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کلیدواژهها
ایران؛ راعش؛ عرا،؛ وریه؛ تقابل.

* رانشجوی رکتری علو
** ا تاریار گروه علو

یا ی ،واحد تهران درکز ،رانشگاه مزار ا لادی ،تهران ،ایران.

kam2022@yahoo.com

یا ی ،واحد تهران درکز ،رانشگاه مزار ا لادی ،تهران ،ایران(نویسنده دسؤول).
gbolandian@gmail.com

*** ا تار گروه علو
**** ا تاریار گروه علو

یا ی ،واحد تهران درکز ،رانشگاه مزار ا لادی ،تهران ،ایران.
یا ی ،واحد تهران درکز ،تهران،ایران.

921

ahmadbakhshi0912@gmail.com
akbarashrafi552@gmail.com

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سیزدهم ،شماره  ،05زمستان  9311ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بیان مسأله
با پدیده ای تح عنوان بنیارگرایی و یا افراط گرایی ا لادی
دنطقه خاوردیانه الها
روبه رو شده ا  .بنیارگرایی و به رنبال من افراطی گری از دهم ترین دسائلی هستند که صلح
و ادنی خاوردیانه را تهدید دی کنند .رر چند رهه گذشته خاوردیانه درکز بحران های بسیاری
که دنجر به ایجار ررگیری های دلی و دنطقه ای شده ا  .رر این دیان گروه هایی
بوره ا
که تح پرچم بنیارگرایی ا لادی فعالی دی کنند از ابزار تروریسم برای نیل به دقاصد
ا تفاره کرره اند .از جلوه های بارز این گروه ها و نسخه جدید و به روز من تشکیل گروه
که رر عرا ،و وریه دنجر به تحولات گسترره ای شد که این ادر نتیجه
تروریستی راعش ا
ناکارمددی نیروهای ادنیتی و همچنین اختلافات یا ی و قودی دذهبی بور .بدیهی ا
زدانی که گروه های یا ی به توافق دلی نر ند ،تشدید اختلافات راخلی به همراه رخال های
روز افزون قدرت های ذی نفع دنطقه ای و بین المللی دنجر به رشد گرایشات افراط گرایانه
خواهد شد و این دوضوع یکی از رلایل صلی شکل گیری راعش ا  .چند رلیل جادع برای
شکل گیری راعش بیان شده ا (نجفی و دراری .)811 :8931 ،شادل:
 .8چالش ها و اختلافات یا ی و دذهبی ررون عرا ،و وریه
 .2عد شکل گیری صحیح روند رول  -دل ازی
 .9حکمرانی ضعیف و تشدید خشون
بنا شدن گروه تروریستی راعش به روران بعد از از حمله مدریکا به عرا ،دربوط دی شور .گروه
تروریستی راعش رر اصل بقایای گروه تروریستی ریگری با نا های گروه توحید و جهار به
که بعد از به هلاک ر یدن زرقاوی رر ال  2002ابوحمزه
رهبری ابودصعب الزرقاوی ا
المهاجر رهبر این گروه شد(شبکه العالم .)8-2 :8939،رر اراده این روند گروه رول ا لادی رر
عرا ،رر  81اکتبر  2002به رهبری ابو عمرالبغداری رر چهارچوب دعاهده«حلف المطیبین»
شکل گرف  .با به هلاک ر یدن ابوعمرالبغداری و ابوحمزه المهاجر رر عرا ،رر مپریل،2080
ابوبکر البغداری جانشین ابوعمر شد که این ادر دنجر به فعال شدن عناصر این گروه رر وریه
شد .این گروه بعد از من نا خور را از رول ا لادی عرا ،و شا به رول خلاف ا لادی تغییر
رار و ابوبکر را به عنوان رهبر دسلمانان جهان دعرفی کرر(زلین.)9 :2082،
این ادر واضح ا که وجور گروه تروریستی راعش نه تنها برای عرا ،و وریه بلکه برای رول
ها و کشورهای هم درز با عرا ،و وریه نیز دانند ایران خطرات و دشکلاتی را ایجار کرره
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ا  .یطره راعش بر بخش های نی نشین عرا ،و وریه بیشترین تهدیدات دنطقه ای را
برای جمهوری ا لادی ایران به وجور مورر.
رر ابتدا تحلیلگران از راعش با عنوان بازوی اصلی القاعده یار دی کررند ادا به رلیل جنایات
و یع راعش و کشتارهایی که رر زدان اوج خور انجا رار القاعده ر ما اعلا کرر که هیچگونه
حمایتی از راعش نمی کند و ارعای راعش را دبنی بر وابستگی به القاعده رر کرر .بعد از عد
حمای القاعده از راعش ،عربستان و قطر و برخی از کشورهای حوزه ی خلیج فارس و غربی که
دنافع دشترکی راشتند ،حمای خور را از راعش اعلا کررند .این ادر دنجر بدان شد که راعش
با ا تفاره از کمک های تسلیحاتی که از درز دشترک بین عربستان و وریه رریاف دی کرر،
حملات گسترره ای را رر وریه انجا رهد .بعد از فعال شدن نیروی ادنیتی عرا ،و دسدور
شدن درزها  ،ررگیری بین نیروهای عرا ،و راعش نیز شدت گرف و دنجر به تصرف بخشی از
شهرهای درزی عرا ،شد(هوشی ارات.)9 :8939،
 .2پیشینه پژوهش
مثاری که رر این زدینه وجور رارند اغلب به چند دوضوع شادل :اقدادات راعش ،علل دقابله
ایران ،تهدیدات ناشی از راعش و راعش رر خاوردیانه پرراخته اند .ادا بحث علل دوفقی ایران
کمتر به صورت جادع دورر بحث قرار گرفته و اغلب به صورت پراکنده دوضوعاتی برر ی شده
ا  .حال این دقاله قصد رارر این علل را رر قالب یک دقاله با ا تنتاجات پژوهشگر دورر
بحث قرار راره و عوادل پیروزی ایران رر تقابل نظادی با راعش را شنا ایی و احصاء نماید.
 .3چهارچوب نظری
ظهور جریان تروریستی – تکفیری راعش ،ایران را رر رو بعد داهی حکود و داهی
دحیط با چالش جدی روبه رو کرر .طبق نظریه ادنی دنطقه ای رر دکتب کپنهاگ ،هر چه
دنطقه ای به کانون بحران نزریکتر باشد ،تهدید وبحران پیش مدده با شدت بیشتری احساس
دی شور .لذا حضور گروه های تروریستی رر دنطقه به ویژه رر کشورهایی که رر همسایگی
ایران قرار رارند دانند عرا ،،افغانستان ،وریه ،پاکستان و  ...دوجب بروز پیاددهای جدی برای
و درزهای مبی و خاکی ایران را تح فشار قرار راره ا  .دی توان این طور
ایران شده ا
نتیجه گرف تداو ناادنی رر عرا ،و وریه به نحوی تداو ناادنی رر کشورهای همسایه از
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و دی تواند پیاددهای ادنیتی ناخوشایندی را برای نظا جمهوری ا لادی
جمله ایران بوره ا
رر پی راشته باشد .از وی ریگر جمهوری ا لادی ایران رر چارچوب یک نگاه ازه انگارانه به
جه رفاع از ارزش های دذهبی و فرهنگی و اعتقاری خور تقابل با راعش را برگزید تا دانع از
خسارات و لطمات بیشتر این گروه تروریستی شور.
با اوج گرفتن تعرضات راعش رر دنطقه ،ازدان دلل طی قطعناده ای به همه کشورها اعلا
کرر که با همکاری هم رر دقابل راعش بایستند و دوجبات شکس راعش را فراهم کنند .این
ادر دوجب شد که کشورهای دختلف طی ائتلاف هایی رر صدر جلوگیری از پیشروی راعش
برمیند .رر یک وی این ائتلاف مدریکا قرار راش و رر وی ریگر ایران و همپیمانانش .این ادر
دوجب شد که رر دورر ریدگاه و رویه ایران رو بحث دطرح شور( ازغندی:)9 :8932،
 .8اولین بحث بر ر همکاری بین ایران و مدریکا برای جلوگیری از پیشروی راعش بور .از
منجایی که هر رو کشور ایران و مدریکا از فروپاشی عرا ،م یب فراوانی دی ریدند واضح ا
که دسائل ادنیتی عرا ،و وجور راعش خطری جدی برای این رو کشور تلقی دی شد چرا که
رر طی چند رهه گذشته ایران و مدریکا نقش ا ا ی رر دسائل یا ی عرا ،راشتند .حال
دوضوع دهم این بور که این رو کشور با وجور اختلافات چگونه دی توانند رر کنار هم برای
نابوری راعش ائتلاف کنند؟ رویه ای که رو کشور رر این دوضوع رر پیش گرفتند گرایش به
همکاری های غیردستقیم رر قالب اشتراک دنافع بور.
که وجور راعش و دقابله با من یک رقاب بین کشورهای دنطقه ای
 .2رودین دسأله این ا
و بین المللی دانند ایران ،عربستان و ترکیه ایجار کرره ا  .عل این رقاب را دی توان رر
تمایل ترکیه و عربستان به کاهش قدرت دنطقه ای ایران و دوضع دخالف من ها نسب به
خارجه ایران ه رویکرر دهم را
یا
های ایران رر وریه رانس  .رر این رقاب
یا
برای حفظ دنفع دلی انجا رار:
ایران عی راشتند ایران را به عنوان تروریس به
الف) از منجایی که کشورهای دخالف یا
دجادع جهانی دعرفی کنند ،ایران با نشان رارن اهمی دوضوع تروریس دنطقه ای و دتصل
کررن بحران وریه به بحث تروریس  ،عملا نشان رار که تروریس نبوره و بالعکس به رنبال
کاهش تنش رر دنطقه و از حادیان اصلی دبارزه با تروریس ا .
ب) رویه ای که ایران رر بحث وریه و دبارزه با تروریس رر پیش گرف دنجر به همکاری
یستم رول شد .از منجایی که بعد از تحولات بهار عربی،
های بیشتر دنطقه ای برای تقوی
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دنطقه خاوردیانه به عنوان درکز تروریس شناخته شد و نشان رار که نوع حکود راری رر
خاوردیانه با ابها همراه ا  ،ادا دسأله راعش دنجر شد که نوعی اجماع یا ی بین
کشورهای خاوردیانه شکل بگیرر و این زدینه همکاری را فراهم کرر .به ریگر هدف اصلی
راعش دبنی بر نابوری رول ها ،خور درکزی برای تقوی همکاری های دنطقه ای فراهم کرر.
ج) بعد از دداخله ایران رر بحث راعش رر عرا ،دشروعی کشورهای فرادنطقه ای دانند مدریکا
به چالش کشیده شد و دوضوع برگش مدریکا به خاک عرا ،دنتفی شد.
تحولاتی که رر دنطقه رخ رار چد نکته قابل توجه را هم یارموری کرر:
 .8تا زدانی که ایران ا تراتژی های دستقلی رر بحران های دنطقه ای راشته باشد هیچ م یبی
نخواهد رید و این ادر دنجر به جلب کشورهای دنطقه خواهد شد.
 .2برای حفظ ثبات باید روابط با همسایگان حفظ شور .چرا که افزایش تنش رر یکی از
کشورهای دنطقه ،ایر همسایگان را رچار م یب دی کند و دنجر به هدر رفتن انرژی دلی دی
شور( نایی و کاویانپور.)9 :8931،
 .4علل موفقیت ایران در تقابل با داعش
طبق دطالعات انجا شده علل دختلفی دوجب شد که ایران رر تقابل با راعش به پیروزی
یابد .ریپلما ی قدرتمند و واحدی که ایران رر این تقابل به کار برر ،همچنین ا تفاره از
ر
افرار دتفکری که مشنا به ادور دنطقه بورند دانند ررار پهبد حاج قا م لیمانی ،دوجب شد
که ایران رر این نبرر پیروز دیدان باشد .نباید از نظر رور راش که ا تقلال ایران و رور بورن از
ائتلاف با غرب نیز رر این پیروزی نقش دوثری راش .
راعش ضمن منکه تهدیدی برای ادنی دلی ایران دحسوب دی شد ادا دنجر شد فضای
ریپلما ی دنطقه ای ایران نقش دثبتی را ایفا کند و نفوذ خور را رر خاک عرا ،و وریه بیشتر
کند .البته رر من زدان ریدگاه هایی وجور راش که دعتقد بورند ایران حاکمی خور را رر
راره ا  .ادا این ریدگاه کادلا غلط ا  .چرا که هیچ کشوری حق
خاک عرا ،از ر
دداخله رر رول دستقل ریگری را ندارر .بلکه دی تواند با ریپلما ی کارمدد ،نفوذ خور را رر
کشورها افزایش رهد  .ایران رر بحث راعش این ریپلما ی را به نحوی شایسته به کار برر و
دوفق شد( برزگر.)8939،
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رر ذیل این دتن به توضیح عللی پرراخته دی شور که از رید پژوهشگر و با توجه به دطالعات و
همچنین اطلاعاتی که رر ر انه ها دنتشر شد ،به عنوان علل اصلی دوفقی ایران شناخته دی
شوند.
 .1-4رهبری انقلابی :بعد از جنگ بین عرا ،و مدریکا و بهره برراری به دوقعی که ایران از
جنگ به نفع خور کرر ،نفوذ ایران رر عرا ،گسترش یافته و به ر می شناخته شد .رر جنگ
بین عرا ،و مدریکا ،رهبر جمهوری ا لادی ایران که ادروزه به عنوان دوثرترین بازیگر دنطقه ای
شناخته دی شور با اتخاذ تدابیری توانستند بب تثبی و تقوی نفوذ دعنوی ایران رر عرا،
شوند .رر بحث وریه نیز بعد از بحران ال 2088رر وریه ایران توانس ا تراتژی را به گونه
ای شکل رهد که اصول ا ا ی رکترین ایران به چالش کشیده نشور و همچنان ایران ،وریه را
به عنوان تنها دتحد رولتی اش کنار خور نگه رارر.همین رهبری دوجب شد که رر جنگ عرا،
و وریه با راعش نیز با توجه به وجور ابقه ررخشان ایران رر دنطقه و حل بحران های
ا ا ی دانند منچه بیان شد ،ایران بتواند با ورور قانونی به خاک عرا ،و وریه و ا تفاره از
دنابع این کشور رر دقابل راعش ایستارگی کرره و اجازه ورور راعش را به خاک ایران ندهد .لذا
تدبیر رهبری و ا تفاره از تاکتیک های نظادی و غیر نظادی که از قبل ورور راعش به خاک
عرا ،و وریه رر این دنطقه به کار برر و دوجب نفوذ رر این دناطق شد ،باعث گررید که رر
جنگ عرا ،و وریه با راعش نیز ایران بتواند با بهره گیری از نفوذ خور رر طح دنطقه زدینه
قوط و شکس خلاف خورخوانده راعش را بب گررر.رر این بین هرچند گروه های وابسته
و نیروهای نیابتی ایران رر طح دنطقه بسیار دوثر عمل کرره و تاکتیک های نظادی و
ریپلماتیک ایران نیز راهگشا بور لیکن عادل اصلی رر توفیق ایران همانا رهبری من بور.
 .2-4موقعیت ایران در منطقه :دراکز دطالعاتی رر غرب که رر بحث خاوردیانه فعالی

دی

کنند اذعان کرره اند که دوقعیتی که ایران توانسته بعد از پیروزی انقلاب ا لادی رر دنطقه
کسب کند ،اولین و دهمترین عادل شکس راعش و ایر گروهک های تروریستی ا  .این
دراکز  ،وجور گروه های نیابتی ایران رر خارج از درزهای جمهوری ا لادی را گواه این دوضوع
دی رانند و بیان دی کنند که ایران با تشکیل وتقوی گروه هایی رر نقاط دختلف دنطقه که از
لحاظ ا تراتژیک دوقعی عالی رارند ،توانسته قدرت خور را رر خاوردیانه تثبی کند و به
قدرت برتر تبدیل شور.
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یکی از اندیشکده های انگلیس به نا «دو سه بین المللی دطالعات ا تراتژیک» این نکته را
دطرح کرر که چیزی که باعث قدرت ایران شده ا  ،دوشک های بالستیک یا برناده هسته ای
که ایران را به قدرت
تهران نیس  ،بلکه نفوذ ایران رر خاوردیانه و وجور نیروهای نیابتی ا
اول رر دنطقه تبدیل کرره ا  .این دو سه به خن رهبر دعظم انقلاب ا تنار کرره ا .
رهبر انقلاب رر بخشی از خنرانی خور فردورند «:دا رر بیرون کشور هم ظرفی های دهمی
راریم؛ طرفدارانی راریم ،عمق راهبرری راریم ،رر دنطقه ،رر کشور؛ بعضی بخاطر ا لا  ،بعضی
به خاطر زبان ،بعضی به خاطر دذهب تشیع؛ اینها عمق راهبرری کشور هستند» .این خن
رهبر تکیه بر وجور قدرت ریپلما ی و ا تراتژی قوی ایران رر دنطقه رارر .ایران با وجور
نیروهای نیابتی و ا تفاره از تاکتیک جنگ ترکیبی توانس با دتقبل شدن هزینه نه چندان
بالایی به هدف خور یعنی جلوگیری از گسترش راعش و دحاصره نظادی تو ط غرب ،بر د.
 .3-4توان نظامی ایران :ایران رر ال های جنگ و بعد از ان عی رر افزایش قدرت
یافته ا  .تسلیحاتی که
دوشکی و تسلیحاتی خور راش و ادروزه به این ادر دهم ر
ادروزه ایران رر قبال رشمنان خور به کار دی برر بسیار پیشرفته اند و نشان از قدرت نظادی
ایران رارر .این نکته باعث شده که تلفات انسانی جنگ کاهش پیدا کند و ایران از رور ددیری
خور را اعمال کند .رر جنگ با راعش نیز ایران چند دورر از تسلیحات و دوشک های خور را
ا تفاره کرر که دوجب ر تیابی به رو هدف عمده شد .اول اینکه عرا ،و وریه با بهره گیری
از تسلیحات و نیروی نظادی ایران راعش را شکس رهند .رو اینکه قدرت دوشکی ایران به
رنیا اثبات شد و دوجب قدرت بیشتر ایران رر دنطقه خاوردیانه و طح بین المللی شد.
دوارری که ایران رر اختیار عرا ،و وریه قرار رار عبارتند از:
الف) هواپیماهای بدون رنشین (پهپار)
ایران یکی از دجهزترین ارتش های هواپیمای بدون رنشین رر خاوردیانه را رارر .این عادلی
که به ایران برای دوفقی رر برابر راعش کمک کرر .هواپیماهای بدون رنشین ایران
ا
اولین بار رر جنگ با عرا ،رر رهه  8310دورر ا تفاره قرارگرفتند .ادروز ایران از هواپیمای
که چگونه ایران از لحاظ
شنا ایی دهاجر 2-ا تفاره دی کند که نشانه ای برای این ا
تکنولوژیکی رر زدینه هواپیماهای بدون رنشین خوب عمل دی کند.
پس از قوط دوصل ،ایران هواپیماهای بدون رنشینش را به بغدار فر تار تا شهرها و
رو تاهای اطراف پایتخ عرا ،را دورر برر ی قرار رهند .علاوه بر هواپیماهای دهاجر،2-
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پهپارهای ابابیل 9-هم به عملیات شنا ایی رر عرا ،کمک کررند .این هواپیماهای بدون
رنشین اطلاعات لاز برای اهدافی که باید تو ط جنگنده های اف 2-بمباران شوند را تادین
دی کنند.
ب) جنگنده اف82 -
ایران چهار رهه پیش 93 ،جنگنده اف 82 -از ایالات دتحده خریده بور .با این وجور به خاطر
انقلاب ایران و تحریم های مدریکا ،ایرانی ها دجبور به تعمیر این جنگنده ها شده اند .این
که شادل ارتقاء و نصب یستم های
تغییرات نتیجه تلاش های نیروهای بودی بوره ا
راراری بودی بر روی این هواپیما و همچنین تقوی دوتور و قابلی حمل بمب های هوشمند به
وزن  300کیلوگر ا .
ج) دوشک های هدای شونده رقیق
برخی از دوشک های ایرانی ها که تهران تعدار زیاری از منها را رر اختیار رارر ،از قابلی نابوری
رقیق دواضع راعش برخوررار هستند .برناده دوشک های رقیق ایران ،نسبتاً پیشرفته ا  .به
طور دثال ،ایران رر ال  ،2089دوشک دافو ،صوت و ضد کشتی خلیج فارس را مزدایش کرر
که رق من به طور چشمگیری  1.1دتر ا .
یکی از دوشک هایی که دی تواند علیه راعش ا تفاره شور ،دوشک قدرتمند فاتح 880 -ا
که به رول بشار ا د و حزب الله هم راره شده ا  .ایران ددل پیشرفته دوشک بالستیک با
برر کوتاه فاتح  880 -را رر ال  2082مزدایش کرر .با این که این دوشک رفاعی ا  ،ادا
قارر به از بین بررن اهداف زدینی و رریایی با رق بالایی ا  .ایران با ا تفاره از توان دوشکی
پاه رر رو درحله پس از حملات تروریستی راعش به دجلس شورای ا لادی و نیز رژه نیروهای
دسلح رر اهواز  ،اقدا به دوشک باران دواضع راعش رر وریه نمور.
 .4-4سپاه پاسداران :پاه پا داران که رر ابتدای پیروزی انقلاب ا لادی ال  8911با
فردان ادا خمینی(ره) تشکیل شده بور ،رر نهای به دهم ترین بازیگر تدافعی ایران تبدیل شد
که رر کلیه ادوری که دنافع دلی را به خطر دی اندازر ورور دی نماید .وظیفه ی اصلی این نهار
که
رخارج از جغرافیای ایران  ،حمای از جنبش های مزاری خواه و دسلمان رر دنطقه ا
این وظیفه بر عهده یکی از شاخه های من یعنی نیروی قدس پاه پا داران دحول شده ا
که فرداندهی منرا رر تقابل با راعش ررار حاج قا م لیمانی بر عهده راش که شناختی
عمیق و نزریک از دنطقه به ویژه عرا ،و وریه راش .
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نیروی قدس عملا از گروه هایی حمای دی کند که رر خارج درز ایران قصد رارند رر دحور
دقاود علیه تروریسم و کشورهای دتخاصم پیکار نمایند .از اقدادات اصلی نیروی قدس ارائه
خددات دستشاری ،ازداندهی گروه های درردی حادی دقاود و انتقال دحردانه تسلیحات به
کشورهای ررگیر با راعش بوره ا  .رر این زدان ایران با حمای از تشکیل گروه حشدالشعبی
رر عرا ،و نیز بسیج درردی رر وریه دوجب تقوی جبهه دقاود شد .نیروی قدس و ررار
لیمانی رر کنار نیروهای درردی و رولتی عرا ،و وریه  ،با حضور دستقیم رر دنطقه و اراره
دستقیم جنگ توانستند ضربات دهلکی به راعش وارر کنند و راعش را از عرا ،و وریه خارج
کنند .البته شخصی کاریزداتیک و فرداندهی دیدانی و شجاعانه فرداندهی پاه قدس نیز رر
این بین یکی از رلایل اصلی توفیق رر تقابل با راعش بوره ا  .ضمن منکه همپیمان شدن با
رو یه بر پایه اقدادات نیروی قدس نیز دزید بر عل بور.
 .5-4سازماندهی گروه های نیابتی حامی مقاومت :کشور عرا ،با وجور اکثری

شیعه به

رلیل دوقعی اقتصاری و ا تراتژیکی خاص همواره دورر تهاجم ایر کشورها بوره ا .یکی از
رلایل بی ثباتی رر عرا ،وجور همین اکثری شیعه رر عرا ،و حاکمی اهل تسنن بور که
نتوانستند شیعیان عرا ،را راضی نگه رارند .بنابراین ،شیعة عرا ،با وجور اکثری  ،هیچ گاه
(مردی و ابراهی
فرص حکود را نیافته و همیشه رر صف اول دبارزه با لطه قرار گرفته ا
پور .)99 :8939،از وی ریگر وریه نیز پس از پیروزی انقلاب ا لادی همواره حادی و هم
پیمان جمهوری ا لادی و یکی از ارکان اصلی دقاود رر دنطقه بوره ا .
از وی ریگر شیعیان عرا ،با اینکه حدور شص ررصد جمعی این کشور را تشکیل دیدهند،
از هر نوع تقسیم قدرت و هم
به لحاظ تاریخی حاشیه نشین بوره اند .بنابراین طبیعی ا
گرفتن از من ا تقبال دی کنند .از وی ریگر ،شیعیان رارای نوعی ازدان رهی ررونی اند که
از توجه منان به علما ناشی دی شور .گاه این ازدان رهی بردحور علمای بزرگ یا بی منان
شکل دی گیرر (دانند گروه صدر و جیش المهدی)؛ ادا افزون بر منها ،احزاب و گروه های شیعی
که با صدا دبارزه دی کررند ،همچون دجلس اعلای انقلاب ا لادی عرا ،و حزب الدعوة
الا لادیة ،نیز نفوذ و اعتباری رارند(قا می.)28: 8913 ،
رر تداو همین روند بور که بعد از جنگ عرا ،و مدریکا ،شیعیان عرا ،با حمای ایران عنان
گرفتند و رولتی شیعی روی کار مدد.همچنین همین حمای ایران دوجب
قدرت را رر ر
شد رر جنگ با راعش نیز شیعیان عرا ،به رلیل دسائل دذهبی و ارزشی ،با ایرانیان همراه
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شوند و تح رهبری ایرانیان رر قالب نیروهای نظادی ر می و یا گروه های درردی راعش را از
دنطقه بیرون کنند .رر این بین جمهوری ا لادی توانس با شکل رهی الحشد الشعبی رر عرا،
و بسیج درردی رر وریه و همچنین تشکیل گروههای جدیدی همچون فاطمیون و زینبیون و
نیز فراخوانی نیروهای کارکشته و ازداندهی حزب الله لبنان تح فرداندهی واحد پاه قدس
به بهترین شکل دمکن از ظرفی این گروه ها که رارای قابلی عملیات نادتقارن و چریکی
بورند ا تفاره نموره و راعش را با شکس دواجه نماید .ادروزه یکی از ارکان اصلی قدرت و نفوذ
جمهوری ا لادی رر طح دنطقه همین گروه های حادی دقاود بشمار دی روند که بب
تثبی و تقوی قدرت ایران رر جغرافیای غرب م یا شده اند.
 .6-4ائتلاف استراتژیک با روسیه در تقابل با داعش :بدون شک یکی از عوادل و عناصر
اصلی رر شکس راعش ائتلاف ا تراتژیک نظادی ایران و رو یه بور که با همراهی رول های
دیزبان یعنی عرا ،و وریه صورت پذیرف  .این ائتلاف که به نوعی همسو با جریان دقاود
تلقی دی گررید خارج از ائتلاف نیروهای غربی و عربی به رهبری مدریکا بور .برخی دنابع خبری
رر روران اوج فعالی راعش اعلا نمورند که رو یه پس از اینکه از تشکیل ائتلاف دنطقهای با
حضور عربستان و ترکیه ناادید شد به م ایران و وریه و تشکیل ائتلاف با حضور این رو
کشور و عرا ،گرف .
این همکاری راهبرری رر قالب همکاری ادنیتی و اطلاعاتی دیان کشورها و همچنین ا تقرار
نیروهای نظادی ،ایجار پایگاه رر بنارر دهم وریه و ا تقرار جنگنده بمب افکن های رو ی
صورت گرف  .ضمن منکه رو یه از توان و ظرفی بین المللی ریپلماتیک خور نیز رر این را تا
بهره برر .بدون شک توان نیروی هوایی رو یه و اشراف اطلاعاتی من رر همسویی با نیروهای
ایرانی و گروه های وابسته به من نقش دهمی را رر شکس راعش راشتند .نکته قابل توجه
رول «بشار ا د» رئیسجمهور وریه و با دجوز پارلمان خور وارر
اینکه رو یه به ررخوا
فازحملات نظادی رر وریه گررید چرا که از یکسو وریه به صورت نتی یکی از حوزه های
نفوذ رو یه به شمار رفته و از وی ریگر کوتاهی و یا قصور رو یه دی توانس داجرای
اوکراین و ورور غرب را بارریگر برای این کشور به دثابه یک کابوس جدید تکرار نماید .رر
نهای نتیجه همان گونه که بسیاری از ر انه ها و صاحب نظران نیز اعلا نمورند شکس گروه
تروریستی راعش رر وریه و عرا ،به عنوان نتیجه همکاری های رو کشور جمهوری ا لادی
ایران و رو یه تلقی گررید.
931

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش

نتیجه گیری
هدف این دقاله برر ی علل دوفقی ایران رر تقابل بین راعش با رول های قانونی عرا ،و
وریه بور .پژوهشگر برای ر یدن به این هدف با توجه به دنابع ،اطلاعات ای ها و دراکز
خبری و رر نتیجه با تحلیل خور ،جمع بندی را انجا راره ا .
با توجه به همسایگی ایران با عرا ،و همچنین روابط راهبرری با وریه و نیز تهدیدهایی که از
وی راعش و حادیانش رر کمین جمهوری ا لادی ایران بور ،ایران چاره ای جز دداخله
نداش  .چراکه از یک و درزهای فیزیکی کشور رر دعرض خطر بور و از وی ریگر راعش
تهدید کرره بور که قصد نابوری کلیه اداکن زیارتی شیعه را رارر و این به دعنی تهدید همزدان
دنافع و ارزش های دورر حمای و تأیید جمهوری ا لادی ایران بور ،و از وی ریگر اقتصار و
دحیط زیس و ارزش های دلی ایران رر دعرض م یب جدی بور .تمادی این عوادل دوجب شد
من ها وارر جنگ با راعش شور و با
ایران به حمای از رول های عرا ،و وریه و به ررخوا
رر اختیار گذاشتن لاح و تجهیزات و اعزا نیروهای نظادی از این رو رول قانونی حمای
قانونی هر رو کشور صورت گرف و لذا ایران ادری
کند .البته رخال نظادی ایران با ررخوا
دخالف با قوانین بین المللی انجا ندار .همانطور که دطرح شد عوادل دختلفی دوجب پیروزی
ایران رر این جنگ شد .ریپلما ی قوی که رهبر انقلاب به کار بررند ،توانایی های پاه
پا داران بویژه نیروی قدس ،ازداندهی دنا ب گروه های حادی دقاود  ،همچنین توان
نظادی ایران دوجب توفیق رر این کارزار پیچیده و حساس باشد.
ضمنا وجور ریپلما ی قوی و دسیر و نقشه ای که ایران طراح من بور و به طور دستقل من را
اجرا کرر دوجب شد ضمن رور کررن تهدید راعش ،جمهوری ا لادی رر خاوردیانه همچنان
بالای قدرت نظادی را راشته باشد .به واقع همین ریپلما ی قوی ،چند لایه و هوشمندانه
ر
بور که بب ورور و رخال رو یه رر قالب همپیمان راهبرری ایران رر دقابله نظادی با راعش
شد.
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