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مقدمه
پی��ش از این، در ش��ماره 29 ای��ن ماه نگار در 
ش��هریورماه 1393 بیان شد که داعش به رغم 
قبض و بس��ط هایی که در قلم��رو جغرافیایی 
این گ��روه تروریس��تی رخ داده، همان گونه 
ُد«  که از ش��عار این گ��روه یعنی »باقِیَ��ة وتَتََمَدّ
برمی آید پابرجا و در حال گسترش است. پس 
از تح��رکات و تالش ه��ای بین المللی اگرچه 
رش��د قلمرو جغرافیایی داع��ش تا حدی کند 
و محدود ش��ده، اما داعش همچنان بر گستره 
قابل توجه��ی از خاورمیانه حکم رانی کرده و 
به تثبیت حاکمی��ت و تعمیق ارزش های مورد 
نظر خود در جوامع تحت س��لطه اش مبادرت 
م��ی ورزد. این گروه پس از درک دش��واری 
و مخاطرات احتمالی ف��راروی خود، ترجیح 
داد همانند گذشته استراتژی توسعه سرزمینی 
خ��ود را هوش��مندانه به پیش بب��رد. از این رو 
برای جلوگیری از همراهی کش��ورهای عربی 
ب��ا ائتالف بین المللی ض��د داعش و در جهت 
فروکاستن انس��جام این ائتالف ترجیح داد به 
سمت جنوب و کش��ورهای عربی پیش روی 

نکند. در شرق و غرب نیز از سوی دولت های سوریه و عراق و هم پیمانان 
آنها یعنی ایران و روس��یه تحت فش��ار بود. این در حالی است که هر از 
چند گاه��ی ائتالف بین المللی ضد داعش برخ��ی مواضع این گروه را 

مورد حمله قرار می د هد.
حمله کش��ورهای خارجی داع��ش را در تنگنا قرار داد و این گروه 
نیز اعالم می کرد اقدامات حمله کنند گان با اقدامات تالفی جویانه پاسخ 
داده خواهد ش��د اما بس��یاری از کش��ورها به ویژه قدرت های بزرگ و 
دولت های غربی هش��دارهای تالفی جویانه داعش را اقداماتی تبلیغاتی 
می پنداشتند، امری که داعش ماهرانه از آن استفاده می کند. با این حال، 
تح��والت ماه اخیر و رص��د اقدامات داعش نش��ان داد این گروه بر اثر 
فش��ارهای و حمالت خارجی نه تنها رو به زوال نیست، بلکه همچنان از 

قابلیت ضربه زدن به دشمنان خود برخوردار است.
 

اقدامات و تحرکات داعش 
اگرچه حمالت خارجی و تالش های دولت سوریه، گروه های مقاومت 
مردمی و کردها سبب شد داعش شکست هایی را متحمل شود و از شهر 
سنجار عقب نش��ینی کند، اما در کنار تصرفات جدید در سوریه و نفوذ 
در والیات شرقی افغانس��تان، تثبیت موقعیت داعش در لیبی و استمرار 
حاکمیت این گروه بر »درنه« و ش��هر نفت خیز »س��رت« نش��ان می دهد 
داع��ش همچنان در صدد اس��ت قلمرو خود را گس��ترش دهد، اگرچه 
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تحرکات داعش در خارج از مرزهای سوریه و عراق در آبان ماه تردید ها درباره جهانی بودن خطر تروریسم و 
»داعشیسم« را به یقین تبدیل کرد. پس از آنکه داعش در مصر، لبنان، افغانستان و فرانسه موجب کشته شدن 
بیش از 420 تن شد، به نظر می رسد تالش ها برای نابودی این گروه و به پیوست آن حل بحران سوریه با جدیت 
بیشتری دنبال شود. نوشتار حاضر با مروری بر تحرکات داعش در آبان ماه، دالیل پایداری، گسترش قلمرو و 

گستره حوزه عملیاتی این گروه را مورد بررسی قرار داده است.

تحلیل

:اشاره

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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این گس��ترش در خارج از عراق و س��وریه باشد. این در حالی است که 
تحرکات تروریس��تی داعش در خارج از هارتلند این گروه نیز افزایش 

یافته است. 
در نهم آبان ماه، یک هواپیمای مس��افربری روس��ی در حالی که با 
224 سرنشین از شرم الش��یخ عازم سن پترزبورگ بود، در صحرای سینا 
منفجر شد و همه سرنشینان آن جان باختند. داعش مسئولیت سرنگونی 
این هواپیما را بر عهده گرفت و بررس��ی های کارشناس��ان نیز نشان داد 
بر خ��الف تصورهای اولیه هواپیما به علت بمب گذاری در آن، در هوا 
منفجر شده است. در همین روز افراد وابسته به داعش راکتی را به سوی 
مس��جدی در ننگرهار در شرق افغانستان پرتاب کردند که در نتیجه آن 

6 تن جان باختند.
در 10 آبان م��اه به رغم حمالت هوای��ی روس ها، تحرکات نظامی 
غربی ها و تالش های ارتش س��وریه داعش موفق ش��د بر شهر راهبردی 
»مهین« در جنوب غربی اس��تان حمص س��یطره یابد. در 13 آبان ماه در 
شهر »العریش« در صحرای سینا، عناصر وابسته به داعش، باشگاه پلیس 
را مورد حمله قرار دادند که در اثر آن سه مأمور پلیس جان باختند. چند 
روز بعد عناصر وابس��ته به این گروه در غرب افغانستان در والیت زابل 
7 تن از 24 گروگانی که گرفته بودند را سر بریدند، اقدامی که خبر آن 
در 17 آبان اعالم شد. در 21 آبان ماه در دو انفجار انتحاری در در محله 
»برج البراجنه« یکی از بخش های منطقه شیعه نش��ین »ضاحیه« در جنوب 
بیروت بی��ش از 40 نفر جان باختند. داعش مس��ئولیت این حمله را نیز 
بر عهده گرفت. در حالی که هم��ه نگاه ها متوجه بیروت بود، حمالت 
زنجی��ره ای و غافل گیرانه داعش به پاریس ک��ه جان بیش از 150 تن را 
گرفت نش��ان داد که این گ��روه از قابلیت  باالیی ب��رای انجام حمالت 
تروریس��تی و ایجاد ناامنی بر خوردار است. قابلیتی که اعضای داعش با 
اش��اره با آن غ��رب و آمریکا را نیز تهدید کرده و اع��الم کرده اند بعد 
از پاریس نوبت س��ایر شهرهای اروپا و واش��نگتن است. این تهدیدات 
وحش��ت عمومی را به ویژه در مکان های عمومی و ورزش گاه ها در پی  

داشته است.

دفع عوامل مزاحم و تثبیت دولت اسالمی
رصد رسانه های داعش و دستگاه تبلیغاتی این گروه نشان می دهد 
این گروه در ماه های اخیر بر خالف گذش��ته که در صدد بود از 
طریق راهبرد ایجاد وحش��ت در بین ش��هروندان مناطق مختلف، 
قلمرو خود را گس��ترش دهد، رویکردی نرم تر را در پیش  گرفته 

است که در آن به موازات تهدید دشمنان 
خود به وی��ژه غربی ها و روس ها تصویری 
آرام از زندگ��ی در قلم��رو خ��ود ارائ��ه 
می ده��د. داعش دریافته ک��ه تالش برای 
افزایش قلمرو سبب ش��کل گیری ائتالفی 
جهان��ی علیه این گروه خواهد ش��د که بر 
خ��الف ائت��الف فعلی که ماهیتی اس��می 
دارد، کارک��رد موفقی خواهد داش��ت و 
این گ��روه را از بین خواهد برد. همچنین، 
پافش��اری بر ادامه خشونت و سخت گیری 
بیش از اندازه بر ش��هروندان سبب خواهد 
ش��د در صورت وقوع حم��الت خارجی 
شهروندان مناطق تحت تصرف داعش نیز 

به حمله کنندگان بپیوندند. 
عالوه بر این، س��خت گیری های بیشتر 
نس��بت به ورود عناصر خارجی به سوریه و 
کنترل بیشتر مرزهای ترکیه و لبنان، داعش 
را ب��ا کمبود نی��روی انس��انی مواجه کرده 
است. بر خالف گذشته که پیوستن اعضای 
جدی��د از اروپا، ش��مال آفریقا و آس��یای 
مرکزی و قفقاز جریانی پایدار بود، امروزه 
ش��مار افراد ملحق ش��ده خارجی به داعش 
روز به روز کمتر ش��ده است. از همین رو، 
داعش با آگاهی از کمبود نیروی انس��انی 
تازه نفس از یک س��و در صدد اس��تفاده از 
قابلیت های انس��انی موجود در قلمرو خود 
است و از سوی دیگر، تالش می کند دولت 
خ��ود را تثبیت و حاکمیت بر هارتلند خود 
را تعمیق کند، به گونه ای که می توان گفت 
راهب��رد کالن فعل��ی داعش »دف��ع عوامل 
مزاح��م و تثبیت دولت اس��المی« اس��ت. 
راهب��رد عملیاتی داعش برای دس��تیابی به 
این مهم نیز ارائ��ه تصویری جذاب و توأم 
ب��ا آرام��ش و امنیت از زندگ��ی در قلمرو 
خالفت اسالمی در سایه آموزه ها و قوانین 
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اسالمی است1. 
در همی��ن زمین��ه، بنی��اد »کولی��ام« در 
از  تبلیغات��ی  ویدی��وی   1146 پژوهش��ی 
ویدیوهایی را که از سوی داعش در ماه های 
اخیر در اینترنت و شبکه های اجتماعی منتشر 
ش��ده بود، مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. 
نتیجه این بررس��ی نش��ان داده است پس از 
حمله جنگنده های روس��ی به مواضع داعش 
تنه��ا 2 درصد از ویدیوهای منتشرش��ده این 
گروه ح��اوی صحنه های غیر انس��انی مانند 
خش��ونت ، گردن زن��ی و قتل هس��تند و 98 
درص��د دیگر زندگ��ی خانوادگ��ی عناصر 
داعش را به تصویر می کش��د. در این میان، 
نیم��ی از این ویدیوهای تبلیغاتی یک جامعه 
آرمان��ی اس��المی البته مبتنی ب��ر آموزه های 
فرقه وهابیت را به تصویر می کش��د. از همین 
رو، پژوهش گران بنی��اد کولیام اعتقاد دارند 
راهب��رد تبلیغات��ی داعش که در گذش��ته بر 
خش��ونت اس��توار بود، تغییر کرده و اینک 
امنی��ت در کانون خانواده، ایم��ان به خدا و 
اعتقادات تکفیری- جهادی در مرکز توجه 
دستگاه تبلیغاتی این گروه قرار گرفته است. 
با این حال، این تنها سیاس��ت داعش نیست. 
داعش برای تثبیت حکومت خود در مرکز، 
از قابلیت ه��ا و توانایی های خود در پیرامون 
اس��تفاده می کن��د، بدی��ن گونه ک��ه داعش 
راهب��رد تهدید و تالف��ی را برای دفع عوامل 
مزاحم به پیش می برد. از نظر داعش، عوامل 
مزاحم بازیگرانی هستند که در فقدان اجماع 
عملی جهان��ی برای مقابله با ای��ن گروه، بر 
ادام��ه مواجه��ه و حمل��ه نظامی ب��ه داعش 
پافش��اری می کنند. روس ها، فرانس��وی ها و 
1. داعش برداشتی منحرفانه از قوانین، آموزه ها و اهداف عالی 
و غایی دین مبین اسالم دارد و در اینجا منظور از آموزه ها و 
قوانین اسالمی، برداشت های داعش از این آموزه هاست که 

تقریباً مانند برداشت های فرقه وهابیت است.

آمریکایی ه��ا از جمله این عناصر مزاحم به ش��مار می روند، هرچند 
ایران نیز در میان این بازیگران است.

تکثر دشمنان، افزایش حمالت و پایداری داعش
هم اکن��ون داعش از س��وی گروه های رقی��ب و قدرت های خارجی 
در ع��راق مورد حمله قرار گرفت��ه، هرچند میزان و دامنه این حمالت 
متفاوت اس��ت. ارتش ع��راق، گروه های مقاوم��ت محلی و مردمی، 
کردها، ارتش سوریه، گروه های سلفی و شبه نظامیان سکوالر وابسته 
به غرب، ایاالت متحده، کش��ورهای اروپایی و روس��یه همگی داعیه 
حمل��ه و مبارزه علیه داعش را دارند. با این حال در عرصه جغرافیایی 
تغییر قابل مالحظه ای در قلمرو داعش رخ نداده اس��ت، ضمن اینکه 
تحرکات این گروه در خارج از مرزهای عراق و س��وریه ادامه داشته 
و حتی ش��دت یافته اس��ت. حال این پرس��ش مطرح است که چرا به 
رغ��م تعدد دش��منان، داعش همچن��ان بازیگ��ری قدرتمند، مخوف 
و مخل امنیت کش��ورهای مختلف اس��ت. دالی��ل و عوامل مختلفی 
برای پایداری داعش وجود دارد که ریش��ه در اختالفات قدرت های 
منطقه ای و بین المللی، مس��ائل داخلی کشورها، ویژگی های منحصر 
به فرد داعش و وضعیت اس��الم سیاس��ی در خاورمیانه دارد. در ادامه 

برخی از این موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد.

مذهب، فتوا و تکفیر
داعش گروهی است با اندیشه های تکفیری که ریشه در برداشت های 
ن��اروا و نادرس��ت از دین و مذه��ب دارد. کاهش و افزایش ش��مار 
باورمن��دان به اندیش��ه های تکفیری و ش��کل گیری چنین گروه هایی 
ع��الوه بر برداش��ت های نادرس��ت، ریش��ه در متغیرهای سیاس��ی و 
اجتماع��ی دیگری دارد ک��ه در زمان ها و مکان ه��ای مختلف دچار 
دگرگونی می شوند. از این منظر می توان گفت فارغ از وجود سازمان 
و موجودیتی تروریس��تی و هراس پرور مانند داعش، جهان در سطح 
کال ن تر و در جغرافیای وسیع تری با پدیده ای فکری به نام »داعشیسم« 
مواجه است که وجهی رادیکال از اندیشه های سلفی است. این پدیده  
که نمونه مالیم و نهادینه ش��ده آن را می توان در عربس��تان و در قالب 
وهابیت مش��اهده کرد، به دلیل تغییر در برخی متغیرهای تسهیل کننده 
مانند فروپاش��ی دولت های منطقه، شکست اسالم سیاسی پس از بهار 
عربی، عدم جذب شهروندان مس��لمان و ناموفق بودن انتگراسیون در 
کش��ورهای اروپای��ی و رقابت قدرت های منطقه ای در دهة گذش��ته 
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قامت جدیدی به خود گرفت. هدف غایی داعشیسم برپایی حکومتی 
بر مبنای بنیادهای فکری س��لفی تکفیری است. داعشیسم در واقع آن 
وجه از سلفیت اس��ت که مشی، منش و ماهیتی انقالبی دارد و از این 
رو برای نس��ل های جدید، آرمان گراها و تحقیرش��دگان از جذابیت  
باالیی برخوردار اس��ت. در این تفکر، اجته��اد ماهیتی فردی یافته و 
مرجعیت صاحبان نظر و اندیشه تا حد زیادی از بین رفته است. از این 
رو، شمار افراد صاحب فتوا به نحو قابل مالحظه ای افزایش یافته و در 
بس��یاری از موارد تشخیص، تفسیر و تصمیم فردی جای آن را گرفته 
اس��ت. در این تفکر، جایگاه دشمن قریب و بعید تغییر یافت و دشمن 
قریب یعنی مسلمانان منحرف از نظر تفکر داعشی در اولویت برخورد 
و مبارزه قرار گرفتند. با این حال، دشمنان بعید نیز جای خود را دارند، 
اما این دش��منان مادامی که مخل اجرای برنامه های داعش نشوند، در 
اولویت مبارزه و مقابله قرار نخواهند گرفت و فرایند اصالح از مرکز 
به پیرامون پیش خواه رفت، بدین صورت که در ابتدا جامعه اس��المی 
با اولویت مناطق با اکثریت سنی و سپس کشورهای دیگر باید اصالح 
شوند. چنین تفکری که در آن ترکیبی از انقالبی گری، سهولت فتوا و 
جزم اندیش��ی فرقه ای وجود دارد، زمینه مناسبی را برای سرخوردگان 
اجتماعی، ناکامان سیاس��ی و گمراه��ان دینی فراهم کرده تا گرد هم 
آین��د و در تحقق رویای مش��ترک خود بکوش��ند. از ای��ن رو، حتی 
در خارج از قلمرو عراق و س��وریه افراد صرفاً با اش��تراکات فکری، 
پیوندهای عملیاتی با این گ��روه برقرار کرده و حتی در برخی موارد 
ب��دون هر گونه پیوندی هم س��و با اهداف داعش دس��ت به اقدامات 
تروریس��تی می زنند. ب��ا افزایش جذابیت و اقب��ال تندروها به افکار و 
اعم��ال داعش، اینک حتی به فرض از بی��ن بردن این گروه در عراق 
و س��وریه، داعش توانایی تصرف مناطق دیگ��ر را در منطقه و اعمال 
تروریس��تی در س��ایر مناطق جهان دارد. این در حالی است که حتی 
نش��انه هایی از اقب��ال و میل به مصالحه  با داعش در گروه های س��نتی 
س��لفی مانند القاعده نیز وجود دارد. برای مث��ال، اخیراً پیام ویدئویی 
از ایمن الظواهری رهبر القاعده منتش��ر ش��ده ک��ه وی اعالم می کند: 
»آمریکایی ها، روس ه��ا، ایرانی ها، علوی ها و حزب  اهلل ]لبنان[ جنگ 
خود را علیه ما هماهنگ می کنند. آیا ما قادر نیس��تیم دشمنی داخلی 
خود را کنار گذاش��ته و علیه آنها فعال ش��ویم؟ ب��رادران مجاهد من 
در هم��ه جا و از همه گروه ها… ما با تجاوز آمریکا، اروپا و روس��یه 
مواجه هستیم… این دیگر وظیفه ماست که با هم از شرق ترکستان تا 

مراکش همچون تن واحد بایستیم«.

 استرتژی ها و تاکتیک های هوشمندانه
تاکتیک ه��ای  و  اس��تراتژی ها  از  داع��ش 
هوش��مندانه ای برخوردار اس��ت که می توان 
یک��ی از رم��وز موفقی��ت آن را در همی��ن 
موضوع دانس��ت. ب��رای مثال این گ��روه به 
اقتض��ای ش��رایط از اس��تراتژی خش��ونت و 
عطوفت استفاده می کند؛ از دستگاه تبلیغاتی 
گس��ترده ای برخ��وردار اس��ت و در نمایش 
تصویر خ��ود و بازنمایی تصویر دش��منان با 
توجه ب��ه مخاطبان مورد نظ��رش موفق عمل 
می کند. داعش در عین کثرت کنش گران و 
پراکندگی عملیاتی دارای وحدت ساختاری، 
فک��ری و تصمیم گی��ری اس��ت ک��ه در آن 
شیعیان، دولت های عرب و دولت های غربی 
و به تعبیر داعش صفوی ها، مرتدها و صلیبیون 
اه��داف مبارزاتی هس��تند. به ب��اور ابورمان، 
کارش��ناس مرک��ز مطالع��ات اس��تراتژیک 
دانش��گاه اردن، داعش دارای سازمان پیچیده 
تاکتیک ه��ا و  از  اس��ت ک��ه  و هماهن��گ 
اس��تراتژی های متعددی استفاده می کند. وی 
معتقد است عملیات داعش در سه سطح قابل 
بررسی اس��ت. نخست؛ ش��عبه اصلی که در 
عراق و سوریه علیه ارتش ها می جنگد. دوم؛ 
ش��عبات منطقه ای و خارجی ک��ه گروه های 
تقریباً مس��تقلی هس��تند که با داعش بیعت و 
اعالم وفاداری ک��رده و از فرماندهی داعش 
فرمان پذیری دارند. از جمله این گروه ها شعبه 
نجد داعش اس��ت که اعالم ش��ده در انفجار 
مسجد ش��یعیان کویت دست داشت یا عامل 
کشتار در سواحل تونس که اعالم شد عامل 
آن عضو ش��عبه تونس داعش بود. همچنین، 
ش��عبه س��ینا که هواپیمای روسی را سرنگون 
کرد. نوع س��وم، افراد بدون واسطه سازمانی 
هس��تند ک��ه وابس��تگی عقیدتی دارن��د و به 
»گرگ های تنها« مشهورند. آنها به تنهایی در 
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یک کشور با داعش در ارتباطند و این شیوه 
مربوط به کشورهایی است که داعش در آنها 
بازوی اجرایی و عملیاتی یا ش��عبه ندارد. این 
افراد که فاقد سابقه و شناسنامه امنیتی هستند، 
مبادرت به انجام فعالیت تروریستی می کنند. 
از همین رو، مبارزه با چنین راهبردی دش��وار 
اس��ت. در توس��عه این الگ��وی عملیاتی که 
»جهاد فردی« نام دارد، رس��انه ها به خصوص 
رس��انه های اینترنت��ی نق��ش کلی��دی دارند. 
این ش��یوه خطرناک تر از مدل س��رزمین پایه 
راهبرد داعش است که گروه های جمعی در 
سرزمینی مش��خص اقدام می کنند و از همین 
رو، این ش��یوه امنی��ت را در عرصه جهانی بر 
هم می زنن��د. گرگ های تنه��ا از این قابلیت 
نیز برخوردارند که در صورت س��ازمان دهی 
و اعالم س��ازمان مرکزی با یکدیگر تشریک 
مس��اعی کنند؛ امری که نتیجه آن را می توان 
در حوادث پاریس در آبان ماه مش��اهده کرد. 
از دیگر تغییرات مؤثر در راهبردهای داعش 
را می توان پس از س��خت گیری کش��ورهای 
همسایه س��وریه و برخی کشورهای غربی و 
ممانعت از مهاجرت هواداران داعش به سوریه 
مش��اهده کرد. داعش پس از مواجهه با چنین 
وضعیتی، ضم��ن افزایش تبلیغات رس��انه ای 
برای جذب نیرو و ش��هروند، حوزه عملیاتی 
خود را تغییر داد و داوطلبان کمک به داعش 
را در همان مکانی که وجود داش��تند، به کار 
گرفت. به بیان دیگر، باور عمومی بر این بود 
که بس��تن مرزها به تضعیف داعش و بحران 
نی��روی انس��انی در این گروه منج��ر خواهد 
شد حال آنکه بس��تن مرزها نه تنها داعش را 
ضعیف نکرد، بلکه این گروه را بر آن داشت 
تا در تغییری تاکتیکی غ��رب را مورد حمله 
قرار ده��د، بدین صورت که عناصر محصور 
خود را علیه روس ها و غربی ها به کار گرفت 

تا آنها مجدداً به این نتیجه برس��ند که نه تنه��ا به مواضع داعش حمله 
نکنند، بلکه جلو مهاجرت تکفیری ها به سوریه و عراق را نیز نگیرند.

چابکی و انعطاف سازمانی
داعش گروهی تروریستی و چریکی است که با ارتش های کالسیک 
می جنگد. اعضای داعش به ویژه کارشناسان جنگی آن خبرگانی هستند 
که معموالً پیش از این در افغانس��تان، چچن، س��ومالی و حتی مناطقی 
مانند بوس��نی و هرزگوین جنگیده اند. اس��تفاده از سالح های سبک و 
اشراف بر جغرافیای عراق و سوریه نیز عاملی مهم در موفقیت آنهاست. 
آنه��ا دائماً تغیی��ر موضع داده و از جبهه ای به جبه��ه ای دیگر می روند. 
اعضای داعش در صورت قرارگرفتن در محاصره برای شکستن فضای 
موج��ود و یا انتقام از دش��منان به راحتی می توانن��د در قالب، مهاجر، 
آواره، توریس��ت و شهروند عادی از راه های کاماًل قانونی وارد کشور 
مبدأ ش��ده و با انجام اقدامات تروریستی مبادرت ورزند. این در حالی 
اس��ت که آنها مبادی غیر قانونی را نیز به خوبی می شناسند. برای مثال، 
یکی از عامالن حمالت پاریس مهاجری سوری بود که به عنوان آواره 
جنگ وارد فرانس��ه شده بود. اعضای داعش برای تصمیم گیری درباره 
یک عملیات، بس��یار کمتر از دشمنان خود به ویژه دولت ها با قواعد و 
سلسله مراتب س��ازمانی محدودکننده مواجهند و در بسیاری از موارد، 
حتی احتمال هماهنگی و برنامه ریزی کامل با س��ازمان مرکزی داعش 
نیز محدود است و ش��عبات منطقه ای به صورت خودسامان وارد عمل 
می شوند. در واقع، امروزه نسبت به گذشته نوع خطر و منبع ناامنی تغییر 
کرده اس��ت. بنابر این داعش خطری نیست که کشورها برای آن آماده 

بودند. از همین رو، توان مواجهه با آن را ندارند.

استفاده از زیرساخت های موجود
داع��ش در خاورمیانه م��واد الزم برای تحرک عملیات��ی را با کمترین 
هزینه و سرمایه گذاری به دس��ت آورده است. اشتباهات دولت مردان، 
اختالف های فرقه ای و قومی و دخالت های خارجی بستر مناسبی برای 
عضوگیری داعش و اقبال ش��هروندان به س��وی داعش اس��ت. داعش 
آخرین نیرو و بازیگر سیاس��ی اس��ت که بسیاری از ش��هروندان سنی 
خاورمیانه برای رهایی از چرخه باطل استبداد، سرکوب و توسعه نیافتگی 
به آن روی کرده اند. تجربیات بعثی ها و نارضایتی های اعراب، س��نی ها 
و س��لفی ها در منطقه، زمانی با هم در آمیخته شوند، می توانند شهرهای 
بزرگ��ی مانند موصل و نینوا را در اختی��ار داعش قرار دهند. همچنین، 
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اختالف میان س��ران حکومتی، گروه های قومی و مذهبی و جناح های 
سیاس��ی که منجر به ضعف دولت مرکزی و دش��واری اتخاذ موضعی 
واحد می ش��ود، مواجهه با داعش را دش��وار می کند؛ امری که داعش 
به خوبی در عراق، س��وریه، لیبی و به میزان کمتر در مصر از آن س��ود 
می برد. در غرب نیز داعش از برخی امکانات و خدماتی استفاده می کند 
که زیرس��اخت هایی اولیه برای زندگی عادی در این کشورها به شمار 
می روند. آزادی های قانونی مانند حمل اسلحه، برخی مواد اولیه ساخت 
بمب که در صنایع ش��یمیایی کاربرد دارن��د و آزادی عبور و مرور در 
محدوده شنگن و استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت، امکاناتی عادی 
اس��ت که کنترل آنها از بیم استفاه نامشروع، بسیار دشوار، اما استفاه از 

آنها در جهت اهداف نامشروع سهل است.

منابع انرژی و استقالل مالی
اگرچه کارشناس��ان بر این باورند که کمک های دولت های خارجی و 
نهادهای مذهبی کش��ورهای عربی نقش مؤثری در تأمین مالی داعش 
دارن��د، اما این گ��روه پس از تصرف بخش هایی از عراق و س��وریه و 
در اختیار گرفتن میادین انرژی این کش��ورها به میزانی از استقالل مالی 
دست یافته که اگر کمک های خارجی نیز قطع شوند می تواند به حیات 
خود ادامه دهد. کارشناسان درآمد روزانه داعش از فروش نفت در سال 
2014 را سه میلیون دالر برآورد کرده اند. داعش 24 میدان نفتی سوریه، 
یعنی همه میدان های موجود در ش��رق این کشور را تحت کنترل دارد. 
عالوه بر این، داعش مدتی دو میدان نفتی واقع در ش��مال کرکوک را 
در اختیار داشت. داعش طی شش ماه کنترل این میدان ها، درآمدی بالغ 
بر 450 میلیون دالر کسب کرد. این گروه همچنین بر بخشی از مناطق 
نفت خیز لیبی از جمله س��رت تس��لط یافته و مب��ادرت به فروش نفت 
می کند. عالوه بر اس��تقالل مالی، انرژی بس��یاری از مناطق را به داعش 
وابسته کرده است. منابع غربی معتقدند مناطق بزرگی از سوریه و غرب 
عراق به سیاست های نفتی داعش وابسته شده اند؛ حتی شورشیان سوری 

هم گازوئیل و نفت مورد نیاز خود را از طریق داعش تهیه می کنند.

بحران هویت و ماجراجویی نومسلمانان
نیروی محرکه بسیاری از عملیات و اقدامات داعش را مسلمانان غربی 
تش��کیل می دهند. این افراد یا نس��ل دوم و در برخی موارد نس��ل سوم 
مهاجران مسلمان در غربند که نتوانسته اند در جامعه غربی به آمال های 
خود دس��ت یابند و یا نومسلمانانی هس��تند که در سایه اعتقادات دینی 

و ش��ور جه��ادی خود ب��ا ه��دف کمک به 
اعتالی اسالم به س��رزمین های تحت تصرف 
داعش ش��تافته یا داعش را در انجام عملیات 
تروریس��تی یاری می دهند. سیاست های غلط 
کشورهای غربی، اسالم هراسی، اسالم ستیزی 
و برخورده��ای توهین آمی��ز و تحقیرآمی��ز با 
ش��هروندان مسلمان غربی، سبب شکاف میان 
جامعه مس��لمان باورمند اروپا و جامعه مادر و 
میزبان شده، به گونه ای که آنها به مثابه افرادی 
سرگردان، در نهایت ناگزیرند از میان هویت 
دینی )اس��المی( و ملی )فرانسوی( خود یکی 
را انتخاب کنند. مس��لمانان اروپایی معتقدند 
غربی ها کش��ورهای آنها را اش��غال کرده و با 
استعمار سرزمین هایشان موجبات نگون بختی 
آنها را فراهم کرده اند و حال پس از بی نیازی 
به این شهروندان، برخوردهای تبعیض آمیزی 
ب��ا آنها ص��ورت می گیرد. برای مثال، بیش��تر 
عناصر وابس��ته به داعش در فرانس��ه را نس��ل 
دوم مهاجران الجزایری و فلس��طینی تش��کیل 
می دهند، کس��انی که پدران آنها برای فرار از 
مشقت های زندگی در کشورهایی بحران زده 
عازم فرانسه ش��دند و در ابتدا با آغوش باز از 
آنها اس��تقبال ش��د، اما در ادامه فرزندان آنها 
که ش��هروندان فرانس��ه بودند، نتوانس��تند در 
جامعه حل ش��وند. این جوانان دولت فرانس��ه 
را به اسالم ستیزی و پشتیبانی از راست گرایان 
افراط گ��را متهم کرده و از این رو، مس��تحق 
مجازات می دانند. در کنار ش��مار قابل توجه 
ه��واداران داع��ش از نس��ل  دوم مهاج��ران، 
نومس��لمانانی را نیز می ت��وان یافت که تحت 
تأثیر بح��ران هویت و ماجراجویی به اس��الم 
گروی��ده، ام��ا مورد اغفال و س��وء اس��تفاده 
داعش و سلفی ها قرار گرفته اند و به دلیل عدم 
ش��ناخت عمیق از آموزه های اسالم، عواملی 
کارامد در جهت تحقق اهداف داعش هستند.
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معادالت قدرت در منطقه
اگرچه از بین بردن خالفت  خودخوانده داعش 
در عراق و س��وریه، داعش را از بین نخواهد 
برد، اما برای از بین بردن این گروه، سرنگونی 
ای��ن خالفت ش��رطی مهم و الزم اس��ت. در 
برهه کنونی، سوریه به محلی برای هماوردی 
قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده، 
به گونه ای که می توان گفت آینده نظم حاکم 
و الگ��وی جدید ق��درت در منطقه از ره گذر 
بحران س��وریه قابل ترسیم است. از همین رو 
اعراب، ترکیه و غرب بر سرنگونی بشار اسد 
یا حداقل کناررفتن وی از قدرت تأکید دارند. 
از س��وی دیگر، ایران و روس��یه و هم پیمانان 
آنها این موضوع را رد کرده و معتقدند آینده 
س��وریه از جمله سرنوشت سیاسی اسد را باید 
مردم این کش��ور تعیین کنن��د. اکنون داعش 
مهم تری��ن و قدرتمندترین گ��روه مخالف و 
معارض دولت س��وریه است، اما این گروه به 
مناطق حیاتی س��وریه دسترسی نداشته و هیچ 
ی��ک از بازیگ��ران دخیل در بحران س��وریه 
حاضر ب��ه حمایت و پذیرش آن نیس��ت. در 
مقابل، گروه های کوچک تری که از س��لفی 
تا س��کوالر را شامل می شوند، بر مناطق بعضاً 
حساس��ی از این کش��ور س��یطره یافته اند و از 
سوی کشورهای عربی و غربی مورد حمایت 
قرار می گیرن��د. در حال حاضر، س��رنگونی 
داعش توس��ط غرب و حمله جدی به مواضع 
این کشور س��بب شده اس��ت ارتش سوریه، 
گروه های مقاومت محلی و شبه نظامیان وابسته 
به دول��ت این مناطق را کنترل کنند. این بدان 
معناس��ت که اسد دوباره بر کل سوریه مسلط 
خواهد شد، امری که به منزله شکست غرب، 
ترکیه و اعراب اس��ت. در ط��رف مقابل، اگر 
روس��یه داعش را مورد حمله قرار دهد و این 
گروه را ب��ه عقب نش��ینی وا دارد، گروه های 

معتدل ت��ر طرفدار غرب که از س��وی آمریکا نیز تجهیز می ش��وند، بر 
مناطقی که داعش از آنها عقب نش��ینی کرده مس��لط می شوند. این در 
حالی اس��ت که روس ها معتقدند هیچ اپوزیس��یون غیر تروریستی در 
سوریه وجود ندارد که جایگزین دولت فعلی شود و در صورت تحقق 
اهداف غرب، روس ها باید برای همیش��ه س��وریه را ترک کنند. نکته 
دیگر اینکه روس ها از سوریه به مثابه برگی برنده برای یک بازی دیگر 
اس��تفاده می کنند و آن نیز بحران اوکراین است. در این بازی، آنها باید 
طوری دولت سوریه را تقویت کنند که از نظر حقوق بین الملل نیز برای 
آن کار محمل قانونی وجود داش��ته باش��د. روس ها اگرچه مناطقی از 
سوریه را بمباران می کنند، اما هدفشان الزاماً داعش نیست، بلکه تقویت 
دول��ت س��وریه در برابر گروه هایی اس��ت که غرب آنه��ا را مخالفان 
معتدل می خواند، مخالفانی که ه��م به هارتلند علوی ها نزدیک ترند و 
هم با حمایت غرب، اش��تیاق بیشتری برای سرنگونی اسد دارند. از این 
منظر، س��رنگونی سریع داعش منجر به قدرت گرفتن هواداران غرب و 
اعراب در س��وریه می ش��ود؛ امری که منافع روسیه را تأمین نمی کند و 
حتی ممکن است منجر به اقدامات تالفی جویانه داعش شود. در نهایت 
اینکه وجود داعش و به دنبال آن بی ثباتی در خاورمیانه و غرب، اذهان 

غربی  ها را از توجه به مسئله اوکراین باز می دارد.
سرنگونی داعش و حمله به عمق مواضع داعش برای دولت سوریه 
نیز فاقد فوریت و اهمیت اس��ت. دولت س��وریه از خشونت داعش به 
عنوان گروهی س��لفی و تروریستی برای بدنام کردن همه مخالفان و در 
نتیجه عاملی برای متقاعدکردن غرب مبنی بر اینکه در ش��رایط فعلی و 
در نهایت بهتر اس��ت غرب به جای حمایت گروه های تروریستی غیر 
قابل کنترلی ک��ه منطقه و جهان را دس��تخوش ناامنی می کنند، دولت 

سکوالر و قابل کنترل فعلی را انتخاب کنند.
غربی ه��ا نیز هم��ان مالحظات روس ه��ا را دارند. آنه��ا در درجه 
نخس��ت از تهدیدات داع��ش واهمه دارند و حمله ج��دی به داعش با 
هدف س��رنگونی این گروه را به مثاب��ه چوب کردن در النه زنبورهایی 
می دانند که قدرت پرواز تا اروپا را نیز دارند. از سوی دیگر، با توجه به 
تقویت ارتش س��وریه، حضور نظامی و مستشاری حزب  اهلل و ایران در 
س��وریه و موقعیت ضعیف گروه های هم سو با غرب در عرصه میدانی، 
غربی ها بیم آن دارند که پس از س��رنگونی داعش پیروز نهایی، جناح 
رقیب یعنی روس ها، ایران و دولت س��وریه باش��د. از این رو، معتقدند 
داعش باید در فرایندی تدریجی و هم زمان با قدرت گرفتن اپوزیسیون 
هوادار غرب تضعیف شود. در این صورت، بخشی از توان نظامی ایران 

ل
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و ح��زب اهلل نی��ز بر اثر اصط��کاک با داعش از بین رفت��ه و به صورت 
هم زمان داعش، س��وریه، ایران و حزب اهلل تضعیف می ش��وند. این در 
حالی اس��ت که برخی معتقدند داعش باید در خاورمیانه وجود داشته 
باش��د تا افراط گرایان تکفیری از غرب عازم این منطقه شده و در اینجا 
از بین بروند، هرچند تحرکات داعش نش��ان داده این گزاره بر بنیادی 

سست استوار است.
 عالوه بر س��وریه، در عراق نیز اخراج داعش از استان های االنبار و 
نینوا س��بب تقویت مواضع دولت مرکزی شده که هم مطلوب کردها 
نبوده و هم از سوی عربستان و متحدانش قابل پذیرش نیست. عربستان 
تقویت دولت مرکزی که شیعیان بر آن تسلط دارند را به منزله تقویت 
ایران دانس��ته و آن را شکس��تی برای خود تفس��یر می کند. کردها نیز 
اگرچه خود از س��وی داع��ش در معرض تهدید و آس��یبند، اما ورود 
داع��ش فرصت های بی همتا و دس��تاورهای بی نظیری را در اختیار آنها 
قرار داده اس��ت. ورود داعش به تضعیف موضع اعراب در برابر کردها 
منجر شده و از سوی دیگر، بهانه قابل دفاعی را برای تجهیز ارتش اقلیم 
به سالح های پیش��رفته را فراهم کرد. ضمن آنکه تسلط کردها بر شهر 
راهبردی کرکوک بدون متغییر داعش میس��ر نبود. در وضعیت کنونی 
نیز به شرط فقدان تهدید بنیادی اقلیم کردستان از سوی داعش، استمرار 

موجودیت آن برای کردها مفید خواهد بود.

نتیجه گیری
تح��رکات داعش در ماه  گذش��ته که انتظار می رف��ت بر اثر حمالت 
روس ها و غربی ها ضعیف ش��ده باش��د، تعجب و خش��م جهانیان را 
برانگیخت. برای بسیاری این پرسش مطرح است که چرا داعش روز 
ب��ه روز بر اس��تحکام و دامنه قلمرو خود می افزای��د؟ همانطور که در 
متن این نوش��تار آمد، داعش در وهله نخست نمودی از یک بینش و 
باور است و با بمباران شهرها و تأسیسات نظامی و انبارهای تسلیحات 
از بین نخواهد رفت، بلکه ممکن اس��ت در اقدامی انعکاس��ی همانند 
فرانس��ه، نیروی مهاج��م را مورد حمله قرار ده��د. حمالت داعش به 
فرانس��ه نش��ان داد رواداری تبعیض علیه مس��لمانان، اسالم هراسی و 
اسالم ستیزی در کش��ورهای غربی از یک سو و سیاست های دوگانه 
این کش��ورها در منطق��ه خاورمیانه که همگی به مثاب��ه عواملی مؤثر 
در تقویت »داعشیس��م«  عمل ک��رده، بیش از همه غرب را در معرض 
خطر قرار می دهد. واقعیت آن است که داعش هیوالیی چندسر است 
که برای از بین بردن آن در ابتدا باید ریش��ه های تغذیه و رش��د و نمو 

آن را در جهان خش��کاند و پ��س از آن، در 
ائتالفی واقعی و جهان��ی آن را از بین برد. با 
این حال، به عنوان واقعیت باید مخاطرات از 
بین بردن این گ��روه و تفکر را نیز پذیرفت. 
داعش نش��ان داده چنانچه در عراق و سوریه 
مورد حمله و محاصره قرار گیرد، از توانایی 
خود در خارج از این مناطق استفاده کرده و 
دامنه جنگ را به سایر سرزمین ها و آسمان ها 
گس��ترش می دهد و این بدان معناس��ت که 
داعش خط��ری جهان��ی اس��ت. از این رو، 
ش��رکت مؤث��ر و هماهنگ هم��ه بازیگران 
بین الملل��ی و منطق��ه ای از جمل��ه جمهوری 
اس��المی ایران در ائتالف جهانی علیه داعش 
ضروری اس��ت. واقعیت آن است که اگرچه 
کارامدی نهاده��ای امنیتی کش��ور تا کنون 
مانع��ی مؤث��ر در مقابل اقدام��ات احتمالی و 
واقعی داعش بوده، اما میزان آس��یب پذیری 
ایران نیز از فرانس��ه و روس��یه کمتر نیس��ت. 
چنانچه برخی از پیش فرض های حمله داعش 
به روس��یه و فرانس��ه را مد نظر ق��رار دهیم، 
امکان حمله داعش به ایران نیز دور از انتظار 
نیس��ت. در این زمین��ه، امکان نف��وذ عناصر 
وابس��ته به این گروه تنها منحصر به مرزهای 
غربی نیس��ت، بلکه مرزهای شرقی و جنوب 
شرقی کشور نیز می تواند به مثابه کریدوری 
ب��رای ورود عناص��ر داعش به کش��ور عمل 
کنند، مرزهایی که سیل مهاجران غیر قانونی 
افغ��ان و گس��تردگی پدیده قاچاق انس��ان، 

آسیب پذیری آنها را نشان می دهد.

پایداری داعش و 
جهانی شدن داعشیسم


