تهديدي راهبردي براي عراق محسوب شود

.كشور كماكان ادامه دارد

 عوامل خيزش داعش.3

و موفقيتاي سيطره داعش بر مناطق گسترده هاي مهم آن در برابر نيروهاي از عراق

و امنيتي  و امنيتي نظامي و تعجب بسياري را در محافل سياسي عراق حيرت

مي. برانگيخته است و اين موضوع باعث طرح اين پرسش كليدي شود كه چه بسترها

و قدرت لفهؤم م هايي در خيزش بهؤيابي داعش در عراق و خصوص چه عواملي ثرند

شد باعث موفقيت ميه استهاي اخير اين گروه تروريستي به؟ در اين راستا توان

و مشكالت دروني ترين آنها با چالش طيف وسيعي از عوامل اشاره كرد كه عمده ها

و سپس مسائل، و حمايت عراق به. مرتبط استاي هاي منطقه اختالفات در اين مجال

م ميبهها لفهؤهريك از اين در صورت مختصر اشاره شود تا از اين طريق بتوان

باتخ بهااذ راهكارها براي مقابله .تر عمل كرد نگرانه واقعاي گونه داعش

و مذهبي درون عراق چالش.1-3 و اختالفات سياسي  ها

و اختالفات سياسي بين چالش و وفاق هاي گروه ها و فقدان انسجام سياسي عراق

و سياسي در اين كشور از مهمترين عواملي است كه باعث گسترش تنش هاي دروني
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و اختالفات بسترهاي اين تنش. شده استاي فرقهـ قوميهمچنين افزايش منازعات ها

به برداري مناسبي را براي بهره و تسلط آن و گسترش نفوذ در داعش خصوص

پس. نشين عراق ايجاد كرده است مناطق سني ضعف دولت مركزي در عراق در دوره

سـ گيري ساختار فدرال از صدام در نتيجه شكل و پخش شدن قدرت  ياسيدمكراتيك

و حلقه در سلسله حديتا از كارآمدي قدرت سياسي هاي مختلف حاكميتي مراتب

مس كاسته است، با اين و اختالفات بين،له اصليئحال . سياسي استهاي گروه جدال

شيعي در برابر خطرـ اختالفات اقليم كردستان با بغداد مانع از همگرايي الزم كردي

و تروريسم شده است، افراط كه مقامات كردي با تسليح نيروهاياي گونهبه گرايي

و ازجمله هواپيماي جنگي مخالفت مي از اما،كنند نظامي عراقي با تسليحات راهبردي

ومهمتر، آن  و دولت مركزي عراق است كه هاي گروه اختالفات بين رهبران سني

و باعث نارضايتي به ازوها خصوص به جامعه سني عراق نيز سرايت يافته انتقاداتي

.عملكرد دولت شده است

و طرح اعتراضات بخشي از مردم مناطق سني  نشين عراق در مقابل دولت

و تنش را 2013هاي ناشي از آن كه تا اواخر سال مطالبات تداوم داشت بسترهايي

و انتقادات. براي حضور داعش در مناطق سني عراق ايجاد كرد اين اعتراضات

كدرها سني و تنشهاي گروهه بينحالي بود و دولت اختالفات هاي سني عراق

حلحلو عدم تفاهم براي دستيابي به راهمختلفي در جريان بود  هايي جامع براي

و انتقادات سني و همچنين پايان دادن به اعتراضات باعث افزايشها اختالفات

و نفوذ بيشءسو شداستفاده داعش موضوع مهم حال با اين. تر در مناطق سني عراق
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هاي سياسي سني بوده است كه به رغم ديگر رفتارهاي متناقض برخي شخصيت

و اركان سياسي با گروه و حتي از هاي معارض نيز در ارتبا حضور در دولت ط بوده

به رئيس طارق الهاشمي معاون پيشين. اند آنها حمايت كرده خاطر جمهور عراق كه

ق بهرار اتهامات تروريستي مورد تعقيب و سپس به گرفت از صورت غيابي دليل حمايت

از تروريسم محكوم شد، نمونه دواي . گانه برخي سياستمداران سني استرفتارهاي

و تحوالت امنيتي اخير نكات و رويكرد آن به داعش در مورد جامعه سني عراق

دررهبران سياسي،. متعددي قابل اشاره است و مذهبي عراق خصوص عشايري

ب بخشي از اين. اند هاي اخير به دو دسته تقسيم شدها دولت عراق در سالارتباط

و و از آن در برابر داعش و همكاري بوده هاي گروه رهبران با دولت در پيوند

و همچنين رهبران الصحوه معارض حمايت كرده اند كه بخشي از رهبران عشاير سني

اما بخش ديگري از اين رهبران،اندو يا شوراي نجات االنبار در اين راستا قابل اشاره

بي كه از رويكرد دولت ناراضي و در قبال داعش داشتهاي طرفانه هستند يا موضع اند

و  و يا حارث الضاري يا همانند شوراي انقالبيون عشاير به رهبري حاتم سليمان

ملك و يا غيرمستقيم از داعش پرداخته شيخ .اند السعدي به حمايت آشكار

مي سنيمناطق و فعاليت داعش نشين عراق را توان بستر مناسبي براي حضور

برخورداراي در شرايطي كه در اين مناطق دولت از حاكميت قدرتمندانه. عنوان كرد

و امنيت بپردازند، سني و نيروهاي دولتي بتوانند به ايجاد ثبات با رضايتها باشد

مي نسبي به فعاليت و هاي روزمره خود . مشكلي عمده با اين موضوع ندارندپردازند

و شهرهاي سني عراق باعث مهاجرت بخش و تسلط داعش در مناطق از ورود هايي
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ش مقاومت چنداني مذهب در هنگام ورود داع حال مردم سني با اين. شود ساكنين مي

و عمدتاً از خود نشان نمي و نگراني از اقدامات اين گروهدبه دهند سكوت ليل ترس

و اختيار  بيكرده مياي طرفانه رفتار و رويكرد خشونت.گيرند در پيش آميز داعش

آن ناامني و مشروعيتي براي سني هاي ناشي از فعاليت هاي عراق ايجاد جذابيت

و سني نمي  با اين همه. ها در بلندمدت رغبتي براي همكاري با داعش ندارند كند

و اختالفات چالش شماري از و مشكالت سياسي  اي در كنار مداخالت مرحلهها

ميو همكاريها خارجي باعث برخي همنوايي .شود ها با داعش

و امنيتي عراق.2-3  ضعف نيروهاي نظامي

و چالش ضعف و امنيتي عراق يكي ديگر از عوامل سيطره ها هاي نيروهاي نظامي

و پيشروي مي داعش بر مناطق مختلف عراق . شود هاي اخير اين گروه محسوب

و امنيتي رژيم مقامات آمريكا پس از حمله به عراق به انحالل تمامي نهادهاي نظامي

و به ت بعث مبادرت كردند وأتدريج روند جديدي براي و توسعه نيروهاي نظامي سيس

با. امنيتي جديد در عراق تحت مديريت آمريكا آغاز شد  هر چند سهم اصلي مقابله

و مخالف در ابتهاي گروه برتروريستي از دا عهده نيروهاي آمريكايي بود، اما بعد

به به تدريج نقش نيروهاي عراق در امنيت 2009 و خصوص بعد سازي افزايش يافت

و 2011مريكايي از اين كشور در سالآاز خروج نيروهاي  مسئوليت ايجاد امنيت

و امنيتي عراق قرار  مقابله با تروريسم به صورت كامل برعهده نيروهاي نظامي

يك سال نخست پس از خروج نيروهاي. گرفت مريكايي از عراق وضعيت امنيتيآدر
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درها بار ديگر ناامني 2013به نسبت مناسبي در اين كشور برقرار بود، اما در سال

.عراق افزايش يافت

و امنيتي به يك ميليون نفر نيروي نظامي موردرا رغم اينكه عراق بيش از

ب و و به خصوص پيشروي ار گرفته است، ناامنيكهآموزش قرار داده ها هاي فزاينده

و نقصآو تصرف شهرهاي مختلف ازسوي داعش ناكار هاي اين نيروها مدي نسبي

درعنوانبه.را نشان داده است بهكه حالينمونه تعداد نيروهاي داعش در حمله

از نفر بوده است، 1500و به اعتقاد برخي تنها موصل تنها چند هزار نفر حضور بيش

و امنيتي عراقي در موصل مانع چنداني در برابر عناصر 50 هزار نيروي نظامي

درآبا توجه به اين نوع ناكار. داعش ايجاد نكرد و چالش مدي به چندين مشكل

و امنيتي عراق مي و جنگييپا. توان اشاره كرد نيروهاي نظامي ين بودن روحيه رزمي

و اقتصادي جذب در ميان نيروهاي عراقي كه بخ شي از آنها به خاطر منافع مالي

اند مشكل مهمي است كه باعث فرار بسياري از آنها از صحنه نيروهاي مسلح شده

و عدم مقاومت در برابر داعش مي هاي سيستم اطالعاتي نيروهاي ضعف. شود جنگ

و امنيتي يكي ديگر از مشكالتي است كه كارآمدي اين نيروها در عرصه نب رد نظامي

و. دهد را كاهش مي و مخالف حكومت در نيروهاي نظامي حضور عناصر ناراضي

و و فرماندهي كه حتي باعث همكاري با معارضين دولت  امنيتي حتي در مراتب باال

و عمدتاً حتي داعش مي . هاي مهم ديگر است هاي سابق هستند از چالش از بعثي شود

ناشي از عدم تحويل بموقعملهازج معضل ديگر فقدان تسليحات الزم است كه

بهآتسليحات ازسوي  مي مريكا .شود خصوص در مورد هواپيماهاي جنگنده محسوب
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و احيا.3-3  توان داعشيبحران سوريه

به از عوامل مهمي كه باعث سيطره داعش بر مناطق مختلف عراقي شده مي توان

بهافزايش توان  درو قدرت اين گروه اشاره كرد كه پرتو بحران سوريه رخ خصوص

باعث افزايش توان داعش شد كه مهمترين ابعاد بحران سوريه از چند منظر. داده است

از بهره: آن عبارتند از و گيري داعش جنگ سوريه براي تصرف بخشي از اين كشور

و تبديل كردن شرق سوريه به پايگاهي براي توسعه توانمندي هاي خود؛ آموزش

از سازماندهي نيروها در سوريه بدون دغدغه جدي؛ جذب نيروي انساني گسترده

و ايجاد كشورهاي مختلف در پرتو بحران سوريه؛ تشديد تنش هاي مذهبي در منطقه

و رفتارهاي افراط بستر براي گروه و اختالفات منطقه گرايانه؛ افزايش رقابت ها واي ها

و در جهت تصاعاي جذب منابع مالي از برخي بازيگران منطقه د بحران در سوريه

و مجاورت جغرافيايي عراق با سوريه كه به انتقال نيروها، تس و منابع عراق ليحات

.كند مالي بسيار كمك مي

واي در مجموع بحران سوريه نقش برجسته در افزايش قدرت داعش داشته است

مي صورت عدم وقوع اين بحران بعيد بوددر  و كه داعش  توانست بدين شكل به احيا

و پيش. افزايش قدرت خود برسد 15ها حدود بيني اين گروه براساس برخي آمارها

. وها در عراق مستقر هستندهزار نفر از اين نير6هزار نيرو در اختيار دارد كه حدود

حال انتقال بخش مهمي از نيروهاي داعش از سوريه به عراق در جريان تحوالت با اين

سط. ري گرفتمعطوف به تصرف موصل سرعت بيشت ح گسترده عمليات با توجه به

مي داعش در عراق به رسد تعداد نيروهاي داعش در عراق فراتر از چندهزار نفر نظر
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و حدا ميباشد داعش تركيب خاص. بيني كرد توان آن را بيش از ده هزار نفر پيش قل

هاي بعثيهاي مختلف، هايي با مليتو متنوعي از نيروهاست كه ازجمله شامل تكفيري

و طرفد و همچنين برخي از عراقياسابق اما،هاي مخالف دولت است ران رژيم سابق

در كنار نيروهاي اصلي داعش، برخي از نيروهاي عشايري سني مخالف دولت نيز به 

همكاري نيروهاي تكفيري. شودميها پردازند كه باعث افزايش توان داعشي جنگ مي

وهاي گذشته نيزو بعثي در سال هاي تروريستي اجراي عمليات ازجمله در طراحي

به مشهود بود، اما ابوبكر بغدادي توانسته با جذب مستقيم بعثي ها در ساختار داعش

.و كارآمدي اين گروه بيافزايد قدرت

و حمايت افزايش رقابت.4-3  اي از داعش هاي منطقه ها

م و نقش لفهؤيكي ديگر از آفريني داعش در عراق نقش هاي مهمي كه در افزايش توان

و رقابت در چند سالاي هاي بين بازيگران منطقه داشته است، گسترش اختالفات

و سايراي هاي جديد منطقه گذشته در نتيجه بحران ازجمله در سوريه، مصر، بحرين

و رقابت بين اين بحران. شود كشورهاي عربي محسوب مي ها باعث افزايش اختالفات

ازايهبازيگران منطق و تالش برخي و قطر شد مانند ايران با عربستان سعودي

و گيري از گروه بازيگران عربي براي بهره هايي مانند داعش براي پيشبرد اهداف

و قطر عالوه بر اينكه. هاي خود در منطقه را در پي داشت سياست عربستان سعودي

تغهاي گروه از رژيم در اين كشور ييرمخالف در سوريه براي رسيدن به سياست

در استفاده مي كنند، سعي دارند با حمايت از داعش از اين گروه براي تغيير شرايط
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.عراق نيز استفاده كنند

ازمقامات و جمله نوري مالكي بارها به مداخله كشورهايي مانند عربستان عراقي

و حمايت از ناامني و قطر در اين كشور و اقدامات تروريستي اشاه سعودي رها

و شواهد مختلف حاكي از آن است كه سعودي همچنين گزارش. اند كرده و ها ها

و اين كردههاي اخير مبادرت هاي مختلف مالي از داعش در سال ها به حمايت قطري

به حمايت خصوص با توجه به ناكامي سياست تغيير رژيم در سوريه ابعاد ها

به جدي از. خود گرفته است تري بهها برخي گزارش،هاي مالي حمايتحتي فراتر

هاي الزم براي هاي اطالعاتي اين كشورها براي فراهم ساختن آموزش حمايت دستگاه

مينيرو و پيشروي هاي داعش اشاره هاي اخير داعش را طراحي مشتركي كنند

ميازسوي رهبران اين گرو و قطر عنوان .كنند ه، عربستان سعودي

 رويكردها به خيزش داعش.4

و پيشروي را خيزش داعش و رويكردهاي متفاوتي هاي ميداني آن در عراق مواضع

ها در قبال داعش حاكي از گسترش نگراني رويكردهايي كه تقريباً. در پي داشته است

يك از اين رويكردها ضمن اشتراك با اين.و اعالم حمايت از دولت عراق است حال هر

م مفهؤلدر برخي و در اين راستا. الحظات خاص استهاي كالن شامل برخي نكات

الملليو رويكردهاي بيناي توان به رويكردهاي دروني عراق، رويكردهاي منطقه مي

.اشاره كرد
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 رويكردهاي دروني عراق.1-4

دولت عراق بعد از تصرف چند شهر ازسوي داعش به تشكيل اتاق بحران مبادرت

و از پارلمانك همچنين دولت.العاده در اين كشور اعالم كند خواست وضعيت فوق رد

به به تغييراتي در رده و اعزام نيروهاي جديد و امنيتي هاي فرماندهي نيروهاي نظامي

ك. منطقه درگيري اقدام كرد و نيروهاي نظامي ه از نوري مالكي وعده داد فرماندهان

ن صحنه جنگ در موصل فرار كرده براند را مجازات و در مايد لزوم اصالح

ت و امنيتي همچنين وي خواستار پيوستن نيروهاي. كيد كردأساختارهاي نظامي

ب و و مقابله با داعش و پليس شدهمردمي به ارتش . دست گرفتن سالح ازسوي مردم

المللي به عراق براي مقابله با داعش هاي بين بر اين مقامات عراقي خواستار كمك عالوه

وبا.ندشد در اين حال دولت عراق به رغم تالش براي مديريت اوضاع، غافلگير شده

و نگراني جدي به مي آشفتگي خصوص اينكه احتمال پيشروي داعشبه. برد سر

و به و كربال سطح خطر و جنوبي عراق مانند سامرا، بغداد سوي مناطق مركزي

.ها در دولت را افزايش داده است تنش

و و جريان صدر هاي گروه رهبران شيعي عراق ازجمله مجلس اعالي اسالمي

و نيروهاي امنيتي در برابر داعش را اعالم  به كردندلزوم حمايت از دولت خصوصو

مقتدي صدر بر آمادگي خود براي ارسال نيروهاي جيش المهدي به نبرد با داعش 

كأت از با اين.ردكيد كه سوي مرجعيت شيعي اتخاذ شده حال مهمترين واكنش

و امنيتي در هاي گروه خواستار وحدت بين و حمايت از نيروهاي نظامي سياسي

مهمتر اينكه مرجعيت عالي شيعه در عراق آيت اهللا العظمي. مقابل داعش شده است
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حكم جهاد در كنار.ي در مقابل داعش را صادر كرده استيسيستاني حكم جهاد كفا

مي باعث شده است تا صدها هزار درخواست نوري مالكي براي كمك نيروهاي مرد

نفر از مردم عراق براي پيوستن به نيروهاي نظامي عراق براي مبارزه با داعش بسيج 

و تسليحات مناسب داوطلب. شوند ين، با اين حال با توجه به عدم سازماندهي، آموزش

.مدت دشوار است اثربخشي اين نيروها در كوتاه

بر گروه و مقامات سني عراق نيز و همكاري تمامي بخشها هاي لزوم اتحاد

ت و مردمي سني نيز كيد كردهأعراق در مقابل داعش و بخشي از نيروهاي عشايري اند

حال رهبران سني عراق با اين. اند با داعش در كنار ارتش قرار گرفتهبراي مقابله 

بههمزمان بر لزو در منظور افزايش همكاريم تغييرات در عرصه سياسي كشور ها

ت ت كيد كردهأمقابل داعش و اين نوع با كيدات به مفهوم همكاري مشروط سنيأاند ها

. گرفتن مالحظات سياسي خاص آنهاست خصوص در نظربه دولت در مقابل داعش

و عناصر سني با توجه به رويكردهاي اين در حالي است كه برخي از رهبران

.اند هايي را با داعش داشته ضدحكومتي خود، همكاري

كردهاي عراق آمادگي خود را براي همكاري با ارتش عراق براي مقابله هر چند

با با داعش اعالم كردند، اما عملكرد آنها نشان و همدلي جدي آنها دهنده همكاري

نشين كردها از تسلط داعش بر مناطق سني. دولت عراق براي مبارزه با داعش نيست

و را افراطهاي گروه مجاور خود نگرانند و تروريستي دشمن مشترك عنوانبه گرا

مي همه عراقي حال رهبران كرد حاضر به هزينه كردن نيروهاي كنند، با اين ها تصور

حتي فراتر از اين.امنيتي خود براي دفاع از ساير مناطق عراق در مقابل داعش نيستند
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خأل كردها تالش مي و ي ارتش عراقها امنيتي ناشي از شكست كنند تا از هجوم داعش

و بر مناطق مورد منازعه مانند كركوك مسلط  وزارت ركليدب. شوندبهره جسته

هاآن داعشكهيمناطقدرهاآنيروهاينكه كردديكأت كردستانمياقل دولت شمرگيپ

همچنين اوري جباررگسرلش. كنندينميا مداخلهچيه است درآورده خود كنترلبه را

را كركوك كامل كنترل اند توانسته كردستانمياقل شمرگيپيروهاينكه كند اشاره مي

يتيامنيروهاين كنترل تحت مناقشه مورد مناطقتياكثر اكنونهمو رنديبگ دست در

)2(.باشديم كُردينظامو

اي رويكردهاي منطقه.2-4

و تصرف شهرهاي و متناقضي در برابر داعش در سطح منطقه رويكردهاي متفاوت

منطقه كه عربستان سعودي برخي از كشورهاي عربي. مختلف اين كشور وجود دارد

و در تحوالت اخير نيز عنوانبه شودو قطر ازجمله آنها ذكر مي حاميان داعش هستند

ت ميأتنها اظهار و امارات كشورهاي عربي ديگ. كنند سف عربي به متحدهر نظير كويت

و اتحاديه عرب  ازضاظهار نگراني در مورد تحوالت عراق پرداختند من اعالم حمايت

سياسي براي مبارزه با هاي گروه عراق در مبارزه با تروريسم خواستار اتحاد ميان

و ديپلمات تركيه. هاي داخلي است چالش عر شاهد گروگانگيري اتباع اق هاي خود در

و داعش را تهديد  و سپس آزاديبخشي از آنها بوده با كردهازسوي داعش است،

بين اين كشوراي تركيه با داعش در تحوالت سوريه، روابط پيچيده حال تعامالت اين

.تروريستي مانند داعش ايجاد كرده استهاي گروهو
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 المللي رويكردهاي بين.3-4

و خطر هاي مختلفي المللي نگراني در سطح بين  درخصوص تهديدات داعش در عراق

و بر لزوم حمايت افراطهاي گروه و جهان اظهار و تروريستي براي امنيت منطقه گرا

ت كشورهاي اروپايي، آمريكا،. كيد شده استأاز دولت عراق براي مبارزه با تروريسم

و چين از عروسيه درجمله كشورهايي هستند كه آمادگي خود براي حمايت از  راق

و ناظران بين. اند مقابل داعش را اعالم كرده از اغلب مقامات المللي شگفتي خود

و پيشروي و عدم هاي گسترده داعش و حتي نااميدي از ناتواني همچنين نگراني

و امنيتي عراقي را  و در پي ارزيابي عميقكارآمدي نيروهاي نظامي تر اعالم كرده

ب بحران براي اتخاذ سياست شوراي امنيت سازمان ملل نيز.ا آن هستندهاي متناسب

و  خواستار حمايت از عراق براي مبارزه با تروريسم شد، اما بر لزوم اصالحات

.توافقات سياسي در اين كشور نيز پافشاري كرد

آمريكا كه با عراق در قالب توافقنامه چارچوب استراتژيك براي مبارزه با

و در ماه تروريسم همكاري هايي را به عراق براي اي گذشته نيز كمكه هايي دارد

داد، آمادگي خود را براي صورت) هليكوپترهاي آپاچيهئارا ازجمله( مبارزه با داعش

و تسليحاتي حمايت بيشتر از عراق در مبارزه با تروريسم به خصوص در ابعاد مالي

و خواستار تالش گستردهئو همچنين ارا رزه با تر براي مباه اطالعات اعالم كرده

كه حال مقامات آمريكايي اعالم كرده با اين. تروريسم در اين كشور شده است اند

و همچن ين مداخله ساير تصميمي براي اعزام نيروهاي نظامي به عراق ندارند

و باال رفتن سطح جمله ايران در عراق را نيز باعث افزايش تنشكشورهاي منطقه از ها
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و مقامات آمريكايي كه از پيشرويبرخي. اند تنش عنوان كرده هاي داعش متعجب شده

در در حال ارزيابي شرايط براي تصميماند، از ناتواني ارتش عراق نااميد شده گيري

حال نكته كليدي در سخنان مقامات با اين. مورد نحوه حمايت از دولت عراق هستند

ت و همبستگي سياسي رهبران عراقأآمريكايي حل كيد بر لزوم وحدت فصلوو

مي اختالفات سياسي است كه به .شود عنوان عامل مهمي براي مقابله با داعش محسوب

 پيامدهاي خيزش داعش.5

و تسلط آن بر بخش و امنيتي هاي مهمي از عراق پيامدها خيزش داعش ي سياسي

از متعددي در عرصه و همچنين جمهوري اسالمي هاي مختلف جمله براي عراق، منطقه

.دارد ايران

 پيامدهاي دروني عراق.1-5

مي نشين عراق در صورتي تسلط داعش بر مناطق سني تواند پيامدهاي كه تثبيت شود

تس. بسيار ناگواري براي اين كشور در پي داشته باشد لط داعش بر مهمترين پيامد

سه مناطق سني عراق را مي و تشكيل و سريع عراق به سوي تجزيه توان حركت جدي

و سني در مركز عراق برشمرددولت  كه. شيعي در جنوب، كردي در شمال درحالي

و  و ايجاد ساختارهاي سياسي كردهاي عراق با در اختيار داشتن سه استان شمالي

و همچنين تسلط بر مناطق مورد منازعه در تحوالت اخير عمالً سويبه امنيتي الزم

به روند، جدايي مناطق سني استقالل پيش مي و تسلط داعش بر آن عراق را سه نشين




	��� �و��________________________________________���������را�ا 26

و تجزيه اين كشور خواهد بود منطقه مجزا تبديل مي .كند كه در عمل به معناي تقسيم

توان وارد ساختن ضربه اساسي به روند دومين پيامد مهم تسلط داعش را مي

و به نوعي ناكامي اين روند برشمرد و نظام سياسي جديد شكست. سياسي دمكراتيك

و نظام دمكراتيكرون و همگرايي عنوانبهد سياسي چارچوبي براي همكاري

و جريان و فقدان بديل مناسب، باعثاي فرقهـ قوميهاي گروه هاي سياسي عراق

مياي فرقهـ گسترش منازعات قومي  موضوعي كه موجب رفتن عراق. شود در عراق

و طوالني داخلي تمامبه سوي جنگ  مي عيار نا مدت و بي امنيشود ثباتي در اينو

گرايي گسترش افراط پيامد سوم تسلط داعش،. شدت توسعه خواهد داد كشور را به

ازهاي گروه در عراق در ميان و تضعيف اساسيها جمله سنيمختلف و شيعيان

و ميانه گروه و سياسي معتدل و رويكردهاي مذهبي رو است كه خود توسعه تنش ها

و آوارگي.شدو درگيري را باعث خواهد از بخشبروز فاجعه انساني هاي مهمي

هم باشدمياكنون نيز در حال وقوع است پيامد مهم ديگر تسلط داعش مردم عراق كه

.به خود خواهد گرفتيتر كه به مرور ابعاد گسترده

و ايران.2-5  پيامدها براي منطقه

نيز در پي دارد كه ازجملهاي هايي از عراق پيامدهاي مهم منطقه تسلط داعش در بخش

و اختالفات بين بازيگران منطقهه شامل گسترش رقابت برا هم خوردن اي، احتمال

و از بين رفتن تماميت ارضي عراق، گسترش مرزهاي كشورها در صورت تجزيه

و افزايش تنش افراط و تروريسم در سطح منطقه و مذهبي، احتمال گرايي هاي قومي
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و ثبات خاورميانهها با تشديد رقابتاي وقوع جنگ منطقه و تهديد امنيت بر سر عراق

.شودمي مانند بحران سوريهاي هاي منطقهو تغيير معادالت در بحران

را براياي نشين عراق بيشترين تهديدات منطقه هاي سني تسلط داعش بر بخش

به. كند جمهوري اسالمي ايران ايجاد مي بسيار ذكر است كه داعش رويكرد الزم

و جمهوري اسالمي ايران در مقايسه با القاعده دارد، راديكال تري در قبال شيعيان

اي كه ابوبكر بغدادي رهبر داعش از ايمن الظواهري رهبر القاعده به خاطر به گونه

و تسلط گروه افراط. كند عدم انجام اقدام قاطعانه در برابر ايران انتقاد مي گرا

هاي اين نشين عراق باعث گسترش جدي فعاليتق سنيتروريستي داعش بر مناط

و ازجمله هدف قرار دا و مراكز شيعي و زيارتيدگروه در قبال اهداف ن مراكز مذهبي

و مقدسات شيعي مي و توهين به اماكن و اين موضوع براي ايران شيعي  شود

ميعنوان به و حيثيتي محسوب .شود پرچمدار شيعه در جهان خطري مذهبي

و ناكامي روند سياسي دمكراتيك در پيامد يا تهديد دوم تسلط داعش توقف

و ناكامي نظام سياسي جديد به  عراق است كه ايران همواره از آن حمايت كرده است

و سياست . هاي آن در عراق خواهد بود نوعي ناكامي ايران

و تنش پيامد سوم گسترش ناامني، افراط و گرايي سرايت آن هاي مذهبي در عراق

به به ايران است كه تنش و تهديدات جدي را داخل ايران همچنين. وجود خواهد آورد ها

و تهديدي براي تماميت ارضي ايرانعنوانبه تجزيه عراق در نتيجه تسلط داعش

تش تواندمي شود كه در بلندمدت يكپارچگي سرزميني آن محسوب مي ديد باعث

به.شود يانه در كشوراروندهاي واگر و رسيدن آن پيشروي داعش در استان دياله
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مين به اين گروهحدود شصت كيلومتري مرزهاي ايرا هاي دهد تا فعاليت امكان

و در نتيجه اين  تروريستي را با سهولت بيشتري به داخل ايران گسترش دهد

به فعاليت به ها امنيت كشور موضوع مهم. شدت تهديد شود خصوص در مناطق مرزي

آ برديگر بين است كه تسلط داعش و و سياست عراق هاي ثباتي اين كشور منافع

ازاي منطقه بهايران باعث تواندميوشدت تهديد خواهد كرد جمله در سوريه را نيز

سازي در برابر بازيگران رقيب خود در منطقه مانند ناكامي ايران براي موازنه

ش .دوعربستان سعودي

 گيري نتيجه

و هاي مهم سني بر بخش تسلط داعش و نيروهاي نظامي و ناتواني دولت نشين عراق

دهنده مواجهه اين كشور با بحراني امنيتي در مقابله با اين گروه تروريستي نشان

و تهديد جدي تمام از عيار و ابعاد مختلف امنيت ملي عراق جمله تماميت ارضي

تدريج در عراق قدرت گرفتبه 2003داعش كه از سال. يكپارچگي سرزميني آن است

و به رغم متحمل شدن ضربات اساسي همچنان ادامه حيات داد، بعد از بحران سوريه 

و انساني جديد، به و امكان جذب منابع مالي با پيدا شدن فضاي سرزميني مناسب

و عراق تبديل شده است اين گروه با برخورداري. بازيگري كليدي در تحوالت سوريه

آميز رويكرد خشونت اتخاذو پشتيباني عربستان سعوديويژهبهايهاز حمايت منطق

و اكنون با تصرف شهرهاي بر بخش 2014از ابتداي  هايي از استان االنبار مسلط شد

و تكريت بر مناطق وسيعي از عراق سيطره يافته است . كليدي مهم مانند موصل
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و نيروهاي امنيت و ناتواني ارتش ي عراق در مقابل آن عمليات گسترده داعش

ازهاي ديگ هاي جدي در مورد تسلط داعش بر بخش نگراني و كربالر جمله بغداد

.وجود آورده استهب

و سيطره داعش نشانگر وجو و اساسي در تحوالت اخير عراق د مشكالت مهم

و امنيتي، تشديد اختالفات عراق از و ضعف جدي نيروهاي نظامي جمله ناكارآمدي

و قومي و دست نيافتنـ سياسي سياسي به توافق هاي گروه مذهبي در اين كشور

و فعاليت و همچنين وجود هاي افراط ملي، رشد گرايشات و منطقه گرايانه در عراق

و سرمايه و امنيتي درون گذاري جدي منطقه اراده اي براي تغيير معادالت سياسي

و يا تجزيه اين كشور است و حتي تغيير رژيم ا. عراق ن اساس عراق با تهديداتيبر

و از بين رفتن يكپارچگي سرزميني، بروز جنگ داخلي مهمي از جمله تهديد تجزيه

و تغيير نظام سياسي روبرو و همچنين ناكامي روند سياسي حال با اين. استگسترده

ازاي سيطره داعش تهديدات جدي را در سطح منطقه جمله شامل ايجاد كرده است كه

و تجزيه كشورهاي منطقه، بروز جنگ گرايي رشد افراط و تروريسم، تغييرات مرزي

و تهد و مذهبي در منطقه و امنيت منطقهقومي مي يد جدي ثبات به. باشد اي با توجه

و ايجاد طرحي نو در اين  اين تهديدات لزوم بازتعريف ساختارهاي دروني عراق

و حمايت و جهان به عراق و تغيير نگاه منطقه گسترده از آن ضروري به هاي كشور

در سطح داخلي عراق در وهله نخست بازتعريف در اين راستا. رسد نظر مي

و امنيتي براساس شرايط جديد عراق ضرورت نخست  ساختارهاي نظامي

ازمي محسوب و كمكي جديد متشكل و در اين راستا با ايجاد نيروهاي جانبي شود
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بر نيروهاي داوطلب داراي انگيزه و همچنين تشكيل هاي ملي اي دفاع از عراق

مينيروهايي براي مبارزه با تهديد توان به بهبود شرايط ات نامتقارن مانند داعش

و همچنين در عرصه سياسي بازتعريف روابط بين جريان.پرداخت هاي سياسي

و همكاري بين گروه و رهبران اصالح ساختارهاي سياسي براي ايجاد انسجام ها

و اجتماعي با افراط.تسياسي ضروري اس گرايي موضوع مهم ديگر مبارزه فرهنگي

و فرقهو تنش .است كه به تهديدي امنيتي تبديل شده استاي هاي قومي

و بين در سطح منطقه و همكاري المللي ايجاد شكل جديدي از ائتالف اي ها ها

و مبارزه با تروريسم در اين كشور با توجه به براي حمايت از امنيت عراق

و نگراني دغدغه درحالي كه ايران در گذشته نيز. هاي كنوني ضروري است ها

و امنيت در عراق با ساير بازيگران كليدي در اين عرصه مانند  براي تحقق ثبات

و رايزني آمريكا همكاري به ها هايي را داشته است، در شرايط كنوني نيز با توجه

ود در قالب ائتالف منطقهتوان تهديدات جدي ناشي از شرايط عراق مي اي

و المللي براي مبارزه با تروريسم به همكاري با ساير بازيگران منطقه بين اي

از آنجايي كه تسلط بيشتر داعش بر عراق به مفهوم از دست. المللي بپردازد بين

و شكل گيري تهديداتي براي رفتن منافع مشترك بسياري از بازيگران دخيل در عراق

و  دولت عراق نيز به تنهايي قادر به از بين بردن خطر داعش نيست، ايران آنهاست

ت با قدرت هاي جديدي تواند در قالب مي برو عالوه أثيرگذار در عراق همكاري كندهاي

و موضوع مبارزه با تروريسم به تفاهمات بنيادين تري در مورد ساختارهاي سياسي

.دهند دست يابدميكه ناكارآمد نشان امنيتي عراقيـ نظامي
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