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 یابی داعش در عراق عوامل قدرت
 

 

 11/9/2931 تاریخ تأیید: 12/22/2931 تاریخ دریافت:

 * حسین ناوشکی  

 **قدرت احمدیان 

 

 در یجهالاد  یگالرا  اسالالم  یها گروه نیتر مهم از یکی)داعش(  شام و عراق یاسالم دولت

 سالرعت  بال   ،عراق از ییکایآمر یروهاین خروج از پس گروه نیا. است بوده ریاخ یها سال

گسالترش   مسالله  . دهال   لیتشک یاسالم دولت  یو توانست در عراق و سور افتیگسترش 

گالروه   کیال  رایال ز ؛گروه توج  همگان را در سطح جهان ب  خود جهب نمالود  نیا یناگهان

و  اشغالرا   یسور و عراق یکشورها از یفراوان یها سال بخش کیدر کمتر از  یستیترور

 یهالا  لیال موجالب تله  ،کوتاه م تی در گروه نیا یابی ق رت. کرد اعالم را یاسالم خالفت

 ورشکسالت   دولت ینظر چارچوب از استفاده با پژوهش نیادر  ش . ن یزم نیگوناگون در ا

(state Failed ) بال  نظالر   پرداخت  ش ه است.   عراق در داعش یابی ق رت عوامل یبررس ب

 بال ین شکسالت دولالت در عالراق بالوده اسالت.       داعش، یناگهان رش  یاصه عاملرس   می

 وپرداخت  ش ه   ینظر نیا یمعرف ب  ،ورشکست  دولت ینظر چارچوب ارائ  با ابت ا ترتیب،

از  یروشن ریتصوسعی ش ه  آن، یفکر یها ش یر و داعش مختصر یمعرف کنار دردر ادام  

 بال   ورشکسالت ،  دولالت  یها نشان  و ها شاخص ارائ  از پس ،رو شود. ازاینگروه ارائ   نیا

 ش ه است. اشارهعوامل شکست دولت در عراق  ایعهل  یبررس

 ناکارآمتد،  حکومتت  ورشکسته،،  دولت عراق، ،یجهاد انیگرا داعش، اسالم :کلیدواژگان

 .تیمشروع

                                                 
 .ی کرمانشاهزدانشجوی دکهری علوم سیاسی دانشگاه را *
 .ی کرمانشاهزاسهادیار دانشگاه را **



 

 

33 

ل 
سا

هم
جد

ه
 /

ره 
ما

ش
تاد

هف
 و 

وم
د

  /
ان

ست
زم

 
44

33
 

 مقدمه

داعش یک گروه بنیادگرای اسالمی با رویکترد جهتادی استت کت، بتا اقتدامات  شت  و        

هتا، ست ت توجت،     پیشامدرن  ود، همچون گردن زدن، سوزاندن و ب، بردگی گرفه  انسان

دولت اسالمی عراق و »مخفف ع ارت « داعش»جهانی ب،  اورمیان، و مسلمانان شد. واژه 

دست آورد، توانستت  تود را    های نظامی ک، ب، یتاست. ای  گروه  یلی زود با موفق« شام

گرای جهادی حتا  حارتر ت تدیل کنتد. اگر ت،       تری  گروه اسالم تری  و  طرناک ب، مهم

 یپراکنده وجود داشه، است و حه صورت ،ب یدر جوامع اسالم کا یراد تفکر ۀنیزمهمیش، 

در جوامتع   «القاعتده »همچتون   یفرادولهت  یهتا  گروه ،ب، افغانسهان یاز حمل، شورو پس

 ب، یاسالم کا یراد گروه کی بار  ینخسه یدر سا  گذشه، برا یول ،شکل گرفهند یاسالم

 لیتشک یاسالم حکومتگرفت و  اریاز کشور عراق را در ا ه یبزرگ یها بخش داعش، نام

  یت ا در یاصتل  پرسش. کرد شوک، را ان،ی اورم منطق، تمام و بود یا اتفاق تازه  یک، ا داد

 شد؟ عراق در داعش باره کی یریگ قدرت س ت یعوامل ای:  ، عامل ک، است  یا پژوهش

بتاره وجتود نتدارد و     با توج، ب، جدید بودن پدیدۀ داعش، مقاالت علمی فراوانی درای 

صورت  یلی مخهصر  بیشهر آثار منهشره درباره ای  گروه ب، شکل ا  ار و مصاح ، بوده، ب،

میان،  ند اثر ارزشمند وجود دارد؛ مقتاالتی از   ه، است. اما درای ب، معرفی ای  گروه پردا 

نوشته، زاهتد   « داعتش  یمتورد  مطالع،: ،یسلف یاسیس فرهنگ یها مؤلف، یبررس»ق یل: 

های فرهنگ سیاسی داعش  غفاری هشجی  و قدسی علیزاده سیالب ک، ب، بررسی مؤلف،

 درون ایت  گتروه بررستی کترده استت.     پردا ه، و مفاهیم جهاد، شهادت، تکفیر و... را در 

نوشه، محمود ع اسی ب، بیتان تاریخچت، و   « داعش یشناس سنخ»ای دیگر با عنوان  مقال،

 رهنامت، »ای دیگر با عنتوان   مقال، شناسی داعش پردا ه، است. سا هار تشکیالتی و نشان،

عش( )مجل، رسمی دا دابقنوشه، قدیر نصری ب، بررسی مجل،  «آن مهار رهنام، و داعش

های داعش را شناسایی  پردا ه، است و سعی کرده با اسهفاده از ای  نشری،، اهداف و برنام،

یابی داعش در عراق  هایی برای مهار ای  گروه ارائ، دهد. اما درباره دالیل قدرت کند و راه

صورت ا هصاصی نگاشه، نشده است و ب، همی  دلیل، در ای  پژوهش ب،  مقال، یا کهابی ب،

  ای  موروع  واهیم پردا ت. بررسی

  نتد  تتا  ک، یکشور درتوانست  یاسالم تندرو گروه کی یلیدال ای لیدل  ، ب، نک،یا

 زیت برانگ پرستش همگتان   یبرا برسد، قدرتب،  بود، یاسالم سکوالر کشور کی ق ل سا 

 از یناشت  را آن گتر ید یو بر ت  دهنتد  یشدن نس ت م یمسئل، را ب، جهان  یا یبر  .است
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استت    یپژوهش مفروض ما ا  ی. اما در ادانند یم ها گروه  یا از یغرب یکشورها تیحما

  ک،:

 یاسالم کا یتفکر راد گر،ید انی. ب، بدارند یاسالم منشأ ،کا یراد یها گروه  یا اوالً،

 ادام، در گروه  یا یفکر یها ن،یوجود داشه، است و زم یاز گذشه، در درون جوامع اسالم

شتده   داریپد یدر درون جوامع اسالم ،یمیت اب  زمان از ک، است یجهاد یِسلف یها ش،یاند

و  کننتد  یمت  یاسهفاده ابزار ها گروه  یا از فقط یا منطق، و یغرب یکشورها اکنون و است

 .شوند یم آنها تی ود س ت تقو یها گاه با اقدامات و کمک

 پژوهش  یا درداعش بوده است.  یابی قدرت یاصلشکست دولت در عراق عامل  اً،یثان

 م کرد.ی واه اسهفاده عراق در داعش یابی قدرت حیتور یبرا «ورشکسه، دولت» ،ینظر از

 در دولت شکست عوامل داعش، مخهصر یمعرف ،ینظر  ار وب بخش  هار درمقال،   ای

 درداعتش   یابیت  مستئل، قتدرت   یبررس ب، داعش گسهرش بر دولت شکست ریتأث و عراق

 .است پردا ه،عراق 

 چارچوب نظری

 «هتا  دولتت  شکستت »ب، نام  یا دهیپد با یالملل  یجامع، ب سرد، جنگ از پس یها سا  در

ک، در  یکسان شهریب یول اند، گفه، یگوناگون یها فیردولت ورشکسه، تع یبرا. شد رو روب،

. کننتد  یمت  فیت تعر موفتق  یهتا  دولتت  برابردولت ورشکسه، را در  اند، حوزه کار کرده  یا

هتا و جمعیتت   زمربتر   ها دولت  یا .کنند یم عمل  ود معمو  فیوظا ب، موفق یها دولت

دارند. آنها انحصار اعما  مشروع قدرت و  ها روابط دیپلماتیک دولت دیگربا  کنهر  و ود 

های ورشکسه، ای   توانایی تأمی   دمات عمومی را برای مردمشان دارند. در مقابل، دولت

و تواننتد صتلح و ث تات     ها را ندارند. آنها بر ابزارهای  شونت کنهر  ندارند و نمتی  شا ص

 تود  تدمات عمتومی     رشد اقهصادی را برای شهروندانشان تضمی  کنند و ب، شهروندان

ستاالری و رقابتت بترای     عتدالهی اقهصتادی، جنتگ    ارائ، دهند. معموالً در ای  کشورها بی

 .((Ehrenreich Brookst, 2005, p1160 دسهیابی ب، منابع وجود دارد

های قوی، رعیف، ورشکسه،  توان آنها را ب، دولت ها، می بر اساس زنجیرۀ توسع، دولت

 یفروپاشت  از یر طیغ ندیفرا کتوان ی ها را می رد. شکست دولتگذاری ک و فروپاشیده نام

ها ممک  است از دولت رعیف ب، دولت قوی ت دیل شده باشند  دانست. بر ی دولت ینس 

گاه ب، دولت قوی ت دیل نشوند و هر روز شرایطشان بتدتر   و بر ی دیگر ممک  است هیچ

هتا دولتت    ها فروبپاشند. بر ی هم ممک  استت ستا    شود و حهی ممک  است ای  دولت
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شود. ای  شرایط دا لی و  ارجی است ک، رعیف بمانند و تغییری در شرایطشان حاصل ن

 .Carment, 2003, p4) )ها ب، سمت به ود یا رو ب، سقوط حرکت کنند  کند دولت تعیی  می

 1122. در گزارش ستا   اند برشمرده  ورده شکست دولت یبرا یگوناگون یها شا ص

کنتار   در شتد،  منهشتر ( Foreign Policy) ی تارج  استت یس تیستا  در ک،صلح  صندوق

را در سطح  ریپذ تیآس یکشورهابود  دهیکوش ورشکسه،، یها دولت یها شا صبرشمردن 

 استت   ع ارت ورشکسه، یها دولت یها شا ص  یتر مهم اساس،  یبرا. کند یجهان معرف

 از:

 جمعیهی؛ فشار رفه  باال. 2

 مکان؛ و جا بی های گروه یا پناهندگان گسهرده حرکت. 1

 ی؛ذهن های ا هال  یاگروه  یک شکایت دلیلانهقام ب،  میراث. 9

 دشوار؛ شرایط دلیلمردم ب،  مهاجرت. 1

 شدید؛ اقهصادی نزو . 1

 دولت؛ از زدایی مشروعیت یا شکنی قانون افزایش. 6

 عمومی؛  دمات روز هرشدن  بدتر. 7

 بشر؛ حقوق گسهرده نقض و قانون حاکمیت توقف. 8

 دولت؛ در دولت همانند امنیهی نهادهای فعالیت. 3

 گرایی؛ فرق، گسهرش. 21

 (Carlsen, 2012, p 2 کشور در  ارجی سیاسی بازیگران یا یگرد های مدا ل، دولت .22

&  Bruggemann.)   

هنگامی ک، یک دولت ورشکسه، شود، ازآنجاک، توان ارائ،  تدمات بت، متردم نتدارد،     

عمومی و فقدان حکومتت  رود و ای  گسهرش ناررایهی ناررایهی در سطح جامع، باال می

شود امنیتت در کشتور پتایی  بیایتد و ستطح  شتونت بتاال رود.        قدرتمند دا لی س ت می

کنند: با شکست دولت در یک کارشناسان و مهخصصان دلیل ای  مسئل، را  نی  بیان می

طرف برای دسهیابی ب، حقوق  ود تکی، کنند و نا تار   توانند ب، مرجعی بیکشور، افراد نمی

شود مرجع اقهدار برند. ب، بیان دیگر، شکست دولت س ت می،  شونت و اسلح، میدست ب

کند، از بی  برود. وقهی دولت ورشکسه، عمومی و هنجارهایی ک، از ای  اقهدار حمایت می

دهنتد، بلکت، افتزون بتر آن،     تنها افراد حمایت نهادهای عمومی را از دست می شود، ن،می

دهند. در ای  حالت افراد ب، دن ا  امنیت یا را هم از دست میکنهر  نهادهای محدودکننده 
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 (. (Kasfir, 2004, p 54روند دست آوردن منافع بیشهر و یا هر دو ب، سمت  شونت می ب،

هتای  در یک دولت ورشکسه، بت، دلیتل رتعف نهادهتای متدنی، هرگونت، ناررتایهی       

ناررتایهی ست ت بتاال    شود. ال ه، همیش، هم اجهماعی س ت حرکت ب، سمت  شونت می

دست آوردن منافع بیشهر، دست ب، اسلح،  شود و گاه یک طرف برای ب،رفه   شونت نمی

ها هتم بترای دفتاع از  تود و     برد، بقی، گروهبرد و وقهی یک گروه دست ب، اسلح، میمی

هتا بترای امنیتت یتا     وجوی ایت  گتروه   برند. جستحفظ منافع  ویش دست ب، اسلح، می

های قومی و مذه ی ک، از گذشه، وجتود دارد،  منافع بیشهر، در کنار نگرانی دست آوردن ب،

 (. (ibid, p51-54برد ای  کشور را ب، سمت  شونت می

کنتد و معمتای امنیتت در    ب، بیان دیگر، شکست دولت یک آنارشی دا لی ایجتاد متی  

ر جامع، آید ک، ای  مسئل، موجت ترس از  شونت یا وقوع  شونت د دا ل کشور پدید می

گیری معمای امنیت، آنارشی بسیار اساسی است. ال ه، آنارشی در دا ل شود. برای شکلمی

عنوان شترایطی   الملل ب، الملل فرق دارد؛ زیرا آنارشی در سطح بی  با آنارشی در سطح بی 

ها یک ها باید برای بقا آن را بیاموزند، ولی آنارشی در دا ل دولتشود ک، دولتتعریف می

آیتد و بتا    عیت پسینی نیست، بلک، بعد از شکست دولت استت کت، آنارشتی پدیتد متی     ور

هتا بتی  آنارشتی در    هرحا  با ای  تفاوت رود. اما ب،برقراری دوباره اقهدار دولهی از بی  می

. بتدی   (ibid, p60-61) شتود دا ل و آنارشی در  ارج، در منطق آنارشی  للی ایجتاد نمتی  

آنارشی در دا ل، افراد برای دفع ترس از  شونت یا  شتونت واقعتی   ترتیت، پس از وقوع 

کنتد و  باید بدون کمک دولت ای  مشکل را از بی  ب رند و ای  مسئل، شرایط را بتدتر متی  

 شود.روز موجت تضعیف بیشهر دولت مرکزی می روزب،

 داعش

 ود را آغاز  فعالیت« جماعت توحید و جهاد»داعش پس از حمل، آمریکا ب، عراق با عنوان 

 1111دست گرفه  ره ری از سوی ابومصعت الزرقاوی در سا   کرد و در ادام، و پس از ب،

ب، فعالیت « هاالقاعده در سرزمی  رافضی»الدن، ای  گروه با عنوان و بیعت او با اسام، ب 

 شتتما  یلتتومهریک هشتتت در  ۶۰۰۲ ژوئتت  هفتتهم در الزرقتتاوی ادامتت، داد. ابومصتتعت

با کشه، شدن وی افتراد   .شد کشه، ییکایآمر یروهاین دست ب، بغداد شما  در بعقوب، شهر

دیگری ره ری ای  گروه را برعهده گرفهند، ولی اوراع عراق و فقتدان ره تری کاریزمتا    

 .(21، ص2939نژاد،  )ابراهیمعراق را در پی داشت  های القاعده مثل زرقاوی، افو  فعالیت

 ةقاعتد »هتای جهتادی، از جملت،    با تشکیل دولت اسالمی عراق، بر ی دیگر از گتروه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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با گروه دولت اسالمی عراق بیعت کردند و ره تر آن، ابتوحمزه   « الجهاد فی بالد الرافدی 

 یهاسا  یط درد. مهاجر نیز ب، دولت اسالمی عراق پیوست و ب، وزارت جنگ منصوب ش

 عراق در مسهقر ییکایآمر یروهاین و انیعیش ،یعل یسهیترور یهااتیعمل ب، گروه  یا بعد

ابوعمر ال غدادی و ابوحمزه مهاجر، وزیر جنگ دولت اسالمی  1121در آوریل  .پردا هندیم

عراق در بم اران هوایی کشه، شدند و پس از دو هفه،، هیئت شرعی دولت اسالمی عراق، 

 .(97-99)همان، صابوبکر ال غدادی را رئیس دولت اسالمی عراق معرفی کرد 

کت، جنتگ    1122در ستا   ها ب، تجهیز و گسهرش  ود پردا تت.  داعش در ای  سا 

ها بهره بردند و فعالیت  ود را ب، آن کشور نیتز  آنها از ای  ناآرامیدا لی سوری، روی داد، 

هایی دریافت کردند و توانستهند بت،    های مخالف بشار اسد کمکگسهرش دادند و از دولت

کشور را اشتغا  کننتد. فعالیتت آنهتا در      های بسیاری دست یابند و مناطقی از آنموفقیت

امتا   ای از القاعتده بتود.  سوری، س ت بروز ا هالف با ج هۀ النصره سوری، شتد کت، شتا ،   

گیرتر بود. داعش پس از  تروج نیروهتای آمریکتایی از    موفقیت آنها در عراق بسیار  شم

د و بت،  عراق توانست از رعف دولت مرکزی و سهیزهای قومی و مذه ی آن استهفاده کنت  

های سنی ک، از حکومت شیعی نوری مالکی نارارتی بودنتد و افستران بعثتی     کمک گروه

عراقی ک، دیگر جایگاهی در جامع، عراق نداشهند، قلمرو  ود را در ایت  کشتور گستهرش    

شوک، کرد. آنها ابهتدا رمتادی و فلوجت، را    را هم،  1121های داعش در سا  دهد. پیروزی

ها آموزش دست آمریکایی پنداشهند ارتش عراق ک، ب،ک، هم، می میان اشغا  کردند. درای 

راحهی  واهد توانست آنها را ب، عقت براند و فهن، نوظهور را بخواباند، ولی در  دیده است، ب،

راحهی تکریتت و موصتل را    وفایی ارتش عراق آنها توانسهند ب، با بی ،میان شگفهی همگان

 . (Kurth Cronin, 2015)فت اسالمی را اعالم کنند بگیرند و ب، سمت بغداد حرکت و  ال

تشکیل  الفت اسالمی را اعالم کرد و نام دولت  1121بغدادی در بیست و نهم ژوئ  

داعتش بت،   گذاشت. ابومحمتد عتدنانی، ستخنگوی    « دولت اسالمی عراق و شام» ود را 

پر م داعش را همتان پتر م توحیتد    « هذا وعد اهلل»ای با عنوان  همی  مناس ت در بیانی،

دانست ک، از حلت تا دیالی گسهرده شده است. عتدنانی در ایت  بیانیت،، بیعتت بتا ابتوبکر       

ال غدادی را در مقام  لیف، مسلمی ، بر تمامی مسلمانان واجت دانسه،،  طاب بت، تمتامی   

دارد ک، در یاری نکردن ای  دولتت هتیچ عتذر    ی در سرتاسر دنیا بیان میهای جهادگروه

شرعی برای شما باقی نمانده است؛ زیرا حق ظهور کرده است و فهوحاتی ک، در ای  یتک  

، 1121)عدنانی الشتامی،  دست نیامده بود  ها ب،ها و بلک، قرندست آمده، در طو  سا  سا  ب،

http://www.foreignaffairs.com/author/audrey-kurth-cronin
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 . (21-8ص

 نکه، وجود دارد:  پیش از ورود ب، بحث  ند

توان یک گروه تروریستهی و هتم  یتزی فراتتر از گتروه      او  اینک،، داعش را، هم می

رحمانت،   هتر گروهتی کت، بت، کشته  بتی      »تروریسهی دانست. اگر گروه تروریسهی را بت،  

تعریف کنیم، داعتش یتک گتروه    « پردازد شهروندان بدون توج، ب، عواقت سیاسی آن می

هتای   ، ولتی روش فعالیتت داعتش آن را از بقیت، گتروه     (Liebich, 2015)تروریسهی استت  

انتد و بتا نیروهتای ارتتش درگیتر      آنها دولت تشکیل داده .2تروریسهی مهمایز کرده است: 

های تروریسهی  ند صد عضو دارنتد،   گروه .1اند و یک سا هار فرماندهی قوی دارند.  شده

 .(Kurth Cronin, 2015)   نفر نیرو دارد 99111ولی داعش قریت 

تتوان آن را حرکهتی سیاستی    دوم اینک،، داعش فقط یک حرکت مذه ی نیست و متی 

دانست. ای  گروه اگر ، از مذهت برای جذب جوانان اسهفاده و احکام اسالمی را هم اجرا 

های مذه ی  داعش تنها با انگیزه. ((Liebich, 2015اقعی آن سیاسی است کند، اهداف ومی

رانتی و   هتا، از  تداجویی، شتهوت    پردازد، بلک، طیف وستیعی از انگیتزه   ب، جذب افراد نمی

کُشی، دالیل پیوسه  افراد ب،  دسهیابی ب، هویت فردی و جمعی، تا ماجراجویی و حهی آدم

کند. داعش بتا   داعش از اعضای جدید اسهق ا  میگروه داعش است و در هم، ای  موارد 

هایی نظیر جهاد نکاح یا اسارت و بردگی جنسی زنان مرتد و کافر، ستعی در  اجرای برنام،

کشند و ویتدئوهای آن را   مردم را می آنها .(Kurth Cronin, 2015) دارد جذب بیشهر جوانان

کننتد تتا بت،     راسها اسهفاده می  ای پخش و از فناوری مدرن درای سازان حرف، از سوی فیلم

 اهداف سیاسی  ود دست یابند.

 عوامل به وجود آمدن داعش

نظتر فراوانتی وجتود دارد و     در اینک،  ، عواملی س ت ب، وجود آمدن داعش شده، ا هالف

های گوناگونی دارند. در اینجا باید میان دو دسته، از عوامتل    دیدگاه ،نظران مخهلف صاحت

 یابی آن.عوامل رشد و قدرت .1های فکری ای  گروه؛ عوامل و ریش، .2تفاوت گذاشت: 

های ای  گروه مراجعت،  ها و سخنرانیهای فکری داعش، وقهی ب، اعالمی،درباره ریش،

کنند. ها و اعما   ود را ب، احکام و قوانی  اسالمی مسهند میبینیم تمام گفه، کنیم، میمی

غیرمسلمانان و احکام جزی،، وجوب اجترای احکتام و    های جهاد، بر ورد با ایشان در بحث

های اسالمی و قرآنی اسهناد  حدود اسالمی، وجوب تشکیل حکومت اسالمی و ... ب، آموزه

نمایند. آنها همچنی  در صدور حکم تکفیر و بر ورد با شیعیان و ب، قو  آنها مسلمانان می

http://www.foreignaffairs.com/author/audrey-kurth-cronin


 

 

45 

ل 
سا

هم
جد

ه
 /

ره 
ما

ش
تاد

هف
 و 

وم
د

  /
ان

ست
زم

 
44

33
 

کنند. پس در اینک، ی، مراجع، میتیم ها و سخنان بزرگان سلفی همچون اب مرتد ب، کهاب

گردد، شک های فکری ای  گروه ب، قرائت و برداشهی مهفاوت از اسالم برمی اصل و ریش،

گرایتان جهتادی در تتاریخ استالم     توان ادام، جریان اسالم ای نیست. داعش را میو ش ه،

شان ب، ای های فکریدانست. اگر ، ممک  است در فروع کمی مهفاوت باشند، اصل ریش،

گردد. آنهتا بتا برداشتت    گرایان جهادی برمیمحمد ب  ع دالوهاب و دیگر اسالم ،تیمی، اب 

سطحی از مهون دینی و مخالفت با عقل در تفسیر مهون دینتی، قرائهتی بستیار  شتک و     

دهند. اما پرسش اینجاست ک،: ای  جریتان کت، همتواره در درون      ش  از اسالم ارائ، می

اند، اکنون ب،  ، دلیتل ناگهتان در دو کشتور عتراق و ستوری،      ت بودهجهان اسالم در اقلی

باره عوامل بیرونی و شرایط محیطی س ت رشتد و   اند؟ درای  قدرت گرفه، و گسهرش یافه،

ها گردیده و مفروض ما ای  استت کت، شکستت دولتت در عتراق      قدرت گرفه  ای  گروه

 یابی داعش در عراق شده است.  موجت قدرت

 ولت عراقورشکستگی د

هتای ورشکسته، جهتان بتوده استت و بتر استاس        های ا یر در شمار دولتعراق در ده،

های ورشکسته،  های ورشکسهگی ک، صندوق صلح منهشر کرده، عراق جزء دولتشا ص

 است ک، ورعیهی حاد دارد. 

 
 (http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2005-sortable  ) 

هتا بت، دولتت ورشکسته، ت تدیل شتوند،       شود دولتمی درباره اینک،  ، مسائلی س ت

0

20

40

60

80

100

120

Iraq

 مجموع

 فشارهای جمعیتی

 پناهندگان و آوارگان داخلی

 نارضایتی گروهی

 مهاجرت انسانی

 توسعه نامتوازن

 مشروعیت دولت

 خدمات عمومی

 حقوق بشر

 دستگاه امنیتی

 اختالف نخبگان

 مداخله خارجی



 

 

44 

ل 
وام
ع

ت
در
ق

 
اق
عر
در 
ش 
داع
ی 
یاب

 

پردازان بتر استاس مشتاهدات تجربتی، ست،      های گوناگونی گفه، شده است. نظری، دیدگاه

بر تی در شکستت    .2کننتد:   ها مطترح متی  مجموع، دلیل مخهلف را برای شکست دولت

بر ی دیگر بر رابط، میتان   .1 .کنندالمللی تمرکز میدولت، ب، نقش تغییرات در سطح بی 

ها در سطح  رد و در دا ل جامعت،  بر ی نیز بر روابط گروه .9 .دولت و جامع، تأکید دارند

ک، شاید بهوان هر ست، عامتل را در عتراق مشتاهده      (carment, 2003, p4)ورزند  تأکید می

 کرد. در ادام، ب، عوامل شکست دولت در عراق  واهیم پردا ت.

 عراقحمله آمریکا به 

  یت ا ب، کایآمر حمل، ،یالملل یب سطح در عراق در دولت شکست یاصل عوامل از یکی

 بتدون  و آورد دیت پد یالمللت   یب یائهالف توانست 1119 مارس سهمیب در کایآمر. بود کشور

نخسهی  مشکل جرج دبیلو بوش در حملت،   .کندحمل،  عراق کشور ب، یقانون مجوز کست

ب، کشوری ک، منافع آمریکا را تهدید نکرده بود، بحث مشروعیت بود. دولت بتوش بت، دو   

 کرد: دلیل اصلی برای حمل، ب، عراق اسهناد 

او  اینک،، دولت صدام حسی  با القاعده در ارت تاط استت و ایت  کشتور از تروریستم      

پای، بود ک، همان زمان بنا بر نظر کنکره آمریکا، صدام بیقدر  کند. ای  ادعا آنحمایت می

 دانست، ن، اینک، از حامیان آن باشد. حسی ، القاعده را تهدیدی برای حکومت  ود می

های کشهار جمعی است و تهدید فوری دوم اینک،، عراق در حا  سا ت و توسع، سالح

ها هتم  ست است و  ود آمریکاییدانسهند ای  ادعایی نادر برای آمریکاست. اما همگان می

. حهی اگتر  ((Bassil, 2012, p29 اعالم کردند عراق سالح کشهارجمعی ندارد 1111در سا  

داشت، باز هم عراق تهدیدی برای آمریکا ن ود، بلک، علت اصلی ای  مسئل، صحت هم می

ای  حمل،، مسئلۀ نفت و تسلط بر بازارهای نفهتی منطقت،  اورمیانت، و در راستهای حفتظ      

 .(Hinnebusch, 2007, p3-5)هژمونی نظامی آمریکا بر منطق، بود 

، ولتی  دالیل و توجیهات فراوانی برای حملت، آمریکتا بت، عتراق گفهت، شتده استت          

المللی بود ک، روی داد. حمل، آمریکا ب، عراق نهایج مث ت  هرحا  ای  حمل،، واقعیهی بی  ب،

 تری  نهایج ای  حمل، ب، قرار زیر است:و منفی بسیاری داشت. بر ی از مهم

 از بی  رفه  حکومت صدام حسی ؛. 2

 و ،افزایش ناامنی عمتومی در عتراق بت، دلیتل حمتالت تروریستهی، دزدی، حملت       . 1

  ؛کشی آدم

 شکل گرفه  حکومت جدید؛. 9



 

 

45 

ل 
سا

هم
جد

ه
 /

ره 
ما

ش
تاد

هف
 و 

وم
د

  /
ان

ست
زم

 
44

33
 

 پایان در عراق؛بحران انسانی بی. 1

 گسهرش ناامنی و بحران ب، کشورهای همسای، عراق؛. 1

 الملل و حقوق بشر؛گرد در حقوق بی  عقت. 6

 . (Bassil, 2012, p29)...  و جهادی؛ گرایاسالم هایگروه هایفعالیت افزایش. 7

هدف آمریکا در جنگ عراق تغییر رژیم عراق و احهماالً ایجاد دولهی باث ات و مشروع و 

اعتالم کترد    1122در ستخنرانی  هتاردهم دستام ر    اوبامتا  ال ه، دوست برای آمریکا بود. 

هتای  تری  جنتگ زودی عراق را ترک  واهند کرد و یکی از طوالنی نیروهای آمریکایی ب،

یافت. اوباما در ادام، گفت ک، ما یک حاکمیتت باث تات و یتک     تاریخ آمریکا پایان  واهد

کنند، پشت سر  ود عراق  ودکفا با حکومهی مردمی ک، مردم نمایندگانشان را انهخاب می

 اما آیا واقعیت نیز  نی  بود؟ (Brennan, 2014, p1)ب، جای  واهیم گذاشت 

مواره درگیر شتورش و  ن ود ک، ه نهیج، جنگ برای عراق  یزی جز دولهی ورشکسه، 

بینی بود؛ زیرا مرزبنتدی در عتراق از   جنگ دا لی است. ال ه، ای  نهیج، از ق ل قابل پیش

ای در ای  کشور انجام شده است کت، عتراق همیشت، بتا ستا هاری      گون، سوی انگلیس ب،

توتتالیهر   رو باشد. عراق در دوره صدام با یک دیکهتاتوری و یتک حتزب شت ،     شکننده روب،

نگ، داشه، شده بود ک، آمریکا ای  ستا هار را از بتی  بترد و طترح جتایگزی  آنهتا        باث ات

 . (Hinnebusch, 2007, p9)درسهی جواب نداد  ب،

 کم از س، نظر بر ایجاد بحران داعش تأثیر داشت: جنگ عراق دست

 عراق کل بر تسلطدر  هاییکایآمر یناتوان و عراق ارتش انحاللالف( 

ها برای م ارزه با ارتش رعیف عراق آمده بودنتد و بترای    گفت آمریکاییتوان در واقع می

ای نداشهند. آنها انهظار یک جنگ سریع مدت در عراق برنام، های طوالنی م ارزه با شورش

آسا را داشهند. رامسفلد تأکید داشت برای جنگ عراق و شکست دادن آنها  هارصتد   و برق

ها با تعداد سربازان کمهری )حدود دویست هزار نفتر(  هزار سرباز الزم است، ولی آمریکایی

کرد. افزون بر ایت ،  ب، عراق آمدند ک، ای  مسئل، کنهر  آنها را بر تمام عراق ناممک  می

آنها ارتش عراق را منحل کردند و یک سا  طو  کشید تا توانسهند نیروهای امنیهی عراق 

اقد حکومتت مرکتزی و ارتتش بتود و از     را دوباره شکل دهند. در ای  مدت عراق تقری اً ف

شتد. ایت  از بتی  بتردن دولتت مرکتزی در عتراق، ست ت         ها مدیریت میسوی آمریکایی

گترا توانستهند   گیری  أل امنیت و آنارشی در دا ل ای  کشور شد ک، نیروهای فرقت،  شکل

نحتال   زودی از  أل موجود در عراق اسهفاده و جاهای  الی را پر کنند. افزون بر ای ، ا ب،
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های مقاومتت در  دیده ارتش ب، گروه ارتش عراق س ت شد صدها و هزاران نیروی آموزش

 .  (ibid, p9)عراق پیوسهند 

 عراق در یجهاد یگرااسالم یهاگروه رشد یبرا الزم یفکر ۀنیزم شدن آماده ب(

بتا   ها ای  نکه، را در نظر نداشهند ک، حمل، عراق شاید از منظر آنها یتک جنتگ  آمریکایی

های اسالمی جهادی، حملت، بت،   اهداف سیاسی و اقهصادی باشد، ولی ای  جنگ نزد گروه

گرای های اسالمشود. حملۀ آمریکا ب، عراق زمین، فکری فعالیت گروهداراالسالم تلقی می

گرایان جهادی همانند القاعده همیش، ب، مسئل،  اسالمجهادی را در ای  کشور فراهم کرد. 

انتد. آنتان معهقدنتد     ای  کشور ب، کشورهای اسالمی نگاهی مذه ی داشه، آمریکا و تهاجم

اند و ب، دن ا  از بی  بردن آمریکا و غرب یک جنگ صلی ی بر رد مسلمانان ب، راه اندا ه،

ای  جنگ در »های  ود اعالم کرده است ک، الدن در بسیاری از اعالمی، اسالم هسهند. ب 

 . (211-219ص ،2988)نظمی، « اصل جنگی مذه ی است

گویتد: جنتگ   پرستند، متی  هایش ک، از او درباره صلح میالدن در یکی از مصاح ، ب 

کنند ب، دن ا  صلی ی آمریکا و یهودیان بر رد مسلمانان ادام، دارد و آنها ب، دروغ ادعا می

هتا را بتاور   صلح جهانی هسهند و مهأسفان، حاکمان جوامع اسالمی و بر ی دیگر ای  دروغ

اند. صلح دروغی بیش نیست و آنها ب، بهانتۀ صتلح بت، قصتابی کتردن مستلمانان و       کرده

گفه، است جنگ ما با دشتمنان  )ص( طورک، پیام ر پردازند....  همانکشورهای اسالمی می

 .(FBIS Report, 2004, p68)اسالم تا روز قیامت ادام، دارد 

هتا بترای آنهتا    راسی ک، آمریکاییها از آزادی و دموکپنداشهند عراقی آمریکایی ها می

اعهماد بودند. در عراق ها بیها ب، آمریکاییک، عراقی بیاورند،  وشحا   واهند شد؛ درحالی

های آمریکا بر رد عراق، نگتاهی منفتی بت، آمریکتا و     ب، دلیل سوابق اسهعماری و تحریم

 .(Hinnebusch, 2007, p10)انگلیس وجود داشت 

 شورش و مردمی های اعتراض ج(

( و دیگران نشان دادند ک، اشغا  عراق س ت اعهراض مردم Toby Dodgeتوبی داج )

و در نهیج،، شورش در ای  کشور  واهد شد؛ زیترا تهتاجم بت، عتراق امنیتت و بهداشتت       

عمومی را در کشور از بی  برد و س ت شد دولت عراق از یتک دولتت رتعیف بت، دولهتی      

اشغا  عراق در سا  او  س ت کشه، شدن نزدیتک   کامالً ورشکسه، ت دیل شود. تهاجم و

ب، صد هزار نفر شد ک، بیشهر آنها شهروندان بودند. همچنی  از بی  رفه  ارتش و سا هار 

 .(Ibid) دولت س ت بیکاری گسهرده در ای  کشور گردید
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گیری داعش بتوده استت، شتکی    در اینک، حمل، آمریکا ب، عراق یکی از عوامل شکل

اوباما در مصاح ، با شت ک،   اند. مقامات آمریکایی نیز ای  مسئل، را تأیید کردهوجود ندارد و 

«Vice News» ب، عراق دانستت   1119گیری داعش را حمل، آمریکا در سا  منشأ شکل

کرد ک، ای  از نهایج نا واسه، جنگ است. اوباما در مصتاح ۀ  تود گفتت کت،      و اسهدال 

ناشی از گسهرش القاعده در عراق است ک، ای   ود نهیج، داعش یا همان دولت اسالمی 

ب، ای  کشور است. او در ادام، افتزود کت، ایت  یتک      1119حمل، آمریکا ب، عراق در سا  

 گتترفهیماز شتتلیک در نظتتر متتی پتتیشیتتد نمونتت، از نهتتایج نا واستته، استتت کتت، متتا با 

(http://rt.com/usa/241325-obama-isis-iraq-bush/). 

توان گفت یکی از عوامل اصلی شکست دولت در عراق، حمل، آمریکتا بت،   در واقع می

و در نهیج،، معمای امنیت در عراق شد. ای   ای  کشور بود ک، س ت ب، وجود آمدن آنارشی

مذه ی دیرین، ای  کشور، عراق را ب، سمت بحران فعلتی   ت  عامل در کنار تضادهای قومی

 برد.

 حکومت ناکارآمد

یکی دیگر از عوامل شکست دولت در عراق و در نهیج، رشد داعش، حکومت ناکارآمد 

جامع، قرار دارد، ناکارآمدی حکومتت   در عراق است. ای  مؤلف، ک، در قالت رابطۀ دولت و

یابی داعش  داند ک، ب، قدرتهای جامع، می را موجت قطع ارت اط دولت با بسیاری از گروه

هتای  در عراق کمک فراوانی کرد. معهقدان ب، ای  دیدگاه، شخص نوری مالکی و سیاست

ی شیعیان و تضعیف یابهای او در راسهای قدرتاند ک، سیاست دانند و بر آناو را مقصر می

 رانی اهل سنت در ای  کشور بوده است. و ب، حاشی،

 دست از را عراق یکس  ،»با عنوان  پست واشنگه فرید زکریا در تحلیلی در روزنام، 

دولت بوش با تعداد کمی نیرو ب، عراق حمل، کرد ک، ای  بتدتری   نویسد:  نی  می« داد؟

حمل، آمریکا در تاریخ ای  کشور بود؛ زیرا تعداد کم نیرو ست ت شتد آنهتا دن تا  مهحتدان      

هتای شتیع،    سرعت سا هار حکومهی سنی را از بی  بردند و ب، گروه محلی باشند. ایشان ب،

ها حاکم عراق بودند،  ها سا هار سنی را ک، سا ک، از مخالفان صدام بودند، قدرت دادند. آن

ها را از صورت کلی سنی روکراسی را مهوقف و ارتش را پراکنده کردند و ب،بواز بی  بردند. 

نامنتد،  متی « ایجنگ فرق،»قدرت کنار گذاشهند. اگر ، بیشهر افراد آشفهگی  اورمیان، را 

سوری، نظامیان سنی علی، حاکمتان  بنامیم. در عراق و « هاشورش سنی»بههر است آن را 

اند. کابین، بوش اسهدال  اند ک، ب، زعم آنان، آنها را سرکوب کردهغیرسنی اسلح، برداشه،

https://news.vice.com/video/president-barack-obama-speaks-with-vice-news
http://rt.com/usa/241325-obama-isis-iraq-bush/
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کردند ک، شیع، اکثریت هسهند؛ پس باید حاکم عراق باشند. اما آنها در نظر نگرفهند ک، می

انتد و   ، در اقلیتت انتد، آنهتا در منطقت    اگر ، نوری مالکی و حتزبش در عتراق در اکثریتت   

نوری مالکی و  شوند.کشورهای ترکی،، عربسهان، قطر و... از سوی حاکمان سنی اداره می

 ندارندها را در قدرت راه حزبش زمانی ک، در قدرت بودند، رفهار مناس ی نداشهند. آنها سنی

رشی ک، و با اسهفاده از نیروهای نظامی ب، تهدید و ارعاب مخالفان  ود پردا هند. ای  شو

هتا  ب، بعد شورش سنی 1119بینی بود. از  رو شد، از ق ل قابل پیش دولت مالکی با آن روب،

گفتت پایت،   شد. ژنرا  پهرائوس همان زمان میآغاز شده بود ک، همواره ب، عقت رانده می

هتا را بایتد وارد سیاستت    ها و نظامیان سنی اصلی ای  اسهراتژی باید سیاسی باشد و ق یل،

ها ها را وارد سا هار حکومت کرد، ولی مالکی سنیگفت باید در طی زمان سنیمی کرد. او

را در قدرت سهیم نکرد و مقامات کلیتدی ستنی را تحتت تعقیتت قترار داد کت، از جملت،        

 . (Zakaria, 2014)تری  آنها، وزیر مالی عراق بود  مهم

داننتد،   مالکی متی های عراق علی، حکومت ناکارآمد کسانی ک، داعش را شورش سنی

 کنند:ترتیت حوادث را بدی  صورت بیان می

-1117گردد ک، در سا  ریش، ای  شورش اهل سنت عراق ب، شورش ق لی آنان برمی

هتا،  ب، همراه نیروهای حکومتت مرکتزی و آمریکتایی   « جن ش الصحوه»با عنوان  1118

نتد و بستیاری از   سازمان سابق داعش را ک، همان القاعده عراق نام داشتت، شکستت داد  

های آمریکتایی از عتراق در ستا     مناطق عراق را بازپس گرفهند. اما پس از  روج نیروی

نوری مالکی در جذب نیروهای الصحوه و مهمرکز کردن آنهتا ناکتام مانتد و ست ت      1122

پس از اینکت، محافظتان وزیتر متالی      1121رنجش آنها شد و در نهایت در بیسهم دسام ر 

را بازداشت کرد، بتی  متالکی و رق تایش شتکاف پدیتد آمتد. در       « ساویرافع العی»سنی، 

های االن ار، صالح التدی ، نینتوا، کرکتوک و دیالت،     هایی در اسهانهای بعد اعهراض هفه،

ها بت، دلیتل   شکل گرفت. پس از ای  قضایا اولی  انهخابات اسهانی بعد از  روج آمریکایی

ب، تأ یر افهاد. در بیست و سوم آوریل  1129مارس  اوراع امنیهی االن ار، نینوا و کروک تا

 نیروهای امنیهی عراق ب، یک مقر معهرران )الحویج،( در جنتوب غربتی کرکتوک    1129

هتای  یورش بردند و بیست نفر را کشهند و صد نفر را ز می کردند. ایت  ست ت اعهتراض   

هتا  ن درگیتری نشی  شد ک، طی پتنج روز در جریتا   های با اکثریت سنیگسهرده در اسهان

ای و های معهرری از نیروهای نظامی ق یلت، های بعد گروهدویست نفر کشه، شدند. در ماه

تشتکیل شتد. در ایت  زمتان      الطريقة النقشبنديةجتیش رجتا    نیروهای شورشی هماننتد  
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 شدند. های شیع، نیز در بغداد و دیالی و دیگر مناطق مشهرک بسیج می گروه

کرد، از فرصت پدیدآمتده  ک، اکنون با نام داعش فعالیت می در ای  زمان القاعده عراق

های  تود را گستهرش   برای انجام عملیات بر رد حکومت مرکزی اسهفاده کرد و عملیات

نفتر از نیروهتای    11یک هفه، پس از آنک، در یک عملیتات   1129ام دسام ر  داد. در سی

یروهای امنیهی عراق دسهور داد وزیر ب، ن ارتش هفهم عراق را کشهند، نوری المالکی نخست

های نظامی های اعهراری را در الرمادی جمع کنند ک، ای  س ت بر ورد  ش  گروهکمپ

شد. مالکی در تالش برای کاهش بحران قتو  داد نیروهتای امنیهتی عتراق را از      ایق یل،

در  رمادی و فلوج،  ارج کند ک، در ای  زمان داعش از  أل قدرت پدیدآمده بهتره بترد و  

فلوج، را ب، اشغا   ود درآورد و دولتت استالمی را بترای محافظتت از      1121او  ژانوی، 

هتای شورشتی   های بعد داعش و دیگتر گتروه  در ماه .ها در برابر حکومت اعالم کردسنی

 ,Adnan and  reese)گشتت  قلمرو  ود را گسهرش دادند و بحرانی کنتونی عتراق پدیتدار    

2014, p10-12).  

 های جامعه بین گروهارتباط 

های جامع، نامناست باشد یا اساستاً  بر اساس ای  عامل، هنگامی ک، ارت اط میان گروه

کشاند. ارت اطی وجود نداشه، باشد، ای  فضای پدیدآمده دولت را ب، سمت ورشکسهگی می

گاه در ای  کشتور ملیتت واحتد     بینیم هیچاساس، با نگاهی گذرا ب، گذشه، عراق، می برای 

پار گی  ها ای  قدرت حکومت بوده ک، یکمعنای واقعی شکل نگرفه، است و طی سا  ،ب

هتای هتویهی   مذه ی و شتکاف  ت  های قومی حکومت را حفظ کرده است. در واقع ا هالف

موجود در کشور عراق است ک، دولت عراق را ب، شکست کشتانده استت. ا تهالف میتان     

رغم اکثریتت شتیع،،    کشور بوده است و ب،های همیشگی ای  شیع، و سنی یکی از بحران

کارآمتدن   اند. حا  پس از سقوط صتدام و روی همیش، اهل سنت در ای  کشور حاکم بوده

وزیر شیعی در ای  کشور، اهل سنت تحمتل حکومتت شتیعیان را نداشتهند و گتاه       نخست

زندگی تحت سیطره داعش را  ندان دشتوارتر از زنتدگی تحتت حکومتت شتیعی عتراق       

ت  شدت وجود دارد. هویت کردی سهند. افزون بر اینک، در عراق ا هالف قومی نیز ب،دان نمی

هتا در ایت  کشتور بت،     هاست برای کشور عراق مشکل ایجاد کرده است و کردعربی سا 

دن ا   ودمخهاری و تشکیل حکومت کردستهان هستهند و در نهیجت،، از تضتعیف دولتت      

شود هرگون، سیاست دولتت در  وامل س ت میمرکزی عراق  ندان نا شنود نیسهند. ای  ع

شتود کت، ایت  ست ت پدیتد آمتدن یتک معضتل در حتوزه          راسهای  طوط هویهی تفسیر 
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هتای قتومی و   شود؛ زیرا هنوز مفهوم هویت ملی جایگزی  هویت گذاری دولت می سیاست

 مذه ی نشده است.

گتاه   ولتی هتیچ  اساس، ابهدا نوری مالکی از حمایت ره ران سنی بر توردار بتود،    برای 

حمایت آنها از او کامل ن ود و آنها منهظر بودند ب ینند آیا او نیروهای سنی را ک، با القاعتده  

دهد و آیا آنها شرکت می 1121-1113عراق مقابل، کردند، در انهخابات محلی و ملی سا  

تمتام ن تود.   گاه کامل و  گیرد یا  یر. بنابرای ، حمایت آنها از مالکی هیچرا نیز ب، بازی می

های مالکی و از اقدامات نیروهای امنیهی او ناامیتد شتدند و بت،     زودی از سیاست اما آنها ب،

آمدن حکومت  یو حه (Russell, and Sambanis, 2014) ای  ود بازگشهندهای فرق، سیاست

 ن رد؛  یب از را یمذه  - یقوم یهادغدغ،  یا زین یالع اد دریح یدر عراق ب، ره ر دیجد

 یریت گ در حتا  قتدرت   انیعیشت  ینظتام  یرویاهل سنت در عراق، ن یروهایاز نگاه ن رایز

 .(Adnan and reese, 2014, p9) هسهند

اشتاره   یالملل یب و یمل ،یباال ب، عوامل شکست دولت در عراق در س، سطح دا ل در

 شد، داعش یابیقدرت س تشکست دولت  گون،   یا ک،مطلت را   یاو در ادام،،  میکرد

 .کرد می واه یبررس

 یابی داعش دولت ورشکسته و قدرت

های ا یر بسیار مرسوم شده ک، در سا های ورشکسه، با داعش  یست؟ ارت اط ای  دولت

رعیف و ورشکسه،، محیط مناس ی برای ظهتور یتا تستهیل     گویند دولت ها میدر ارزیابی

قهی ما بت، آثتار موجتود در حتوزه     اساساً وکند. های تروریسهی فراهم میهای گروهفعالیت

الملتل  در حوزه روابط بتی  بینیم  نگریم، می های ورشکسه، میالملل درباره دولتروابط بی 

کننتد؛ زیترا ایت     المللی نگاه میعنوان تهدیدی علی، امنیت بی  های ورشکسه، ب،ب، دولت

 های تروریسهی هسهند.  گروه ها همانند بهشهی بالقوه برای فعالیتدولت

های ورشکسه، و رعیف تهدیدی برای امنیتت   پردازان معهقدند دولت بسیاری از نظری،

ویژه پس از حوادث یازده سپهام ر تقویت شتد و بستیاری از    المللی هسهند. ای  نگاه ب،بی 

های دولت تری  تهدید برای امنیت جهانی، ن، پردازان ای  حوزه معهقدند اکنون بزرگنظری،

در واقع تحلیلگران معهقدند  .(Newman, 2007, p464) های رعیف هسهندقوی، بلک، دولت

های رعیف و ورشکسه، را  ونان پای، یا سکوی پرتابی برای انجتام یتا   ها دولتتروریست

دهنتد و بترای نمونت،،    های تروریستهی  تود در ستطح جهتان قترار متی      گسهرش فعالیت

هتای  بتا دولتت   ای همچون افغانسهان و ستومالی درمقایست،   ه،های رعیف و ورشکس دولت
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 های تروریسهی هسهند.قوی، بیشهر میزبان گروه

 دولتت  کت،  ییجتا  هتر  در میریت بگ ج،ینه نک،یا یبرا دولت بودن ورشکسه، صرف اما

 از یاریبست  رایت ز استت؛  انگارانت، ستاده  اریبست  ابتد، ییم گسهرش سمیترور بود، ورشکسه،

 & Simons) استت  افهت، ین گستهرش  آنهتا  در ستم یترور کت،  هستهند  ورشکسه، یکشورها

Tucker, 2007, p388) آن در ستم یترور گسهرش یبرا ییتنها ب،دولت  یورشکسهگ  راک،؛ 

گتروه   کیت  عنتوان  ب،گروه القاعده  تیک، ب، فعال یزمان نمون،، ی. براستین یکاف کشورها

 انت، ی اورم و قایآفرشما   ا،یجنوب شرق آس ا،یتنها ب، جنوب آس هاآن م،ینگر یم یسهیترور

 فعتا   قتا یآفرهماننتد جنتوب    ا،یت دن ستطح  در ورشکسه، یهادولت گریدتوج، دارند و در 

 رعف لیدل ،ن، فقط ب است، فعا  م ی و پاکسهان در سمیترور ک، اکنون واقع در. سهندین

 و م تارزه  در یقتو  یا ارادهآنان  یهادولت ک، است لیدل  یاب،  آنهاست، بلک، یهادولت

 از ی انیپشته  بت،  هتا ستت یترور ،بتر آن  افزون. ندارند یسهیردترور یهااتیعمل یاندازراه

 افهت، ی گستهرش  ان،ی اورم یکشورها در القاعده اگر. مندندازین تیجمع و یمحل کارگزاران

. کننتد یمت  تیت حما گروه  یکشورها از ا  یمردم اهل سنت ا ک، است لیدل  یا ب، است،

 هتا گتروه   یا هسهند، معهد  انیگراک، اسالم ییک، در کشورها میما شاهد هسه  ،یبنابرا

 .(Patrick, 2007, p652-655) ابندیگسهرش  توانندینم

 فتراهم  هاگروه  یا تیفعال یبرا یمناس  بسهرورشکسه،  یهادولتگفت  دیواقع با در

آمدن  دیپدک، صرف ورشکسه، بودن دولت س ت  ستیمعنا ن  یررورتاً ب، ا یول کنند،یم

 گرید. در واقع اگر دولت ورشکسه، باشد و در کنار آن شودیم یسهیترور یهاو رشد گروه

 داشته،  وجتود  یمتذه   و یاقهصاد ،یاسیس یهان،یزم لیاز ق  ها،گروه  یا تیعوامل تقو

 .ابدییم شیافزا شدت ب، یسهیترور یهاروند رشد گروه  یا باشد،

های ورشکسه،  طتور بت، گستهرش تروریستم     پردازیم ک، ای  دولت اکنون ب، ای  می

 کنند. کمک می

 دولت ورشکسته، پناهگاه تروریسم

هتای ورشکسته، بت، م تاحثی همچتون جریتان       اگر ، درباره مسائل امنیهی در دولتت 

شتیوع  پناهندگان ب، دیگر کشورها، قا اق مواد مخدر، قا تاق استلح، و قا تاق انستان و     

 در ک، یامسئل،  یترمهم یول ،(Simons & Tucker, 2007, p387)شود ها اشاره میبیماری

 تیفعال یبرا یامن پناهگاه کشورها  یا ک، است  یا شودیم مطرح هادولت  یا  صوص

 تواننتد یمت  ورشکسته،  یهتا . دولتندیآ یم شمار ب، آنها یآموزش یهاکمپ و هاگروه  یا
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کشتورها کنهتر      یت ا رایت ز کننتد؛  فراهم یسهیترور یهاگروه تیفعال یبرا یمناس  بسهر

بتر   یستودان و... شتاهد   ،عراق افغانسهان، یها. نمون،ندارند  ود یها یبر سرزم یمناس 

 .(Patrick, 2007, p652)مدعاست   یا

هتای  تارجی از   تروریستت هنگامی ک، دولهی ورشکسه، شد، در فضای ب، وجود آمده 

رونتد؛  آیند یا از ای  کشورها ب، کشتورهای دیگتر متی   دیگر ب، ای  کشورها میکشورهای 

ها را در  ند سا  ا یر درگیر مستائل تروریستم و حمتالت    ای ک، بسیاری از دولتمسئل،

تروریسهی کرده و س ت شده بحران در یک کشور ب، معضل امنیهی جهانی بد  شود. مثا  

، جنگجویتان  تارجی از کشتورهای عربستهان،     روش  ای  مسئل،، عراق و سوری، است ک

قطر، سودان، الجزیره، فرانس،، مراکش، اندونزی، مصر و ... ب، ایت  دو کشتور بیاینتد و در    

 .(Simons & Tucker, 2007, p388)آنجا تجمع کنند 

استاس،     باره شتده استت و بترای     ای  مسئل، س ت ب، وجود آمدن نگرانی جهانی درای 

هتای  هتا و ستازمان  هام ر در گزارش  ود پیشنهاد کرد ازآنجاکت، گتروه  کمیسیون یازده سپ

اند ک، حکومت رعیفی دارند، راه م ارزه با تروریسم، کمتک  تروریسهی ب، کشورهایی رفه،

هتای  گتروه   های رعیف و ورشکسه، است تا تقویتت شتوند و فعالیتت   کردن ب، ای  دولت

 .(Newman, 2007, p465)تروریسهی در ای  کشورها محدود گردد 

کتامالً   یکشتور  بت،  کشتور،   یت ابت،   کتا یآمرو پس از حملت،   1119از سا   زیعراق ن

 ،یسته یترور یهاتیفعال یو با توج، ب، فراهم بودن بسهر مناست برا شد لیت دورشکسه، 

از  یاریبست  ی تارج  انیکشور شکل گرفت و جنگجو  یدر ا یسهیمخهلف ترور یهاگروه

 گروپ سوفان مؤسس،. دیگرد داریپدگروه داعش از د  آن  و آمدندکشورها ب، عراق  گرید

 86 از نفتر  92111 تتا  17111  یبت  انتد، آمتده  ،یسور و عراق ب، ک، را ی ارج انیجنگجو

 بت،  هتا ستیترور ورود بر راشکست دولت  ریتأث مسئل،  یااست.   زده  یتخمکشور جهان 

کشتور   بتوده،  مناستت  هتا گروه  یا تیفعال بسهر ازآنجاک،. دهدیم نشان ورشکسه، دولت

. بر اساس گتزارش  است شده لیت د ایدن سراسر از هاگروه  یتجمع ا یبرا یعراق ب، محل

 :است ریز قرار ب، دارند را عضو  یشهریب ک، ییکشورها از یتعدادسوفان گروپ  ؤسس،م
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 2نمودار داوطل ان  ارجی داعش

 

ها از کشورهای گوناگون ب، داد  گون، تروریستتوان نشان با توج، ب، نمودار باال می 

ها و از طرفی رعف دولتت مرکتزی،   اند. مسئل، آمدن تروریست آمده و قدرت گرفه، عراق

کشتاند؛ زیترا از یتک طترف     هتا را بت، نتابودی متی    همچون  ر ۀ باطلی است ک، دولت

کتاهش یافهت،، بت،    شوند و از طرفی هر روز کارایی دولت روز تقویت می ها روزب،تروریست

هتا، ناررتایهی عمتومی از دولتت افتزایش      دلیل عدم توانایی دولت در م ارزه با ای  گتروه 

 یابد. می

                                                 

1.http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/12/world/middleeast/the-iraq 

-isis-conflict-in-maps-photos-and-video.html?_r=1 
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 دولت تیکاهش مشروع

  یتأم آموزش، همچون  ود یکارکردها نهواند دولت شودیم س ت دولت شدن ورشکسه،

 کشتور  در زیت ن  شتونت  و فقتر  نهتا یا کنار در گاه ک، دهد انجام را یدارحکومت و تیامن

 وارد افتراد  و شتود  یمت  دولتت  تیمشتروع  کتاهش  ست ت  مستئل،   یت ا. ابتد ییم گسهرش

 گتر ید و تیت امن  یتأم یبرا گاه و گردند یم یمذه  و یقوم یهاییگرافرق، یها یریدرگ

 .رندیپذ یم را آنها سلط، ای وندندیپ یم مخالف یهاگروه  یا ب،  ود یازهاین

 نکت، یا مگتر  دارنتد،  را یسته یترور یهتا گتروه  دادن شکستت  ییتوانتا  هادولت اصوالً

 رفه، لیتحل نخ ، ره ران انیم یهایریدرگ و نخ گان  ا هالف لیدل ب، دولت یها ییتوانا

 لیتحم دولت ب، را  ود توانندیم یسهیترور یهاگروه ای هاشورش صورت،  یدرا ک، باشد

 یمیتنظ اقهدار و اتیمال س،یپل ارتش، یابزارها از تواندینم دولت حالت  یا در رایز کنند؛

. دولت عتراق  (Masters and Hoen, 2012, p339) کند اسهفاده شامدهیپ مسائل برابر در  ود

ک، تازه حکومت تشکیل شده بود و تا حدودی حکومت در بتی    1118-1117نیز در سا  

و از منتاطق تحتت   ها مشروعیت داشت، توانست گروه القاعده را شکست دهتد  هم، گروه

های قتومی و متذه ی میتان     اشغا  عقت براند، ولی در ادام، و پس از پیش آمدن ا هالف

شدت تضعیف شد و دوباره القاعده عتراق   های مخهلف عراقی، مشروعیت حکومت ب،گروه

توانست مناطق بسیاری از ای  کشور را اشغا  کند. ای  کاهش مشروعیت دولت ب، حتدی  

راحهی حکومت داعش را بر حکومت عتراق تترجیح دادنتد و     ر عراق ب،بود ک، اهل سنت د

  اشغا  کند. یریرا بدون درگ  ینش یسن یشهرها ،س ت شد داعش مسئل،ای  

 های خارجی دخالت

و  انیاز شورشت  تیت حما راهاز  ی تارج  یهتا دولتت  شود،یم ورشکسه، دولتک،  یهنگام

 شودیم س ت دولت شکست واقع در. شوندیم کشور شدن ث ات یبمخالف س ت  یهاگروه

 از تیت حما قیت طر از و کننتد  دن تا   یراحه ب،کشورها   یاهداف  ود را در ا هادولت گرید

 ت،یت حما مورد یهاگروه  ی. اگر اگردندکشورها   یدر ا یث اتیس ت ب معارض، یهاگروه

کشتورها    یت در ا ستم یست ت گستهرش ترور   ی تارج  یهتا تیحما  یا ،باشند یسهیترور

 .شود یم

عراق پس از حمل، آمریکا ب، ای  کشور ب، کشوری ورشکسه، ت دیل شده بود و  کشور

های گوناگونی ک، در درون ای  کشور برای دسهیابی ب، منافع بیشهر یا ترس از ناامنی گروه

موجود دست ب، اسلح، برده بودند، مورد حمایت کشورهای عربی منطق، قرار گرفهند و ای  
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یابی داعش در عراق بود. کشتورهایی همچتون   های  ارجی از عوامل اصلی قدرتتحمای

گیری داعش بت، تقویتت ایت  گتروه پردا هنتد. ایت        عربسهان، قطر و اردن از زمان شکل

راحهی توانسهند منافع  تود   کشورها از شکست دولت در عراق نهایت اسهفاده را بردند و ب،

 را در ای  کشور دن ا  کنند. 

یکی از اهداف م ارزاتی  ود را م ارزه علی، حاکمان کشتورهای عربتی منطقت،     داعش

کنند ای  بود کند، ولی دلیل اینک، ای  کشورها از ای  گروه تروریسهی حمایت میاعالم می

شدت نگران بودند و کوشیدند از تمام توان  ود را  یابی شیعیان در عراق ب،ک، آنها از قدرت

هتای  ی در ای  کشور اسهفاده کننتد و در همتی  راستها از گتروه    برای تضعیف دولت مرکز

تر شدن بحث در ادامت، نقتش دو کشتور    مخالف در ای  کشور حمایت کردند. برای روش 

 عربسهان و اردن را بررسی  واهیم کرد.

 گتروه  ب، یسعود عربسهان دولت یمال کمک بر دا  یروشن شاهد گون،چیه :عربستان

 یهتا گتروه  فهرستداعش را در  مارس، ماه در کشور  یا یمال ریوز و ندارد وجود داعش

  ،یالمستلم  ا توان  النصتره،  ج ه، همراه ب، داعش اکنون و داد قرار کشور  یا یسهیترور

 ب، کمک هرگون، و هسهند عربسهان اهیس فهرستدر  یاهلل سعود حزبو  یمنی یهایحوث

  .شودیم شمردهنقض قانون  آنها

 عربستهان  در را ستعود  آ   انتدان  حکومتت  القاعده همانند گروه  یا بعدها نک،یا از عربسهان

 دنیرست  یبترا   ود دشم  احزاب از کشورها گاه ک،در نظر داشت  دیبا یول ترسد،یم کند، دیتهد

عراق  یعیبرابر حکومت ش در راداعش  یهاشرفتی. عربسهان پکنند یم اسهفاده شی وب، اهداف 

دولتت   میدا  بتر کمتک مستهق    یآشتکار  متدارک  هر ند. کردیم  یتحسو حکومت بشار اسد 

 ازب، داعش  ر واهان،ی  یهاکمک از یمهم بخش نک،یا در ندارد، وجود هاگروه  یعربسهان ب، ا

 در یاقتدام  گونت،  چیهت و دولت عربستهان   ستین یشک شود،یشهروندان عربسهان انجام م یسو

 تیت اهم یگتر ید یدرآمتد  منتابع  وجتود  بتا  اکنتون  اگر ت، . دهتد ینم انجام آنان با مقابل، جهت

  یت ا تیت اهم از دین ا ،است افه،یدرآمدها ب، داعش کاهش  گریدب، نس ت  ر واهان،ی  یها کمک

بارهتا بت،    کایآمرغافل شد. دولت  ،یدر عراق و سور آنها یهاتیموفق و ،یاول گسهرش در هاکمک

 یبترا و  کننتد یمت  یمتال  تیت حما داعش از قطر و عربسهان یکشورها ک، کردمسئل، اذعان   یا

 یکشتورها  ب،( Jack Lew) کایآمر یدار  زان، ریوز ها،ستیترور ب، یمال یهاکمک  یمقابل، با ا

 .(Plotkin Boghardt, 2014) کرد سفر منطق، یعرب

کشور اردن نیز ک، اکنون یکی از کشورهای عضو ائهالف علی، داعتش استت،    :اردن
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همانند عربسهان و قطر ب، دن ا  تضعیف دولت مرکزی عراق بود. آنها بر الف عربستهان  

ها ک، از حاکمیت شیعیان در عراق ناراری دادند. اردنیصورت علنی انجام می کار را ب،ای  

کوشیدند ب، هر نحو ممک  حکومت شیعیان را در عراق بت، شکستت بکشتانند.     بودند، می

ی مالی عربسهان و قطر را نداشتت، ایت  حمایتت از داعتش در قالتت      ازآنجاک، اردن توانای

هایی در ای  کشور صورت گرفت ک، اردن سعی کرد افزون بر کمتک بت،   برگزاری نشست

کنندگان در نشست مخالفان عراقی در اردن، با تقدیر از  شرکتمخالفان، آنها را مهحد کند. 

بر ادام، جنگ تا تصترف   ،یگر عراقاقدامات گروه تروریسهی داعش در موصل و مناطق د

ب، گزارش پایگاه   ری ش ک، العالم،  .کید کردندأدولت نوری مالکی ت «سرنگونی»بغداد و 

پایهخت ای  کشتور برگتزار شتد، از بر تی      ،در ای  نشست ک، زیرنظر دولت اردن در امان

تروریستهی  های حزب بعث، سران سلفی عراق و حامیان مالی گروه  سران عشایر، بازمانده

هدف از ای  نشست بازگشت وحدت ب، عراق عنوان شده  .داعش دعوت ب، عمل آمده بود

آنچ، توج، تحلیلگران را ب،  ود جلت کرد، ترکیت ستخنرانان نشستت بتود کت،      ولی ،بود

کننتدگان در ایت     شترکت  .ای رد دولت مالکی بودنتد همگی  واسهار اعالم جنگ طایف،

 از ستوی حکومت ب، اهل سنت شدند ک، ب، ادعای آنها  نشست همچنی   واسهار بازگشت

 .(http://fa.alalam.ir/news/1612433) اندمالکی منزوی شده

های اشته اه کشتورهای منطقت،    یابی داعش، سیاستتوان گفت یکی از عوامل قدرتپس می

زمان، هم  های مالی و تسلیحاتی  ود، همهره بردند و با کمکبود ک، از شکست دولت در عراق ب

گیری داعش یاری رساندند و هم از ای  طریق توانایی دولت مرکزی را در مقابل، با آنتان  ب، قدرت

تضعیف کردند؛ کشتورهایی همچتون قطتر، عربستهان ستعودی، اردن و کویتت کت، بر تی بتا          

های گریز از مرکز، نقشتی اساستی در    ود از نیروهای سیاسی های مالی و بر ی با حمایت کمک

 France»نوری مالکی در دوران ریاست  ود در مصاح ، با ش ک، ها داشهند. یابی ای  گروهقدرت

نظامی در عراق و سوری، تأکید کترد و ایت  دو    بر حمایت عربسهان و قطر از جنگجویان ش ،« 24

 2هی عراق مسئو  دانست.یسهی و امنیهای قومی، ترورکشور را در بحران

                                                 
 اطالع بیشهر نک: برای. 2

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/maliki -saudi- qatar-at-
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 نتیجه

 پسگروه   ی. ااست حارر حا  یجهاد یگرااسالم یهاگروه  یترقدرتمند از یکی داعش

 ی ود را گسهرش داد و پس از اشغا  منتاطق  تیفعال عراق، از ییکایآمر یروهایاز  روج ن

-استالم  یهتا گتروه  شهریب. گروه داعش همانند کرد اعالم یاسالم حکومت کشور،  یااز 

از استالم استت. گتروه داعتش      یمهحجران، و سطح یقرائهاز  گرفه، ئتنش ،یجهاد یگرا

 لی. دالکند اشغا کشور   یا از را یاریبسو مناطق  ابدیزود توانست در عراق قدرت  یلی 

پتژوهش بتا     یت زودهنگام داعش ذکر شده است ک، متا در ا  یشرویپ  یا یبرا یگوناگون

 زودهنگتام  یابیت قتدرت   یت ا  یتی بت، ت   «ورشکسته،  دولتت » یلیاسهفاده از  ار وب تحل

 عوامتل  دسه، س، ریتأث  آن،ک، علت شکست  استورشکسه،  یدولهعراق  دولت .میپردا ه

 کیت ب، عراق بود کت، ست ت شتد     کایآمرحمل،  ،یالملل ی: عامل او  در سطح باست بوده

 یناکارآمتد  ،یملت  سطح در دوم عامل. برد  یب ازرا در عراق  ملت - دولت بند میسا هار ن

ارت اطتات   ،. عامتل ستوم  شد عراق در گسهرده یهایهیحکومت عراق بود ک، س ت ناررا

 ست ت  عامتل  دسته،  ست،   یت ا کت،  بود عراق در یقوم و یمذه  یهاگروه انیم آلود تنش

 .شد عراق در دولت شکست

 ک، میکرد انیب دارد، داعش یابی قدرت با یارت اط  ، ورشکسه، دولت نک،یا درباره اما

است کت،    یا عامل  ینخسه: است شده داعش یابی س ت قدرت نظردولت از س،  شکست

 اینقاط مخهلف دن از هاآنو  هاستستیترور یبرا مناستام  و  یگاهپناه ،کشور ورشکسه،

 یهتا د التت  ،دوم عامتل . کنتد یم اث ات را مدعا  یا زین شواهد ک، ندیآ یمکشور   یب، ا

 منتافع  جهتت  در کشورها گرید شودیم س ت دولت شکست ک، صورت  یبد است؛ ی ارج

 زیت ن مسئل،  یا ک، بپردازند ورشکسه، دولت درون در مخهلف یهاگروه از تیحما ب،  ود

 یبرا کشورها گریداردن و  ،قطر ،عربسهان یمشخص است و کشورها یروشن ب، عراق در

 رتعف،  لیت دل ب، زین عراق حکومت و پردا هند داعش از تیحما ب،  ود منافع ب، یابیدسه

است.  تیکاهش مشروع سوم، عامل. است نداشه، ئل،مس  یمقابل، با ا یالزم را برا ییتوانا

س ت شتده   ئل،مس  یدولت در عراق شده است و ا تیشکست دولت س ت کاهش مشروع

 نتد یفرا بت، و  دهند حیترج یمرکز حکومت بر را  ود بر داعش حکومت  ینش یسن مناطق

داعتش   نکت،، یا هتم  ئل،مست   یت . شتاهد ا شود داده سرعتکشور   یداعش در ا گسهرش

 .است کردهعراق را بدون مقاومت اشغا    ینش یسن یاز شهرها یاریبس
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