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 چکيده
واکاوی بحران تروریزم داعش در عراق براساس الگوی مدیریت بحران مایکل برچرر   درصدداین پژوهش 

است. بر این اساس، این پژوهش معتقد است ظهور بحران تروریزم و داعرش در عرراق مرامل چهرار مر  ر       

چرارچو  ظررری مردیریت     مرده امارهی  ایجاد، تداوم و تشدید، کاهش و پایان و پیامد است. با توج  ب  فرض

بحران مایکل برچر برای این پژوهش اظتخا  مده است. سؤال اص ی در این پژوهش این است ک  چ  ع رل و  

اظد و مدیریت بحران در عراق در مواج  با داعش ب  چ  عوام ی در این مرا ل چهارگاظ  ظقش مؤثری ایفا کرده

اجتماعی در مر  ر  ایجراد بحرران، عامرل     -دهد عوامل سیاسیظشان میهای پژوهش ای بوده است. یافت میوه

هرای ظررامی و ق ر     اقتصادی، تصرف سرزمینی، تواظرایی عوروگیری در مر  ر  تشردید و ترداوم، عم یرا       

اظد. این پژوهش از ظرو  توصریفی و تح ی ری بروده و     های اقتصادی در مر    کاهش بحران اثرگذار بودهمریان

ای با استفاده از مناب  معتبرر و در دسرترس فیزیکری و الکتروظیکری     خاظ ها اسنادی و کتا هروش گردآوری داد
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 مقدمه
هرای پریش روی   ترین مسائل و چرالش ی  یکی از مهمدر عراق و سور 2تروریزم 1بحرانِ

هرای افسارگسریخت  برر ضرد     های اخیرر بروده اسرت. خشروظت    خاورمیاظ  و جهان در سال

ای زمت و فجی  از این پدیده را بر  معرر    مهروظدان غیرظرامی و همچنین ظرامیان چهره

دی برای  رل  های اظساظی موجب مده است ک  دغدغ  جدید جهاظیان گذامت. این بحران

هرای  واسر   اثرگرذاری  مس    و معول تروریزم ب  وجود آید. ع وه بر این، این بحران بر  

هرا  ای و جهاظی مورد توج  بسیاری از محققان و پژوهشگران قررار گرفتر  اسرت. آن   من ق 

اظد تا با توج  ب  تواظایی و بواعت موجرود بر  بررسری ایرن پدیرده در خاورمیاظر        کومیده

. هر پژوهشگر و محققی از منرری خاص بر  ایرن پدیرده ظگریسرت  و آن را مرورد      بپردازظد

هرای  ک  تعدادی از آظان ب  مباظی ت وریر  و ظررری گرروه   بررسی قرار داده است. در  الی 

اظد برخی دیگر ب  بررسی ایرن پدیرده در بسرتر محریا مسراعد رمرد و       تروریستی پرداخت 

وم مررایا اجتمراعی، سیاسری، فرهنگری و تحرو        اظد. در رویکرد دگسترش آن پرداخت 

 گذاری و قدر  سیاسی مورد توج  قرار گرفت  است.مرتبا با سیاست

بحث اص ی پیرامون این  وزه پژوهشی این است کر  ضرمن تبیرین پدیرده تروریرزم و      

های ظهور و بروز تروریزم یا مد  آن را تا  رد  توان زمین ها و د یل آن، چگوظ  میریش 

های خاص خرود بررای پژوهشرگران    کان کاهش داد. از این رو تروریزم با ابعاد و ویژگیام

داظشگاهی دارای جذابیت خاصی است. ع وه بر این مس   ، مس    ایجراد صر و و توسرع     

ارتباط مستقیمی با برقراری امنیت دارد ک  تروریزم مخل برقراری امنیرت بررای کشرورها و    

 ها است.م ت

هرا افررادی سررخورده و ظاکرام از ظررر      شرگران معتقدظرد تروریسرت   برخی از پژوه

ها افرادی وابست  ب  ی  ظو  ایدئولوژی و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ظیستند؛ ب ک  آن

دهرد. ایرن   ها را در قالب ی  دست  یا گروه قررار مری  دارای هدفی خاص هستند ک  آن

                                                           
1. Crisis. 

2. Terrorism. 
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ها را از ها مده ک  آنوریستیابی خاص ترمباظی ت وری  و ایدئولوژی  موجب هویت

ها ب  یکی از . هرچند این دست  از پژوهش(1331ظرژاد،  )رهامی و ع یکند افراد دیگر جدا می

کنند؛ اما تق یل مس    تروریزم ب  اصول ظررری  ترین د یل وقو  تروریزم اماره میمهم

در ایرن   مرود. همچنرین  اجتماعی آن می-های مساعد سیاسیآن موجب غف ت از زمین 

هرا، برا در ظررر    ظشده اسرت. ایرن پرژوهش   ای ها ب  ظحوه مدیریت بحران امارهپژوهش

گرفتن عامل ایدئولوژی قادر ب  تبیین و پاسخگویی ب  این سرؤال ظیسرتند کر  چررا در     

اظد تروریزم ب  این های چندم یتی از آظجا ب  عراق آمدهاروپا و کشورهایی ک  تروریست

ت. همچنین، این مس    ک  چ  عوامل و متغیرهرایی در ظهرور   صور  متج ی ظشده اس

مروظد در ایرن   تروریزم دخیل هستند و چگوظ  موجب تشردید و ترداوم تروریرزم مری    

ها مغفول ماظده است. این پژوهش در ظرر دارد تا تروریزم در عرراق و الگروی   پژوهش

ن هردف موجرب   مدیریت آن را براساس الگوی چهارگاظ  مایکل برچر توضیو دهد. ای

 مود.تمایز این پژوهش از سایر موارد می

 

 چارچوب نظری پژوهش

هرا و  چند ده  اخیر ماهد تحقیقا  گسترده و متمرکزی پیرامون مفهروم، د یرل، زمینر    

ایم. بسریاری  های سیاسی بودهعوامل ایجادکننده، استمراربخش، تشدیدکننده و کاهش بحران

 ش بررای بازظمرایی و توضریو مفهروم بحرران تر ش       ظرران در تاز اظدیشمندان و صا ب

هرا و  اظد ضمن توصری  بحرران  اظد و برخی ظیز پا را از این فراتر گذامت  و ت ش کردهکرده

ها بزظنرد.  ها دست ب  ارائ  ی  مدل مناسب جهت مدیریت بحرانعوامل متعدد دخیل در آن

هرای تجربری   واهد و ظموظر  اظد در صور  امکران، مر  این پژوهشگران همچنین ت ش کرده

پردازان مایکل برچرر اسرت   آمیزی از مدیریت بحران ارائ  ظمایند. یکی از این ظرری موفقیت

الم  ی و در عرص  سیاست خارجی پرداخت  است. وی ها در محیا بینک  ب  بررسی بحران

شردید،  های سیاسی  را مامل مرا ل متعرددی ازجم ر  ایجراد، ت   های سیاسی یا زلزل بحران

 . (Brecher, 2018: 23)داظد میو ، استمرار، سکون و پیامد می
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صور  مفهومی و ت وری  پیوظد ظزدیکی با جنگ دارظد هرچند ها ب از دید برچر بحران

هرا در مررایا   ها در مرایا جنگی و غیرجنگی متفاو  هستند. بسیاری از بحراناین بحران

اظد ک  بحرران مومرکی کوبرا در    ی تشدید ظشدهاظد و ب  وضعیت جنگمدهغیرجنگی  ادث 

می دی از ایرن   1342-1343های می دی و همچنین بحران دیوار برلین در سال 1322سال 

مده و ب  وضرعیت  ها در ی  وضعیت غیرجنگی  ادث دست  هستند. برخی دیگر از بحران

اران اتمری  مری دی. بمبر   1333اظرد؛ ماظنرد جنرگ جهراظی دوم در سرال      جنگی تشدید مده

 1342-1343ها در ظبرد استالینگراد در سرال  هیرومیما و ظاکازاکی و همچنین مکست آلمان

اظرد و اثررا    هایی هستند ک  در خ ل ی  جنرگ بر  وقرو  پیوسرت     می دی ازجم   بحران

 .(Ibid: 26)اظد ای بر تصمیما  رهبران این دو کشور در خ ل جنگ دامت کنندهتعیین

الم  ری مؤیرد مررایا و    ها چ  در س و داخ ی و چ  برین است هم  بحرانبرچر معتقد 

تواظد مد  بیشتر یرا تغییرر اساسری در روابرا     ها هستند. این مرایا میهای وقو  آنزمین 

گسیخت  میان ر دولتی یا ی  ادراک افزایش یا میو  تنش ظرامی بامد ک  روابا بین رقبرا و   

کنرد. درمجمرو    هرا تحمیرل مری   ت چالشی را برر آن مخالفان را توعی  کرده و ی  وضعی

یافت  و برا خشروظت یرا بردون خشروظت پایران یابنرد.        تواظند آغاز موظد، تداوم ها میبحران

ها و فشار ظیازی ب  وقو  و تشدید ب  وضرعیت جنگری ظدارظرد و بر      ا ساس تهدید ارزش

 د.موظد و همچنین با جنگ ظیز ظاپدید ظخواهند مجنگ ظیز منجر ظمی

 کند؛مایکل برچر برای هر بحران چهار مر    را تعیین می

برچر در زمین  ایجاد و پیدایش بحران معتقد است مرایا ایجادکننده بحران ب   پیدايش:

اظد از؛ ظخست، ی  تغییر در ظو  یا افزایش گسسرت  موظد ک  عبار دو صور  تعری  می

ثبرا   ها، دوم، بری  ً تنش ظرامی بین آندر تعام   میان دو یا چند دولت و همچنین ا تما

الم رل. یر  بحرران    ها و بر  چرالش کشریده سراختاری ظررام برین      مدن روابا میان دولت

مرود. سر    الم  ی با ی  بحران در زمین  سیاست خارجی بین دو یا چند دولت آغاز مری بین

د یر  یرا چنرد    اظد از؛ تهدیر درک مرتبا با هم در مورد آغاز بحران وجود دارظد ک  عبار 

هرای  ارزش اساسی؛ پایان مه ت پاسخگویی یا واکنش؛ افرزایش ا تمرال مداخ ر  در ترنش    
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العاده  ساس و  یاتی است. افزایش ظرامی پیش از آظک  چالش مس ا مود. مر    سوم فوق

هرا  بیش از  د ادراک تهدید ماظند جنگ لزوماً منجر ب  افزایش درک تهدیرد ظسربت بر  ارزش   

. (Brecher, 2014: 127)بامرد تواظد بدون اظترار خشوظت وجود دامت  این تهدید می مود، امامی

وی در مر    مرو  و  دوث ی  بحران ب  عوامل و متغیرهای دخیل در ایجاد این گسست 

 کند.  و همچنین ایجاد تنش توج  می

در ایرن مر  ر  بحرران مریو  یافتر  و بر  ظق ر  او  خرود          گسترش، شیوع و تشديد:

دهد و فشار رواظی های خشوظت روظد صعودی از پایین ب  با  را ظشان میرسد. ماخصمی

 داع ی خود رسیده است. ا تمرال وقرو  جنرگ در ایرن مر  ر  و در صرور  عردم        ب 

ای اسرت کر  از   گوظر  مدیریت بحران ب  ظحو مناسب بسریار برا  اسرت. سریر  روادث بر       

رود. مر    گسترش بحرران برا   جنگ پیش میسوی ا تمال وقو  اهمیت ب برخوردهای کم

هرای ظررامی د لرت    مکنندگی خی ی مدیدتر و ظیز ظوعی افزایش کیفی در ا تمال درگیری

دارظد. مر    گسترش و دوره بحران تقریباً با ترین  د وخامرت اوضرا  و  رداکفر فشرار     

مرراه بامرد.   آمیرز ه دهند. مر    گسترش ممکن است با تغییرر خشروظت  رواظی را ظشان می

آمیرز، اغ رب پیامردهایی را بررای     آمیرز یرا مسرالمت   فرایند گسترش بحران اعم از خشروظت 

 .(21-26: 1322)برچر، ظاپذیر است های درگیر در بحران ب  دظبال دارد ک  اجتنا طرف

گیرد کر  تبعرا  بحرران بررای     ی کاهش یا پایان بحران، زماظی مکل میمر    کاهش:

هرا برا برروز    برازیگران مشرخص مرود. کراهش بحرران از ظررر دولرت       متخاصمین یا سایر 

هایی چون از بین رفتن تهدید، فشار زمان و ا تمال جنگ عم یاتی درک مرده و ایرن   مؤلف 

ها را در وضعیت کند ک  توافق برای پایان جنگ، هردوی آنباور را برای دو طرف ایجاد می

، سود مورد اظترار از ادام  جنگ باید کمترر  بهتری قرار خواهد داد.  برای طرفین ی  بحران

وفصل ی  بحران بامرد. مر  ر  کراهش بر      بس و  لاز فایده مورد توق  از برقراری آتش

رو فروکش کرردن یر  بحرران برا فراینرد       لحاظ مفهومی ظق   مقابل گسترش است؛ از این

هرای متقابرل   نشمود. در س وح ک ن این مر    با کاهشی در کر مارپیچ بحران مقایس  می

اظجامرد. در سر و دولرت،    مود ک  ب  سازش و خاتم  بحران میآمیز مشخص میخصومت
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سروی قاعرده   مس    کاهش با زوال تهدید درک مده، فشار زمان و ا تمال جنرگ و  رکرت بر    

مود. همچنین این مر    د لت بر پایان دوره بحران دامرت  و برا   غیربحراظی تعری  عم یاتی می

 .(62-23)همان: مود گیرظدگان مشخص میگیرظده یا تصمیمار رواظی وارد بر تصمیمکاهش فش

دهنرده پیامردهای   مربوط ب  آثار و پیامدهای بعدی بحران است. این مر    ظشران  تأثیر:

هرا آثراری در   دهد. تمام بحرانی  بحران است و محتوای مر    چهارم بحران را ظشان می

ها و برای ی  یا چنرد ظررام   های درگیر، برای راب   آنی طرفی  یا چند س و دارظد: برا

تر، پیامدهای بحران ظاظر بر وجوه س بی و ایجابی بحرران  بررای   الم  ی. ب  عبار  دقیقبین

هرا توصری  و   ماظرده از بحرران  های درگیر در آن است. در این مر    میراث برجرای طرف

هایی ظریر تغییر در توزی  قردر ، برازیگران،   خصتواظد با مامود. تأثیر بحران میتبیین می

 .(63-21: 1322)برچر، ها سنجیده مود قواعد بازی و ائت ف

 

 داليل ايجاد بحران و ظهور داعش در عراق

صور  خاص در عرراق محصرول یکسرری    صور  ک ی و داعش ب ظهور تروریزم ب 

ادی از پژوهشرگران و  مرایا و تحو   پیچیده و چندبعدی است ک  از سوی تعرداد زیر  

محققان مورد بررسی قرار گرفت  است. هر پژوهش و تحقیق از ی  منرر خاص بر  ایرن   

بندی عوامل و د یل ایجاد بحران پرداخت  است. رویکررد ک ری   پدیده ظگریست  و ب  دست 

این پژوهش بر این اساس است ک  برای جامعیت استد ل پرژوهش عوامرل و متغیرهرای    

بندی موظد. یر  سر و مربروط بر      مر    براساس دو س و تح یل دست  اثرگذار در هر

هرای سیاسری و   های سیاسی و اجتماعی است ک  در س و تح یل پویرایی کنش و واکنش

گیرظد و س و دوم مربوط بر   روزه ایردئولوژی و عوامرل محررک آن      اجتماعی قرار می

خر  قردر ، مرکاف     های اسرتبدادی، است. در س و ظخست عوام ی ازقبیل؛ ظقش رژیم

ای و سیاسی، آمفتگی سیاسی و سقوط رژیم صدام بدون استقرار دولتی کارآمد مورد فرق 

هرای مرذهبی و ... مرورد    هرا، اظگراره  گیرظد. در س و مباظی ت وری  ایرده بررسی قرار می

 گیرظد.بررسی قرار می
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 های اجتماعي ـ سیاسيسطح تحلیل پويايي

صرور   آمفتگی سیاسی و خ  قدر  در عراق ب  :2تو خأل قدر 1آشفتگي سیاسي. 0

مرود.  می دی محسو  می 2113متحده ب  این کشور در سال تابعی از تهاجم ظرامی ایا   

می دی اع م کرد عراق را مورد تهاجم ظررامی قررار خواهرد     2112جور  بوش در مارس 

از قردر  سراقا مرد.     متحدهمی دی صدام  سین ب  دست ایا    2113آوریل  درداد و 

هرچند عراق و مردم این کشور از یوق ی  رژیم استبدادی رها مردظد، امرا ایرن کشرور برا      

تری مواج  مد و آن کشوری فاقد  کومت مرکزیِ مؤثر و کارآمد بود. ایا   چالش بزرگ

متحده ت ش کرد تا دولتی دموکراتی  را در عراق مستقر کند، اما ب  د ی ی ازجم   مرکاف  

ها با ظهادهرای دموکراتیر    ای، مذهبی و ... در کنار عدم آمنایی و قرابت عراقیظژادی، فرق 

. اعتقاد ک ی بر این است کر  در  رالی   (Bonsangue, 2017: 2-3)موفق ب  اظجام این کار ظشد 

در عراق سراقا کررد در عرو  یر   کومرت ضرعی  و        متحده رژیم بعث را ک  ایا  

ها هرگرز ظتواظسرتند بر     ها و عراقیع وه، آمریکاییظاکارآمد را در این کشور مستقر کرد. ب 

متحرده  توجهی در خصوص مدل  کمراظی مناسب در عراق برسرند. ایرا     توافقا  قابل 

ها خواسرتار سرب  و سریاق    یک  عراقکرد در  الی پیشنهاد ی  دوره  مایتی را م رح می

خود در  کمراظی بودظد. درظتیج  این آمفتگی سیاسی در عراق خ  قدر  پدیرد آمرد کر     

ظرامی در این کشرور ازجم ر  داعرش مرد. ظاکرامی در      های مب موجب قدر  گرفتن گروه

-متحده محسو  ظمی ایجاد ی  دولت دموکراتی  در عراق تنها دلیل برای سرزظش ایا  

های این کشور در عراق موجب چندپارگی  کومت مد ک  راه را بررای  یرا سیاستمود؛ ز

ع وه، تهاجم این کشور ظرامی برای رسیدن ب  قدر  باز کرد. ب های تروریستی و مب گروه

ترر  ب  عراق موجب ایجاد ی   کومت میعی در این کشور مد ک  این مس    بر  رادیکرال  

 .(Bonsangue, 2017: 2-4)منجر مد های سنی ازجم   داعش مدن گروه

 

                                                           
1. Political chaos. 

2. Vacuum of power. 
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چالش اص ی برای کشوری ماظند عراق وجود ی  ظررام   پیشین: ديکتاتوری در رژيم. 6

بست  استبدادی برای سالیان طو ظی در این کشور بوده است ک  موجب عدم ظهادینر  مردن   

فقردان   .(Gelfand, 2018)هرای دموکراتیر  در ایرن کشرور مرده اسرت       نشدموکراسی و ک

ظهادهای دموکراتی  در کنار عدم تکفر قدر  در جامع  موجب مده اسرت الگروی رقابرت    

سیاسی در عراق مبتنی بر خشوظت و مبارزه مسر حاظ  بامرد. در وضرعیت فقردان ظهادهرای      

زظد. اثرگذار قاظوظی و دموکراتی  این اس ح  و زور عریان است ک   رف اول و آخر را می

 توان توضیو داد.اسی میعی ر سنی را بر همین مبنا میهای سیدرگیری جریان

با آغاز بهار عربری و سررایت آن    آشفتگي سیاسي در سوريه و سرايت آن به عراق:. 3

ای از ظاآرامی و جنرگ داخ ری   می دی، این کشور دستخوش دوره 2111ب  سوری  در سال 

در مرهر درعرا آغراز مرد      های سوری  ک  در ابتدا از ی  اعترا  مردظی سراده  مد. ظاآرامی

هرای  تدریج فراگیر مده، از وضعیت مدظی خود خار  و منجر ب  تقابرل مسر حاظ  گرروه   ب 

های تروریستی از سروی دیگرر مرد.    تروریستی و دولت مرکزی از یکسو و بین خود گروه

گرای مس و در این کشور تقویت مرده و تواظسرتند بر  قردر      های افراطها و گروهجریان

اظصرار  »، «ا رارالشرام »، «داعرش »، «جبه  النصره»هایی؛ ماظند وجهی دست یابند. گروهت قابل

و ... از این فرصت استفاده کرده و ب  مبارزه مس حاظ  پرداختنرد. مررز زمینری    « المقدسبیت

سوری  با عراق موجب اثرگذاری بر روظد ظهور تروریزم در عرراق مرد. ایرن اثرگرذاری از     

ها  کایرت از ایرن   ای بین دو کشور بوده است. گزارشای فرامن ق هطریق تردد تروریست

هرای داعرش   می دی وارد سررزمین  2111تروریست اروپایی از سال  60111دارد ک   دود 

ای در سرازمان ظررامی داعرش  ردود     های فرامن ق اظد. ع وه بر این، میزان تروریستمده

مررز برا   . ظروا ی هرم  (Reynolds & Hafez, 2019: 1-2)ظفر تخمین زده مرده اسرت    310111

هرا و اثرگرذاری برر روظرد ظهرور تروریرزم در عرراق        سوری  دارای بیشترین میزان خشوظت

هرای  سو محیا مناسبی برای رمد جریران می دی ب  این 2111اظد. استان ا ظبار از سال بوده

تروریستی بروده اسرت. مرهر قائمیر  در عرراق ظزدیر  مرهر سروری ابوکمرال اسرت کر             

ای کر  از ابوکمرال وارد   ع وه، جراده اظد. ب ها بین این دو مهر تردد زیادی دامت یستترور
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هرا  رسد موجب تردد با ی تروریستمود و از طریق قائمی  ب  رمادی و ف وج  میعراق می

 بین این دو کشور مده است.

وی متحرده در عرراق مشراب  الگر     الگوی کنش ایا   چندپارگي اجتماعي ـ نژادی: . 0

رفتاری این کشور در ژاپن و آلمان پس از جنگ جهاظی دوم است. برر ایرن اسراس ایرا       

متحده ت ش خود را پیرامون سرظگوظی ظرام مستقر و ایجراد دولتری دموکراتیر  قررار داد.     

های مالی و چتر  مایت ظرامی خود متحده تواظست در آلمان و ژاپن از طریق کم  ایا  

سرازی در عرراق بر  مکسرت     باثباتی را مستقر کند، اما این مدل دولتهای کارآمد و دولت

رر   مود تنرو  قرومی  برده میترین عام ی ک  موجب تمایز عراق از دو کشور ظاماظجامید. مهم

ک  ژاپرن و آلمران دارای جمعیرت ظسربتاً همگنری از ظررر       ظژادی این کشور است. در  الی 

تار متنو  قومی ر ظژادی برخوردار است. ب  عبار   ظژادی زباظی بودظد، اما عراق از ی  ساخ

برده فرایندی ظسبتاً آسان و در عراق فرایند دمواری بروده  سازی در دو کشور ظامدیگر، م ت

. ع وه بر این، تنو  قومی ر ظژادی سراختار اجتمراعی در   (BELLIN, 2004: 597-598)است 

هرای  زبان با یکدیگر رقابتظژاد و همگرایی است. ممکن است قبایل همعراق مبتنی بر قبی  

هرای چندبعردی و   غیرظژادی دامت  بامند؛ ماظند تقسیما  ارضی و سررزمینی. ایرن مرکاف   

عرراق موجررب عردم تواظررایی در   پیچیرده عر وه بررر درگیرری درون سرراختاری در جامعر      

هرا در عرراق مرده    تر  تروریستسازی مده است. همین مس    منجر ب  فعالیت را تم ت

 گرایی در عراق مواجه  ظبود.ک  داعش با چالش هویتی از ظموظ  م یظحوی است. ب 

ای یکری از ع رل اصر ی    های فرقر  تنش ای )درگیری شیعي ـ سني(: های فرقهتنش. 2

هرای ظرژادی ر قرومی میران کردهرا،        مود. هرچند تنشعش در عراق محسو  میظهور دا

، اما ظهور داعش بریش  (Al-marashi, 2006: 31)ها در عراق در جریان دارد اعرا  و ترکمان

ای اسرت.  های قومی و ظژادی بامد، ظمایاظنده تعارضا  مرذهبی و فرقر   از اینک  تج ی تنش

هرای  می دی بین گرروه  2113گرایی پس از سقوط صدام  سین در سال رقابت اص ی فرق 

رغرم اینکر    های سنی هست  مرکزی تحو   در عراق را مکل داده است. ب میعی و جریان

های اخیر ی   س ظاسیوظالیستی بین اعرا  برای تشکیل ی  کشور م ی در عرراق  الدر س
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ای و ایجاد مده است، این  س هنوز ب  اظدازه کافی برای برطررف کرردن تعارضرا  فرقر     

دهنده اثرگذاری عمیرق  . ظهور داعش ظشان(Al-qarawee, 2014: 3-4)کند مذهبی کفایت ظمی

 گرایی بر تحو   سیاسی در عراق است.فرق 

 

 داليل فکری ـ رواني

هرای رواظری   توان ب  د یل و اظگیزهع وه بر د یل فوق برای ظهور داعش در عراق، می

های داعشی در جذابیت عراق برای آظان ظیز پرداخت. این د یرل بر  ایرن امراره     تروریست

عرراق )از ظررر رواظری و فکرری( بررای       ها را از میان کشورهای من قر  دارظد ک  تروریست

 اظد.فعالیت و تقویت خود اظتخا  کرده

عراق برای سرالیان طرو ظی در دوران    عراق با سابقه مرکزيت خالفت اسالمي:. 0

عنوان مرکز خ فت اس می مناخت  اقتدار تمدن اس می و در دوره امویان و عباسیان ب 

گرا ک  داعی  خ فرت اسر می را ظیرز دارد بر      مد. این مس    برای ی  گروه اس ممی

دیگر، داعش از این رهگذر خود را عبار   رود. ب بخشی ب  ممار میمنزل  ی  هویت

ظامد. این گروه تروریستی  تی ظام خرود را  وارث خ فت اس می در دوران گذمت  می

یِ ایرن هویرت   های اظتخا  کرده است )دولت اس می عراق و مام( ک  ظمایاظنرد گوظ ب 

 بامد.

هرای سرید ق رب    ها ب  میزان زیادی تحت تأثیر اظدیش داعشی مبارزه با عدوالقريب:. 6

قرار دارظد. سید ق ب در کتا  جوام  جاه ی در قرن بیستم دو ظو  دمرمن را بررای دیرن    

هرا و مسریحیان و   اظد از: عدوالبعید )دممن دور( مرامل غربری  کند ک  عبار اس م ذکر می

های اس می. در  الی ک  القاعده راهبررد  والقریب )دممن ظزدی ( مامل مذاهب و فرق عد

ها قرار داده بود، داعش محرور  خود را براساس اولویت دادن ب  مبارزه با عدوالبعید و غربی

عنروان  های خود را بر مبارزه با عدوالقریب متمرکز کرده بود. از این رهگذر، عراق ب فعالیت

 های داعشی قرار گرفت.ا اکفریت میع  مورد توج  تروریستی  کشور ب
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 تشديد بحران

زمراظی  بحران داعش و تروریزم در عراق پس از ظهور این گروه تروریستی بررای مرد   

هایی از خاک عراق را بر  تصررف   طو ظی ادام  یافت. داعش تواظست پس از مدتی سرزمین

روهای ظرامی عراقی تشدید بخشد. سؤال خود درآورد و  م   خود را بر ضد دولت و ظی

اص ی در این مجال این است ک  چ  عوام ی موجب افرزایش تواظرایی داعرش بررای ترداوم      

مود بر   فعالیت و تشدید  م   خود بر ضد دولت عراق مد؟ در ادام  پژوهش ت ش می

 این سؤال پاسخ داده مود.

الیت و تشدید و تقویت بحرران  یکی از د ی ی ک  موجب تداوم فع اشغال سرزمیني:. 0

هایی وسی  از تروریزم داعشی در عراق مد تواظایی این سازمان تروریستی در تصرف بخش

می دی موفق مد مهرهای الرمادی و ف وج   2114خاک عراق بوده است. داعش در ژاظوی  

وریسرتی  ترین دستاورد ظرامی ر عم یاتی این سازمان تر را ب  تصرف خود درآورد، اما بزرگ

می دی بود. این  م   وسری  در طرول مرش     2114تصرف موصل در استان ظینوا در ژوئن 

روز از چهارم ژوئن آغاز مد و در دهم این ماه داعش تواظست این مهر را ب  تصرف خرود  

ژوئرن، داعرش برا ترداوم  مر   خرود        11درآورد. ی  روز پس از تصرف موصرل، در  

رف خود درآورد. پیشرروی داعرش بر  سرمت مرهرهای      تواظست مهر تکریت را ظیز ب  تص

ای مبنی برر سرقوط   کردظشین عراق ازجم   سنجار ظیز ادام  یافت و ا ساس ظگراظی فزاینده

گیری موصل ب  استان ظینوا اظجام مد ژوئن برای بازپس 12بغداد ایجاد مد. ارتش عراق در 

هرای خرود در   ادام  پیشروی زیادی از مهر تکریت را آزاد کند. داعش در و تواظست بخش

عراق و سوری  را در من ق دیرالرزور در سروری  تصررف     ژوئن تواظست ظوار مرزی بین 21

های این گروه تروریستی در عراق و سروری  بر  یکردیگر متصرل     کند و از این طریق بخش

مدظد. در سوم ماه آگوست داعش تواظست سرد موصرل را ظیرز بر  تصررف خرود درآورد.       

های عرراق  سوم از سرزمینگیری خود  دود بیش از ی  ی داعش در زمان او صور  کب 

. (Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State,” 2018)را در اختیرار دامرت   

 راق است.دهنده مناطق تحت کنترل داعش در عظقش  زیر ظشان
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 شده توسط داعش در عراقهای اشغالـ سرزمین0نقشه 

 

داعش با تصرف مناطق وسیعی از عراق تواظست ضرمن تحکریم جایگراه خرود در ایرن      

ع وه، در اختیار دامتن این مناطق ک  عم یاتی خود بپردازد. ب -کشور ب  تقویت توان ظرامی

ی  بود موجرب مرد کر  ظیروهرای داعرش از تواظرایی جابجرایی        در مجاور  مرزهای سور

بیشتری ظسبت ب  گذمت  برخوردار بامند و امکاظا  لجستیکی ظیز با سهولت بیشتری اظتقال 

 ها موجب افزایش توان عم یاتی ر ظرامی داعش در عراق مد.یابد. این مؤلف 
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ت و تروان هرر سرازماظی    ترین عوامل موفقییکی از مهم افزايش توان عضوگیری داعش:. 6

ظررامی معرار  برا ظررام     های ظرامی و مب ویژه در مورد گروهظیروی اظساظی است. این مس    ب 

سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با در اختیار دامرتن ظیرروی اظسراظی کارآمرد و کرافی      

پریش ببرظرد.    ظرامی قادر هستند اهداف خود را برا سرهولت بیشرتری   های تروریستی و مب گروه

یکی از د یل افزایش ظرفیت عم یاتی ر ظرامی داعش در عراق ظیز افزایش توان عووگیری ایرن   

گروه بود ک  تواظست برای مدتی فعالیت آظان را در عراق تداوم بخشد و تشدید کند. بسریاری از  

ی ایرن  افرادی ک  ب  داعش پیوستند از مهار  کافی در مناسایی ارتش عراق و جریاظرا  سیاسر  

کشور برخوردار بودظد و همین مس    موجب افزایش توان عم یاتی این گرروه تروریسرتی مرد.    

هرایی بودظرد کر     تررین گرروه  مده در دولت ظوری مالکی یکی از اص یهای ب   امی  راظدهبعفی

عردظان  . (Giesbers, 2015)ضمن پیوستن بر  داعرش ظقرش مهمری در تقویرت آن ایفرا ظمودظرد        

از سرال  اسماعیل ظجم البی وی الدی می یکی از این افراد بود کر  بر  داعرش پیوسرت. وی     

مری دی، عورو  رز  بعرث و یکری از       2113تا زمان سقوط رژیم بعث، یعنی سال  1333

مری دی بر     2113ترا   2114افسران ارتش عراق برود. پرس از سرقوط صردام وی از سرال      

می دی ظیز ب  داعش پیوسرت. وی ضرمن آمرنایی     2113عوویت القاعده درآمد و در سال 

وان مناسرایی ظقراط ضرع  و ژئروپ یتیکی عرراق ظیرز       با ساختار و سازمان ارتش عراق از ت

. در اهمیت ظقش این ظیروها کرافی اسرت امراره    (Hubbard & Schmitt, 2014)برخوردار بود 

 ترین عم یا  ظرامی داعش و فتو موصل بود.مود ک  وی فرماظده بزرگ

داعرش پرس از    به دست آوردن منابع مالي جديد و افـزايش ظرفیـت اقتصـادی:   . 3

امغال مناطق وسیعی از عراق تواظست ب  مناب  مالی جدیدی ظیرز دسرت پیردا کنرد. غرار       

های باظ  موصل تواظست وضعیت اقتصادی این گروه را بر  میرزان   د ر از داراییها می یون

ها بر مناب  ظفتی در عراق و درآمردهای  اصرل از   بر این، تس ا آن زیادی ارتقا دهد. ع وه

گیرری و  فروش و قاچاق ظفت در کنار قاچراق آثرار باسرتاظی و اخراذی از طریرق گروگران      

را برای تداوم سی ره و فعالیت داعش در عراق فراهم کنرد و   خواهی تواظست مناب   زمبا 

 .(241-241: 1332)الماسی، توان عم یاتی ر ظرامی آظان را ظیز تقویت ظماید 
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 مديريت بحران و کاهش

ایم؛ امرا  پس از ظهور تروریزم و داعش در عراق، ماهد ی  تداوم و تقویت بحران بوده

دولت اس می عرراق و مرام ظتواظسرت بر  آرمران       درظهایت این گروه تروریستی موسوم ب 

یافت  و ضمن ساقا کردن ظررام سیاسری در عرراق خ فرت خرود      ایدئولوژی  خود دست 

خواظده را ظیز  فظ کند. دولت عراق برای مقاب   با این بحران دست بر  اقرداما  متعرددی    

ش و اعراده  مرده توسرا داعر   های امغالگیری سرزمینزد و سراظجام تواظست ضمن بازپس

 اکمیت خود بر این مناطق، ب   یا  دولت اس می عراق و مام خاتم  دهد. سؤال مهمری  

مود، این است ک  دولت عراق برای مقاب   با داعش چر  اقرداماتی   بین م رح میک  در این 

را در دستور کار خود قرار داد و کدام عامل بیشترین تأثیر را در کاهش بحران دامت  اسرت.  

 مود.ن بخش ب  تبیین عوامل مؤثر بر کاهش بحران پرداخت  میدر ای

گیرری و  برا تشردید، او    های برجسته مـذهبي در بسـیع عمـومي:   نقش شخصیت. 0

های برجست  مذهبی عراق برر ضرد ایرن گرروه تروریسرتی      افزایش تهدید داعش مخصیت

وز پس از سقوط ها مدظد. س  رموض  گرفتند و خواهان مس و مدن مردم برای جهاد با آن

اهلل سیسرتاظی رو راظی برجسرت  مریعی در عرراق      می دی، آیت 2114ژوئن  13موصل، در 

ها برای مقاب   با تهدید داعش مد. ظفوذ مرجعیت دینری و  خواستار مس و مدن مردم و توده

ویرژه در مررق و   هرای زیرادی بر    افزایش هراس از تهدیدا  داعش موجب مد کر  گرروه  

 Iraq conflict: Shia)ب  دست گرفت  و بر ضد داعش وارد عمرل مروظد   جنو  عراق اس ح  

cleric Sistani issues call to arms,” 2014)     هرای ظررامی   .  ایرن فتروا موجرب تشرکیل گرروه

صرور  گسرترده و   جدیدی مد ک  در کنار ارتش عراق  م   خود را بر ضد داعرش بر   

 ها در توعی  داعش بسیار مؤثر بوده است.سری  اظجام دادظد. عم کرد این گروه

مری دی   2113پیش از سرقوط صردام در سرال     نظامي شیعي:های شبهن و گروهايرا. 6

عنروان  مذهب بودظد ایرران را بر   طور عمده میعیهای مخال  وی ک  ب ها و مخصیتگروه

گرفتنرد. پرس از سرقوط رژیرم بعرث ایرران تواظسرت        پناهگاهی امن برای خود در ظرر مری 

هرا بپرردازد. برا ظهرور داعرش و       و کردن آندهی کند و ب  مسهای میعی را سازمانجریان



 263 / بررسی بحران تروریزم داعش در عراق براساس الگوی مایکل برچرمقال  پژوهشی:  ررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

آسای این گروه تروریستی در کنرار عوروگیری از سراسرر جهران     های بزرگ و برقپیروزی

صرور   ای در ایران در راب   با داعش ایجاد مد؛ بنابراین، ایران بر  ا ساس ظگراظی فزاینده

مین  تقویت و  مایرت از  گسترده ب  مداخ   در عراق پرداخت. عمده راهبرد ایران در این ز

ظرامی ظزدی  ب  خود بود. ماخ  ظرامی مرورای اظقر   اسر می عرراق کر       های مب گروه

ها بود. این ماخ  ظرامی ک  ب  بعدها ب  مورای اس می عراق تغییر ظام داد یکی از این گروه

داعش ظقرش مرؤثری ایفرا     مود تواظست در طول دوران مبارزه بر ضدگروه بدر مناخت  می

ظررامی مریعی برود کر  برر ضرد       های مب کند. ماخ  ظرامی  ز  الدعوه ظیز از دیگر گروه

های دیگری ماظند عصائب اهل  ق، کتائب سیدالشهدا و ... ظیرز  کرد. گروهداعش مبارزه می

 های میعی ظزدی  ب  ایران بودظد ک  در عم یا  بر ضد داعرش فعرال بودظرد.   از دیگر گروه

ع وه در این مداخ   برای  فظ دولت عراق و مبارزه با تروریزم دهشتناک داعشی ظقرش  ب 

ژظرال ایراظی قاسم س یماظی، فرماظده ماخ  قدس سپاه پاسداران اظق   اس می در مشراوره،  

ها بسیار مهم بوده اسرت. وی  دهی آنظرامی میعی و سازمانهای مب هدایت و رهبری گروه

. تهاجم (Arif, 2019: 1-2)ظمود های بسیار مؤثری را ارائ  میتش عراق مشاورههمچنین ب  ار

هرا مرده و   ظرامی میعی بر ضد داعش موجب تح یل قوای ظرامی آنهای مب گسترده گروه

 مده مد.های امغالموجب از دست رفتن سرزمین

دولرت عرراق    مری دی و بر  درخواسرت    2114در اواسا سرال   المللي:عملیات بین. 3

رمرت   متحده بر ضد داعش وارد عمل مرد و طری یر      الم  ی ب  رهبری ایا  ائت ف بین

هررای وسرری  هرروایی اهررداف و مواضرر  داعررش در عررراق را مررورد  م رر  قرررار  عم یررا 

ای، تسرر یحاتی، هررای مشرراورهعرر وه، ایررا   متحررده  مایررت. برر (Garamone, 2014)داد

اد. ایرن اقرداما  موجرب تورعی      لجستیکی و آموزمی خود را ب  ظیروهای عراقی ارائر  د 

کننده با داعش مرد. بر  دظبرال ایرن  مر   روسری  ظیرز         داعش و تقویت ظیروهای مبارزه

تری ظسبت ب  ائت ف روی داعش متمرکز کرد. مجموعر    م   خود را در مقیاس کوچ 

الم  ی موجب کشت  مدن هرزاران ترن از ظیروهرای داعرش، خسرارا       های بیناین عم یا 

زیرساختی زیاد و توعی  فزاینده این گروه تروریستی مد. ضع  داعش و تقویت  مالی و
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ها بتواظند موصل را از کنترل داعش آزاد کنند و درظتیجر   ظیروهای عراقی موجب مد عراقی

 ;Lister, 2014; Patel, 2015)دوران سی ره داعش بر منراطق وسریعی از عرراق پایران یافرت      

Tesón, 2016). 

هرای سرری    ارتش عراق با سقوط موصرل و پیشرروی   نظامي ارتش عراق: عملیات. 0

-الم  ی ب  رهبرری ایرا     های ائت ف بینداعش ب  مناطق مورد مناقش ، اعزام و با  مایت

های میعی در مبارزه با داعرش تواظسرت ضرربا  اساسری برر قردر        متحده و ظقش گروه

با  م ر  بر  مواضر  داعرش تواظسرت      داعش وارد کند. پس از سقوط تکریت، ارتش عراق 

های داعش آزاد کند. ظقرش ظیروهرای کررد در    بخشی عمده این مهر را از دست تروریست

مری دی پهپادهرا  و    2114آگوسرت   12توعی  داعش ظیز بسیار برجست  بروده اسرت. در   

متحده در همکاری ظزدیکی با ظیروهای کررد مواضر  داعرش را هردف     های ایا   جنگنده

داد. ب فاص   پس از هدف قرار گرفتن مواض  داعش، ظیروهرای کررد بر  سرد موصرل      قرار 

های ایران . ارتش عراق همچنین با  مایت(Sisk, 2014) م   کرده و این سد را آزاد کردظد 

ترین آن عم یا  مربروط  متحده  م   سنگینی بر ضد داعش اظجام داد ک  بزرگو ایا   

کننرده برود کر  از آن بر  مرادر      ای مهرم و تعیرین  آزادسازی موصل بود. این ظبرد ب  اظدازه ب 

. در این ظبرد ظیروهرای پیشرمرگ  کررد، ظیروهرای     (Hughes, 2017)ها تعبیر مده است جنگ

عرراق را یراری ظمرود. ارترش     های ائت ف ارترش  مردمی موسوم ب   شدالشعبی و  مایت

های ظرامی دیگری بر ضد داعش اظجرام داد کر  منجرر بر  تورعی       عراق همچنین عم یا 

 .(CHAPPELL, 2017)ازپیش این گروه تروریستی مد بیش

ش، تواظرایی  یکی از د یرل افرزایش قردر  داعر     انسداد منابع تأمین مالي تروريزم:. 2

های تراریخی  های عراق، سایتتأمین مالی این گروه بود ک  با دسترسی ب  مناب  ظفتی، باظ 

تررین اقرداما  در راسرتای ق ر  ترأمین مرالی       و قاچاق عتیق  و ... تقویت مد. یکی از مهم

می دی  2114آگوست  16مورای امنیت در تاریخ  2121داعش و القاعده در عراق ق عنام  

  براساس آن ت ش مد تا افراد و امخاصی ک  مررتبا برا داعرش هسرتند در لیسرت      بود ک

ع وه، در بند ال این ق عنام  تأکید مده است ک  هردف  های این مورا قرار گیرظد. ب تحریم
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های افراطی ازجم   داعش و القاعرده اسرت   های مالی و اقتصادی گروهاص ی اظسداد مریان
“(Security Council Adopts Resolution 2170 (2014) Condemning Gross, Widespread 

Abuse of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria,” 2014). 

 

 پیامد بحران

-ها و جریران هرچند در دوران مبارزه با تروریزم در عراق گروه اجتماعي: سیاسي و. 0

های سیاسی با ی  اتحاد و همبستگی ب  مقاب   با تروریزم برخاستند، اما در عرص  سیاسری  

اظد بر  یر  و رد  ظررر و     های سیاسی ظتواظست ها و جریانپس از سقوط داعش این گروه

توان یکی از پیامدهای تروریزم در عرراق داظسرت؛ زیررا    میروی  برسند. البت  این مس    را ظ

تررین پیامرد سیاسری    بررد؛ امرا مهرم   در دوران پیش از داعش ظیز عراق از این پدیده رظج می

ظررامی مریعی برود کر  در دوران     ها و جریاظا  مب یابی گروهظهور داعش در عراق قدر 

ر ضد این گروه در کنار ظیروهای صور  رسمی بهای عراق توسا داعش ب امغالِ سرزمین

. از ظرر اجتمراعی ظیرز   (112-121: 1334)صالحی و مرادی ظیاز، رسمی مس و عراق وارد عمل مدظد 

 صور  گسترده از پیامدهای ظهور داعش بوده است.جویان ب مهاجر  پناه

ویرژه داعرش   ها ب اقتصاد عراق در طول دوره فعالیت تروریست پیامدهای اقتصادی:. 6

کر  اقتصراد عرراق    هرا، از آظجرایی   هرا و خسرار   ل ما  زیادی دیده است. جدا از هزینر  

محصولی است بخش  عریمی از درآمدهای این کشرور ظامری از   محور و ت اقتصادی ظفت

مرد  اقتصراد ایرن کشرور را     تولید و فروش ظفت است. ظوسان در عرض  یا تولید ظفت بر  

یزم در عراق موجب مد ک  تولید ظفت عراق ب  میرزان  دهد.  وور ترورتحت تأثیر قرار می

عنروان یکری دیگرر منراب      هزار بشک  در روز کاهش یابد. ع وه بر ظفت، توریسرم بر    321

از آن کاهش یافت ک  این امرر  مد  در دوران فعالیت داعش و  تی پس درآمدی عراق ب 

 Why we need to measure the economic)“های سختی ب  اقتصاد عرراق وارد کررد   ظیز ضرب 

impact of terrorism in the Middle East,” 2018). 
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هرای فیزیکری   تنها آسریب تروریزم ظ  های تاريخي و میراث فرهنگي:تخريب سايت. 3

وزه فرهنرگ و آثرار تراریخی ظیرز     زیادی را ظصیب جامع  و کشور عراق ظمود، ب کر  در  ر  

هرای متعردد تراریخی و باسرتاظی در     های فراواظی ب  این کشور مد. سرایت موجب خسار 

طول دوران فعالیت داعش توسا این گروه مورد غار  یا تخریب قرار گرفت  اسرت. ع رت   

هرا  اص ی این تخریب تأمین مناب  مالی برای بقای دولت اس می بوده است. برخی گرزارش 

اکی از تحت کنترل بودن  دود ده هزار سایت تاریخی و باستاظی توسا داعش است کر    

اظرد  بسا تعداد بیشتری ظیز وجود دامرت  اظد. این در  الی است ک  چ مورد غار  قرار گرفت 

 Osborn, 2015; “Why we)ها در دست ظیسرت  اظد و اط عاتی از آنک  هنوز مشخص ظشده

need to measure the economic impact of terrorism in the Middle East,” 2018). 

 

 گيرینتيجه

های اساسی ایرن کشرور، من قر     بحران ظهور تروریزم و داعش در عراق یکی از چالش

خاورمیاظ  و جهان در چند سال اخیر بوده است. تبیین چرایی ظهرور و چگروظگی ترداوم و    

ست ک  برای اتخراذ  تشدید و همچنین کاهش و پیامدهای تروریزم یکی از کارهای اساسی ا

های مناسب در راستای ج وگیری از ظهور مجدد داعش در عراق یرا سرایر منراطق    سیاست

بایست صور  پذیرد. در این پژوهش ایرن بحرران در چهرار مر  ر  ایجراد،      خاورمیاظ  می

تداوم و تشدید، کاهش و سکون و پیامدها مرورد بررسری قررار گرفرت. در مر  ر  ایجراد       

ای و مررؤثر عوامررل سیاسرری و اجتمرراعی در کنررار مبرراظی اظدیشرر    بحررران عمررده عوامررل 

گرایی بوده اسرت. تواظرایی مرالی داعرش، تواظرایی در تصررف اراضری        مناختی افراطهستی

وسیعی از خاک عراق در کنار توان با ی عووگیری این گرروه از سراسرر جهران ازجم ر      

 ری و دولرت عرراق در زمینر      الم د یل تداوم و تشدید بحران بروده اسرت. اقرداما  برین    

هرای اقتصرادی ایرن    گری و تهاجم بر ضد این گروه تروریستی در کنار اظسداد مریانظرامی

گروه موجب کاهش توان این کشور و افول آن مده است. این بحرران پیامردهای متعرددی    

ظررامی مریعی در سرپهر سیاسری عرراق، مهراجر        هرای مرب   ازجم   تقویت  وور گروه
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های اقتصادی و فرهنگی ر تراریخی بررای عرراق در بردامرت  اسرت. از       و آسیب جویانپناه

هرای  سوی دیگر، براساس اظوا  بحران مورد اماره مایکل برچر، این بحرران از ظرو  بحرران   

گرفت  در مرایا غیرجنگی تشدید مده ب  مررایا جنگری اسرت. بررای  رل مسر          مکل

رسد برقراری ظوعی عدالت در توزی  ارزش ترا  تروریزم در مر    ایجاد یا ظهور ب  ظرر می

های بروز پدیده تروریزم را کاهش دهد. در مر    ترداوم تشردید    دود زیادی بتواظد زمین 

هررای ظاراضرری و مشررارکت آظرران در فراینررد رسررد پررردازش تقاضررای گررروهبرر  ظرررر مرری

اسرتمرار  های موجود را  رل کنرد. در مر  ر  سروم و چهرارم      گذاری بتواظد چالشسیاست

 گردد.سازی پیشنهاد میهای مرتبا با  ل منازع  و ص وفعالیت
 

 مراحل چهارگانه بحران داعش در عراق؛ داليل و عوامل -0جدول 

 د یل

 پيامد کاهش بحران تداوم و تشدید آغاز بحران

آمفتگی سیاسری و خر    

 قدر 
هرررای ظقرررش مخصررریت  تصرف سرزمینی

ذهبی در بسرریج برجسررت  مرر

 عمومی

 سیاسی و اجتماعی

دیکتررراتوری در رژیرررم  

 پیشین
 پیامدهای اقتصادی افزایش توان عووگیری

آمرررفتگی سیاسررری در   

سوری  و سررایت آن بر    

 عراق

یابی ب  منراب  مرالی   دست

جدیررد و فررراوان برررای   

 تأمین مالی

ظرامی های مب ایران و گروه

 میعی

اجتمراعی ر    چند پارگی  پیامدهای اقتصادی

 ظژادی
 الم  یعم یا  بین

ای هرررای فرقررر  ترررنش

 )درگیری میعی ر سنی(

هرای ظررامی ارترش    عم یا 

 عراق

سابق  خ فت اس می در 

 عراق
اظسررداد منرراب  تررأمین مررالی  

 تروریزم

های تخریب سایت

تاریخی و میراث 

 مبارزه با عدوالقریب فرهنگی
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