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  خالصة اجرايي
هاي خارجي خاورميانه  واسطه دخالت بهويژه  المللي به اي و بين داعش در متن تحوالت منطقه

هـاي سياسـي و    داليل مختلف و آشفتگي بين، تضعيف نهادهاي دولتي به رشد كرده و دراين
يـابي و تثبيـت آن فـراهم     تري را براي قدرتمنطقه نيز زمينه مساعداجتماعي در كشورهاي 

فريقـا  آآمـده در شـماري از كشـورهاي خاورميانـه و شـمال       وجـود   قدرت به. خألاست  آورده
هـا و   تدريج تروريست بهرا و اين خأل  است ومرج شده ها باعث بروز هرج اين دخالت واسطة به

ثباتي در منطقه و  د. داعش تهديدات مختلفي را از بينكن پر مي» داعش«گراياني چون  افراط
به خطر انداختن منافع مسكو در كشورهاي خاورميانه تا تهديد مستقيم در خاك اين كشور با 

بـين، تقويـت تحركـات ايـن گـروه در افغانسـتان،        نمايد. دراين اقدامات تروريستي ايجاد مي
غرافيـاي تهديـد را بـه مرزهـاي روسـيه      تواند ج كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز جنوبي مي

 ـ  ضـدداعش مختلف ، اقدامات ديگر ازسويازپيش به خطر اندازد.  كشاند و امنيت آن را بيشب
اي بـه شـكل    هـاي فرامنطقـه   هاي عراق و سوريه و چـه دخالـت   چه در قالب اقدامات دولت

سبب كاهش مرزهاي جغرافيـايي و قـدرت ايـن     ـ  مريكاآعمليات نظامي روسيه و يا ائتالف 
 در مقايسـه بـا  پول و نيروهاي جديد نيز به اين گروهـك   انتقال گروهك شده است. جريان

حـال،   توان عملياتي داعش نيـز كـاهش يافتـه اسـت. بـااين      ،تبع آن گذشته كندتر شده و به
مچنان تناقضـات و  و ه است هاي رشد و ماندگاري اين گروهك در منطقه ازبين نرفته زمينه

هـاي   هاي مذهبي و قومي و دخالت اجتماعي، تقابلـ   اختالفات سياسي، مشكالت اقتصادي
كننـد. در ايـن وضـعيت،     بستر الزم براي فعاليت هرچند محدود داعش را حفظ مـي  ،خارجي

ترين نكتـه در   ها دارد. مهم به روند آتي اين وضعيت يادامه حيات اين گروهك بستگي زياد
سـازي در   با داعش مبارزه با ايـدئولوژي ايـن گروهـك ازطريـق آمـوزش و فرهنـگ       مقابله

بخشي از مشكالت را حـل خواهـد    فقطعش اكشورهاي منطقه است. عمليات نظامي عليه د
هاي  براي احياء دولت مندي را نظامدر وهله نخست بايد شرايط  آنكرد و براي نابودي كامل 

زمـان بـا اقـدامات مختلـف فرهنگـي و       م كـرد و هـم  مركزي در عراق، سوريه و ليبي فـراه 
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ت يفريقـا سـلب مشـروع   آاجتماعي از داعش در اين كشورها و در سراسر خاورميانه و شمال 
يـابي ايـن    حال، بايد اقدامات پيشگيرانه امنيتي و فرهنگي براي ممانعت از قدرت كرد. درعين

د. لـذا، مقابلـه   گيرمح نظر قرار گروهك و هواداران آن در آسياي مركزي و افغانستان نيز مط
با داعش نيازمند اسـتفاده از تركيبـي از ابزارهـاي نظـامي، اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و        

اين ابزارهـا و نيروهـاي    ،المللي المللي و در چهارچوب بين بين يبايد با نگاه و فرهنگي است
  المللي هماهنگ شوند. اي و بين كننده با داعش در سطوح ملي، منطقه مقابله
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  : روسيه به داعش نگاه
  1ماهيت، توسعه و دورنما

  
  : ماهيت، توسعه و دورنماداعش

از  اوضـاع ايـن منطقـه   هاي سياسي و نظامي اسـت.   طور سنتي عرصه آشفتگي خاورميانه به
مملـو از تحـوالت و    2015رو شـده اسـت. سـال     اواخر قرن پيش با تغييـرات بنيـادي روبـه   

هـاي   كه با درگيري كشورهايي از آنسازي در اين منطقه و  تنها روند عادي ها بود و نه چالش
شـد. مـردم ايـن منطقـه نيـز هماننـد        شديدتر همها  دائم مواجهند مشاهده نشد، بلكه تنش

اقتصـادي، سياسـي،   ـ   هاي پيش در رنج پيامدهاي شديد ناشي از مشـكالت اجتمـاعي   دهه
  ها هستند.  جمعيت شناختي، اكولوژيكي و ديگر چالش

اد كه غرب و برخي كشورهاي منطقه مثل سابق برآننـد  نشان د» بهار عربي«پنج سال 
روندها را به راستاي منافع خود  ،تغييرات و تحوالت ژئوپوليتيكي به نفع خود كه با استفاده از

دليل، والديمير پوتين در سخنراني خود در هفتـادمين نشسـت مجمـع     همين به ؛ندكنهدايت 
اجمي خـارجي را يكـي از عوامـل مهـم     ) دخالت ته2015سپتامبر  28عمومي سازمان ملل (

كـه دولـت، نهادهـاي دولتـي و      اسـت  مشكالت فعلي خاورميانه دانست كه منجربه آن شده
جـاي   همعرض نابودي قرار گيرند. ب جاي بهبود به نحو غيرقابل كنترلي در حيات اجتماعي، به

  اجتماعي است. فقر و فاجعه  و شده نيز منطقه شاهد خشونت دموكراسي و پيشرفت وعده داده
وجودآمده در شماري از كشورهاي خاورميانـه و   قدرت به آشكارا قابل فهم است كه خأل

تـدريج   بـه را ومـرج شـده و ايـن خـأل      ها باعث بروز هـرج  اين دخالت ةواسط فريقا بهآشمال 
                                                 

  . اين متن ترجمه و تلخيصي است از:1
 ,Исламское государство»: феномен, эволюция»“ ;گـروه نويسـندگان بـه سرپرسـي الكسـاندر اُرلـوف      

перспективы”, وابسته به دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه روسيه مطالعات بين الملل , Jan 2016.  
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اي از اين دست و گروهي برآمده از ايـن   نمونه داعشد. كنن گرايان پر مي ها و افراط تروريست
» خـأل «ها هزار جنگجو فعالند. لذا، فرض اينكـه داعـش در    آن ده ةشرايط است كه در شاكل

عنـوان   گيـري آن بـه   تر اينكه از اين گروهك در ابتداي شكل وجود آمده اشتباه است. مهم به
  هاي سكوالر منطقه استفاده شده است.   ابزاري در مقابل دولت

دنبـال توسـعه    ود در سوريه و عراق فعاالنه بهبا گذشت زمان، داعش با استقرار پايگاه خ
بـه  تنهـا   نهتوسعه نهايي فعاليت خود  آنهدف  وفعاليت خود به ساير كشورهاي منطقه بوده 

ايـد در  را ب ايـن گروهـك  تهديد ناشـي از   ،دليل همين به ؛كل جهان است  جهان اسالم كه به
اي پيچيـده، مـبهم و مركـب     بندي كرد. داعش اساساً پديده درجه» بيش از خطرناك«سطح 

ـ  بندي گيري و توسعه اين گروهك بروز چالش در شكل است. از ديگر داليل شكل ني هاي س
هـاي مصـنوعي در    خـود زاييـده مرزبنـدي   ت دولتي در منطقه اسـت. ايـن نيـز    دولت و قدر

هـا   خاورميانه است كه طي تاريخ شكل گرفته و در طول زمان همواره محل مناقشـه دولـت  
بين، دخالت غرب باعث تضعيف بيشـتر دولـت و نهادهـاي دولتـي شـده و       ت. دراينبوده اس

ضعف كنترلي و انتظامي خأل و گرا و تروريست ناشي از  زمينه را براي استفاده نيروهاي افراط
  وجود آورده است.  ها به دولت

باعث تحـول در   ويكم بيستم و بيست هاي قرن طيمنطقه در حال، تحوالتي نيز  درعين
  ؛ ازجمله:اند گرا شده هاي اسالم ضعيت اسالم و توسعه روندها و گروهو

  ؛فريقاهاي متفاوت در آسيا و آ هاي جديد اسالمي با قرائت يابي گروه قدرت. 1
 ؛افزايش نارضايتي اجتماعي در كشورهاي مسلمان در شرايط جهاني شدن. 2

 هاي انگيزشي آن؛ انقالب اسالمي در ايران و انعكاس. 3

رژيـم  هـاي اسـالمي در تقابـل بـا      تبـع شكسـت دولـت    تقويت روندهاي اسالمي به. 4
  ؛صهيونيستي

در  [وهـابي]    بـه توسـعه اسـالم   هـاي عربسـتان و سـاير كشـورهاي اسـالمي       كمك. 5
 كشورهاي منطقه؛

هـا از   الملل بعد از فروپاشي شـوروي و قطـع حمايـت قـدرت     تغييرات در سياست بين. 6
هـاي خـارجي و    مي كه باعث تضـعيف آنهـا در برابـر دخالـت    كوالر اسالسهاي  دولت
 هاي داخلي شد.  گروه

هاي اخير خارجي در منطقـه رشـد    دخالت ةواسط ويژه به داعش در متن اين تحوالت به
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هـاي سياسـي و    داليـل مختلـف و آشـفتگي    بين، تضعيف نهادهاي دولتـي بـه   كرده و دراين
يـابي و تثبيـت آن فـراهم     دتري را براي قدرتاجتماعي در كشورهاي منطقه نيز زمينه مساع

  . است آورده
لحاظ تأمين امنيت ملي و تحقـق منـافع    بين، اوضاع خاورميانه براي روسيه هم به دراين

هاي اقتصادي با كشورهاي خاورميانـه   دليل اهميت توسعه همكاري به همسياست خارجي و 
يند همـه  اروسيه در خاورميانـه خوشـ  ، نقش ويژه ايناست. باوجود مهم شدهراهبردي  نظراز 

اي مايـل بـه تضـعيف اساسـي جايگـاه       هقاي و فرامنط هاي متنفذ منطقه قدرتبرخي نيست. 
خطرنـاك هسـتند كـه يكـي از      و نظامي مسكو در ايـن حـوزه پيچيـده و   اقتصادي، سياسي 

  رود.  ميشمار  لحاظ منابع طبيعي به حال ثروتمند به هاي كور ژئوپوليتيك جهاني و درعين گره
اي رهبـري مبـارزه بـا     المللـي پيچيـده   اي و در چنين شرايط بين مسكو در چنين منطقه

عهده گرفته و بـا عمليـات نظـامي خـود در      رالمللي يعني داعش را ب جبهه اول تروريسم بين
هاي داعش در اين كشـور،   هاي ترورسيت سوريه و اعمال ضربات قابل مالحظه به زيرساخت

  موفق به تغيير شرايط در سوريه و منطقه شده است. 
خطـر انـداختن منـافع مسـكو در      ثباتي در منطقه و به داعش تهديدات مختلفي را از بي

ور بـا اقـدامات تروريسـتي ايجـاد     كشورهاي خاورميانه تا تهديد مستقيم در خـاك ايـن كشـ   
ن گروه در افغانستان، كشـورهاي آسـياي مركـزي و    بين، تقويت تحركات اي مايد. دراينن مي

كشـاند و امنيـت آن را   بتوانـد جغرافيـاي تهديـد را بـه مرزهـاي روسـيه        قفقاز جنـوبي مـي  
  خطر اندازد.  ازپيش به بيش

انـدك فـرض    داعـش يـابي سـاختاري    احتمال قـدرت  ،هاي كارشناس روس در ارزيابي
سرزمين، حاكميت و شناسايي ازسـوي   :ملههاي ساختاري ازج بسياري از الزمه زيرا ؛شود مي
صـورت   توانـد بـه   مـي  فقـط ها براي داعش اتفاق نخواهد افتاد. لذا، اين گروهـك   دولت اين

و بـه تهديـدهاي نامتقـارن     ودبا اقدامات غيرقانوني تأمين مالي ش هد،نامتقارن ادامه حيات د
و  يسـت نيز هدف داعـش ن هاي معاصر  هرچند تشكيل دولتي در قامت دولت ،خود ادامه دهد

اسـت كـه بـا مفـاهيم     » خالفت اسـالمي «دنبال نوعي  اين گروهك براساس تئوري خود به
الملـل   مـرز و حقـوق بـين    :دولت معاصر متفاوت است. در اين مدل حكومت مفاهيمي چـون 

  شده فاقد معني است.  فعلي پذيرفته
هاي عراق و سـوريه و   بين، اقدامات ضدداعش مختلف چه در قالب اقدامات دولت دراين
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مريكا سبب كاهش آشكل عمليات نظامي روسيه و يا ائتالف   هاي ب هاي فرامنطقه چه دخالت
پول و نيروهاي جديد نيـز   انتقال مرزهاي جغرافيايي و قدرت اين گروهك شده است. جريان

اهش توان عملياتي داعش نيز ك ،تبع آن گذشته كندتر شده و به در مقايسه بابه اين گروهك 
هاي رشد و ماندگاري ايـن گروهـك در منطقـه ازبـين نرفتـه و       حال، زمينه يافته است. بااين

هاي مـذهبي و   اجتماعي، تقابلـ   همچنان تناقضات و اختالفات سياسي، مشكالت اقتصادي
كننـد.   براي فعاليت هرچند محدود داعش حفظ مي را هاي خارجي بستر الزم و دخالت ،قومي

  ها دارد.  به روند آتي اين وضعيت يامه حيات اين گروهك بستگي زياددر اين وضعيت، اد
ترين نكته در مقابله با داعش مبارزه با ايدئولوژي اين گروهك ازطريق آموزش  اما مهم

، بايد توجه كرد كـه اساسـاً چـه    خصوص سازي در كشورهاي منطقه است و دراين و فرهنگ
ها و درآمدهاي مالي داعش نيز اهميت خاصي  شود. قطع حمايت اسالمي در مساجد تبليغ مي

اي كه با داعش درحال نبرد هسـتند   براين، كمك به هماهنگي با نيروهاي منطقه دارد. افزون
در سـازمان ملـل نيـز     :هاي بزرگ در نهادهاي مختلف ازجملـه  و همچنين هماهنگي قدرت

نيروهاي داخلي در سوريه و عراق، تنها  ثر با داعش نهؤاهميت زيادي دارد. لذا، براي مقابله م
ي و در راهبـرد  ونداي نيز بايد بسيج شـ  هاي فرامنطقه اي و قدرت بلكه توان نيروهاي منطقه
  . مشخص هماهنگ گردند

جانبه در خاورميانه و دخالـت در ايـن منطقـه     بايد توجه داشت كه پيشبرد روندهاي يك
ـ  شكل تحميل دموكراسي منجربـه پيامـدهاي جبـران    به شـود. شكسـت طـرح     ذيري مـي ناپ
الملل ازجمله در خاورميانه نيـز بـه اثبـات رسـيده اسـت.       مريكايي نظم جهاني در روابط بينآ

 .2 ؛راستا با غـرب  هاي ناهم تغيير رژيم .1سه حلقه داشته است:  خصوص مريكا دراينآراهبرد 
منطقـه در   دهـي نظـام اقتصـادي و اجتمـاعي     بازشكل .3و  ؛هاي وفادار به غرب ايجاد دولت

دهد كه اين سياسـت شكسـت خـورده و     راستاي منافع غرب. روندها در خاورميانه نشان مي
تنها براي منطقه درپي داشته، بلكه اين تبعات  باري را نه كه گفته شد، تبعات خسارت همچنان

  هايي را ايجاد كرده است.  به ساير مناطق نيز تسري يافته و چالش
بخشي از مشكالت را حل خواهد كرد و براي نـابودي   فقطعش اعمليات نظامي عليه د

هاي مركـزي   براي احياء دولت مندي را نظامكامل اين گروهك در وهله نخست بايد شرايط 
زمان با اقـدامات مختلـف فرهنگـي و اجتمـاعي از      در عراق، سوريه و ليبي فراهم كرد و هم

د. نمــويقــا سـلب مشـروعت   فرآداعـش در ايـن كشـورها و در سراســر خاورميانـه و شـمال      
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يـابي ايـن    حال، بايد اقدامات پيشگيرانه امنيتي و فرهنگي را براي ممانعـت از قـدرت   درعين
د. لذا، مقابله بـا  داگروهك و هواداران آن در آسياي مركزي و افغانستان نيز مطمح نظر قرار 
تماعي و فرهنگي داعش نيازمند استفاده از تركيبي از ابزارهاي نظامي، اقتصادي، سياسي، اج

كننـده   اين ابزارها و نيروهاي مقابله ،المللي المللي و در چهارچوب بين بايد با نگاه بين و است
  المللي هماهنگ شوند.  اي و بين با داعش در سطوح ملي، منطقه

تنـاقض، اخـتالف و    ،ثر بـا داعـش  ؤم ةاما مانع مهم براي دستيابي به اين هدف و مقابل
هـا   اختالفـات و چـالش  اين تفاوت منافع ميان بازيگران مختلف اين سه سطح است. ازجمله 

هاي بغداد و دمشق، در سطح  نيروهاي اپوزيسيون با دولت توان به ميهاي داخلي  ميان گروه
المللـي ميـان    عربي، ايران، تركيـه و در سـطح بـين   كشورهاي هاي  اي ميان پادشاهي منطقه

بين، روسيه همواره خواهـان تجميـع    وسيه و كشورهاي غربي (اعضاء ناتو) اشاره كرد. دراينر
هـا در خاورميانـه و ازبـين بـردن      مند به كـاهش تـنش   ههاي عالق نيروهاي كشورها و دولت

روسـيه   زيـرا  ؛ف در راستاي منافع مسكوستتهديدات تروريستي بوده است. تحقق اين اهدا
هـا و   براي توسعه روابط خـود در حـوزه   را هاي زيادي پس از احياء ثبات در خاورميانه فرصت

  دست خواهد آورد.  كشورهاي عربي به :هاي مختلف با كشورهاي منطقه ازجمله زمينه
هاي آموزشي، اجتمـاعي و اقتصـادي در خاورميانـه     يد و اجراي طرحهمت رسد نظر مي به

هـاي نظـامي ضـرورتي غيرقابـل      ثر براي تحميل دموكراسي بـا روش ؤمعنوان جايگزيني  به
. ايـن  خواهد شـد اغماض است كه با مساعدت جامعه جهاني و ازجمله روسيه طراحي و اجرا 

و شـرايط الزم را بـراي    نـد هـاي حـاكم كمـك ك    ت و تحكيم دولتاتواند به ثب اقدامات مي
هـا و نيـز بـا     فاده از منابع داخلي، سـنت هاي مديريتي در منطقه با است نوسازي تدريجي نظام

  مشاركت نيروهاي مختلف مذهبي و قومي مهيا نمايد. 
تشـديد   ،ويژه تأخير در اصالحات اقتصادي در منطقه تأخير در اجراي اين طرح جامع به

دنبـال خواهـد    هاي اجتماعي، مذهبي و قـومي را بـه   ثباتي و تقابل هاي بي و ماندگاري زمينه
 اي چرخـه خود با اخالل در نظام اقتصادي كشـورهاي منطقـه    نوبه ها نيز به شداشت. اين چال

دنبال خواهند آورد. در همين بسترهاست كـه نيروهـاي راديكـال و     دار از مشكالت را به ادامه
  افزايند. ها مي و بر مشكالت و چالش يابند ميتروريست ازجمله گروهك داعش زمينه رشد 


