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اشاره:
در ماههای محرم و صفر مطابق با آبان و آذرماه سال جاری ،جمهوری اسالمی ایران در معرض تهدید تروریستی
عمدت ًا کالمی داعش قرار داشت .در این مدت ،همچنین مقامات امنیتی و انتظامی کشور از دستگیری تعدادی از
تروریستهای داعش و خنثیسازی عملیات تروریستی آنها در داخل کشور خبر دادند و پلیس در تهران مانور
ضدتروریستی برگزار کرد .نوشتار حاضر ضمن مرور مختصر این موارد ،به تبیین تهدیدات محتمل داعش برای
جمهوری اسالمی ایران و نحوه مقابله با آنها در قالب اصول راهنمای راهبردی میپردازد.

س��ید محمود علوی ،وزی��ر اطالع��ات جمهوری
اسالمی ،روز سهش��نبه  ۱۹آبان از دستگیری «بیش
از  ۳۰نف��ر از عوامل تروریس��تی» در نقاط مختلف
ایران از جمله اس��تانهای غربی کشور خبر داد .وی
گفت که بیش از ده نفر از این افراد در چهار اس��تان
گلس��تان ،مازندران ،تهران و سیس��تان و بلوچستان
دس��تگیر ش��دهاند و بی��ش از  ۲۰نفر دیگ��ر نیز در
«غرب» ایران .به گفته وی آنها «دنبال این بودند که
در برخی از استانها عملیات تروریستی انجام دهند
و خ��ودروی افراد را ب��ه زور از آنها گرفته و آنها را
به قتل رسانده بودند که همگی شناسایی و دستگیر
شدند و بدین ترتیب عملیاتهایی که به دنبال انجام
آن بودند ،خنثی ش��د» .وزیر اطالعات توضیح داد
افرادی ک��ه در غرب ایران دس��تگیر ش��دهاند« ،به
مقصد س��وریه و عراق تحرکاتی داش��تند» .پس از
آن ،ابراهیم الجعفری ،وزیر خارجه عراق ،روز شنبه
 ۲۳آبان اعالم کرد که سرویس اطالعاتی کشورش
به اطالعاتی دس��ت یافته که نش��ان میدهد فرانسه،
ایاالت متحده و ایران در میان کش��ورهایی هس��تند
که تروریس��تها قصد دارند آنها را هدف حمالت
ت��ازه خود قرار دهند .وزیر خارجه عراق این مطلب
را در پیامی اینترنتی در حاش��یه گفتوگوهای وین
درباره بحران س��وریه اعالم کرد .وی در این باره به
خبرنگاران گفت که ایران ،فرانسه و ایاالت متحده

را در جری��ان موضوع تهدید تازه قرار داده اس��ت .در همین چارچوب،
س��ردار بهمن ریحانی ،فرمانده س��پاه نبی اکرم کرمانشاه روز سهشنبه ۲۶
آبان در یک نشس��ت خبری از دس��تگیری تیمی خبر داد که تجهیزات و
جلیقههای نظامی و بمب ساعتی داشته است .او گفت که در شمالغربی
و غرب ایران «افراد کرایهای دشمن» در برخی موارد اقداماتی داشته و در
آینده هم ممکن است چنین اقداماتی داشته باشند.
ی که روز
پیش از این نیز «ایمن الظواهری» رهبر القاعده ،در فایل صوت 
یکش��نبه  ۱۲آبان بر روی اینترنت قرار داده شد ،از حامیان خود خواست
متحد شوند و اختالفها بین القاعده و داعش را کنار بگذارند .وی گفت:
«آمریکاییه��ا ،روسها ،ایرانیها ،علویها و حزب اهلل در جنگ علیه ما
متحد ش��دهاند .آیا ما نمیتوانیم جنگ میان خودمان را متوقف نماییم تا
بتوانیم همه انرژی و نیروی خود را متوجه آنها کنیم؟»
به لحاظ تهدیدات مجازی نیز س��ید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا
روز دوش��نبه  ۱۶آذر در جم��ع خبرنگاران با بی��ان اینکه پلیس صفحات
پروفایله��ای گروههای تروریس��تی از جمله داع��ش را رصد میکند،
گفت« :در هشتماهه امسال  ١٣٢سایت که اقدام به حمایت از گروههای
تروریس��تی و داعش کرده بودند ،شناس��ایی و حذف شدند» .وی افزود:
«عالوه بر  ١٧٥صفحه منتس��ب به داعش که از سوی تلگرام حذف شد،
پلی��س فتا نیز تعدادی از س��ایتها و پروفایلهای منتس��ب به گروههای
تروریس��تی و داعش را در کشور شناس��ایی کرده است» .وی گفت« :در
یک س��ال و هشت ماهه گذش��ته ،پلیس فتا  ٢٨٥سایت و پروفایل حامی
داعش و گروههای تروریس��تی را شناسایی کرده است .از این تعداد ١٠٨
سایت در خارج از کشور بوده که از طریق اینترپل با آنها برخورد شده و
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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 ٣٤صفحه پروفایل غیرفعال بودند» .رئیس پلیس فتا اضافه کرد ٥٣« :نفر نیز
از حامیان تفکر داعش که در داخل کش��ور اقدام به حمایت از این گروه
در فضای مجازی کرده بودند ،دس��تگیر ش��دند که این افراد به محاکم
قضائی معرفی ش��دند .برخی از آنان از روی غفل��ت یا ناآگاهی اقدام به
این کار کرده بودند که با تعهد آزاد ش��دند ،اما کس��انی که به جرم خود
اقرار داش��تند ،دستگیر شدند» .ب ه گفته وی ،عمده این افراد در استانهای
مرزی کش��ور بودهاند .در آذرماه نیز ناجا مانورهای «ضد تروریستی» در
تهران برگزار و تدابیر ویژهای را در این شهر اتخاذ نمود .عالوه بر استقرار
نیروهای ویژه در مرزها ،روز ش��نبه  ۷آذرم��اه ،نیروی انتظامی مانورهای
«ضد تروریستی» و تمرین برای مقابله با «تهدیدات احتمالی» در تهران را
به اجرا گذاشت .حسین ساجدینیا ،فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ
نیز روز ش��نبه  ۷آذرماه با بیان اینکه پلیس در مقابله با تهدیدات احتمالی
آمادگی کامل دارد ،گفت« :در این تمرینهای عملیاتی ،از نیروهای یگان
ویژه ،یگان امداد ،تیمهای چک و خنثیس��ازی بمب ،واحدهای  ۱۱۰و
نیروهای نامحسوس مرد و زن استفاده شده و به طور قطع این اقدام باعث
ایجاد آرامش و ارتقای احساس امنیت شهروندان خواهد شد» .این موارد
جملگی نشان میدهند تهدید تروریستی داعش علیه حوزه امنیت داخلی
جمهوری اس�لامی ایران ،از سوی نهادها و دستگاههای امنیتی و انتظامی
کش��ورمان جدی و با احتمال باال ارزیابی میش��ود .از این رو ،میبایست
راهبرد جامعی برای مقابله با تهدید داعش تدوین و عملیاتی شود .الزمه
این مهم البته شناخت درست از تهدیدات محتمل این گروه از یک سو و
ماهیت و زمینههای شکلگیری آن از سوی دیگر است.
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تهدیدات داعش برای ایران
میتوان چهار تهدید عمده را که از سوی داعش برای جمهوری اسالمی
ایران متصور است ،اینگونه برشمرد :نخستین تهدید فرسایش و تضعیف
عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقهای و یا در واقع،
تالش برای محدودس��ازی قدرت ژئوپلیتیک ایران اس��ت که هماکنون
درکش��ورهای عراق ،س��وریه و لبنان در فاز عملیاتی قرار دارد و درحال
بالفعلش��دن اس��ت .این تهدید از دو منبع شکاف ش��یعه /سنی (قومی–
مذهبی) و ساختگیبودن کشورهای خاورمیانه یا قراردادیبودن مرزهای
آنه��ا (جغرافیای��ی) تغذیه میکند و ه��دف از آن تضعیف بعد فراملی و
منطقهای قدرت جمهوری اسالمی و محدودکردن آن به درون مرزهای
ایران اس��ت .در واقع ،عراق واجد اهمیت اس��تراتژیک برای امنیت ملی
کشورمان است که حفظ و اهتمام به آن در مدیریت هر بحران منطقهای

میبایس��ت در زم��ره اصول راهنم��ای مدیران
بحران قرار گیرد .این کش��ور به عنوان دروازه
جهان ع��رب ،به پلی برای جمهوری اس�لامی
ای��ران در برابر ای��ن فض��ای جغرافیایی تبدیل
ش��ده است .به بیان دیگر ،به لحاظ ژئوپلیتیک،
عراق به واسطه مرزهای طوالنی با ایران قابلیت
آن را دارد که نقش س��د یا پل را در برابر ایران
ایفا کن��د ،یعنی یا مانند دوره ص��دام در نقش
مهارکنن��ده ایران ظاهر ش��ود و یا در ش��رایط
حاکمیت شیعیان ،به پلی برای ایران تبدیل شده
و عمق اس��تراتژیک کش��ورمان را تا مرزهای
اردن گسترش دهد .این قابلیت دوگانه موجب
ش��ده فرایند سیاسی-امنیتی در عراق همواره به
محملی برای رقابت بازیگران منطقهای بر س��ر
گسترش حوزه نفوذ خود در این کشور تبدیل
شود .یکی از اهداف داعش در عراق نیز تحت
تأثیر قراردادن همین معادله است.
تهدی��د دوم را میت��وان انج��ام عملی��ات
تروریس��تی و ایذایی در ح��وزه امنیت داخلی
جمهوری اسالمی ایران دانست که البته تا کنون
عملیاتی نش��ده ولی بنابر اظهارات و تالشهای
دس��تگاههای امنیت��ی و اطالعات��ی کش��ور،
کنشهای متع��دد داعش در این حوزه تاکنون
شناس��ایی و خنثی ش��ده اس��ت .اگرچه به نظر
میرسد داعش هنوز به طور جدی وارد این فاز
نشده و تالشهای کنونی عمدتاً با هدف تثبیت
موقعیت خود در عراق و سوریه و انحراف افکار
عموم��ی صورت میپذی��رد و در عین حال ،به
چالش کشیدن اقتدار امنیتی و اشراف اطالعاتی
جمه��وری اس�لامی را نیز م��د نظ��ر دارد .در
چارچوب این تهدید به نظر میرسد داعش در
شرایط کنونی در وضعیت شبکهسازی (مجازی
و واقع��ی) در داخل جامعه ایرانی و جمعآوری
اطالعات و شناسایی آسیبپذیریهای امنیت
داخلی جمهوری اسالمی ایران است.

تحلیل

تهدی��د س��وم ک��ه عمدت��اً بالقوه اس��ت
و بالفعلش��دن آن بس��یار دش��وار میباش��د،
شکلگیری نوعی داعش ایرانی یا شاخه ایرانی
داعش اس��ت .این شعبه میتواند از یک شبکه
عملیاتی تا گرگهای تنها ،منزوی و غیرسازمانی
را ش��امل ش��ود ،ولی چالش مهم شکلگیری
آن ،اجتماعیش��دن این شبکه است .داعش در
هیچ کش��وری بدون برخورداری از یک بستر
اجتماع��ی مناس��ب و اتکا به عقب��ه اجتماعی،
ش��کل نگرفته و این در حالی است که پذیرش
اجتماعی داعش و دقایق و عناصر گفتمانی آن
در جامعه ایرانی بسیار دشوار و تا حدی ناممکن
اس��ت .اجتماعیش��دن یا نهادینگی اجتماعی،
مرحله مهم��ی در تکوی��ن گروههای تکفیری
اس��ت و موجب میش��ود افراطگرایی مذهبی
صبغه و پشتوانه اجتماعی یافته و حذف آن تقریباً
ناممکن شود .اهمیت راهبردی این ویژگی آن
است که در عین حال که تحریککننده نیست
و حساس��یت دیگران را بر نمیانگیزد ،به عمق
الیههای اجتماع نفوذ کرده و ریش��ه میدواند،
بهگونهای که مقابله با آن بسیار دشوار میشود.
تالش هشتادساله اخوانالمسلمین در کشورهای
مختلف و تشکیل شبکه گس��ترده اجتماعی با
همین هدف بوده است .در عین حال ،خشونت
از نوع��ی که داع��ش آن را اعم��ال میکند و
«خالفت» که آرمان سیاسی داعش است ،فاقد
پذیرش اجتماعی در جامعه ایرانیاند .البته ،این
به معنای آن نیس��ت که دشمنان جامعه ایرانی و
یکپارچگ��ی آن از بسترس��ازی اجتماعی برای
شکلگیری داعش ایرانی غافل بمانند و یا ناامید
ش��وند .به هر ترتیب ،بالفعلش��دن این تهدید
میتواند در نهایت منجر به شکنندهشدن دولت
در ایران شود و تهدید تروریسم تکفیری را در
ایران ،درونی و جغرافیایی کند.
تهدی��د چه��ارم ،از ن��وع ن��رم و گفتمانی

اس��ت .در واقع ،داعش نوعی تهدید گفتمانی و ن��رم در برابر گزارههای
ایدئولوژیک و عناصر گفتمانی نظام جمهوری اسالمی به شمار میرود.
داعش بر مبناي عملكرد رسانهاي و به ويژه با تكيه بر ابزارهايي چون دابق،
در حال صورتبندي نوع چارچ��وب گفتماني و ايدئولوژيك از طريق
مفصلبندي برخ��ي مفاهيم همچون امامت ،رهب��ري ،اطاعت ،هجرت،
جهاد ،امربه معروف و نهي از منكر و مانند آنهاست كه نقطه کانونی آنها
را مفهوم «دولت اس�لامي» تشكيل ميدهد كه همچون نخ تسبيحي همه
اين مفاهيم و گزارهها يا عناصر گفتماني را در چارچوبي منسجم معنادار
كرده و در عین حال ،با دو عنصر خشونت تروریستی و تکفیر ،درآمیخته
به گونهای كه لزوماً حتي با برداشت اهل سنت از اين مفاهيم منطبق نيست.
بنابراین ،اين مفصلبندي مفهومي و گفتماني نوعي چالش نرم و در واقع
ي است كه نظام جمهوري اسالمي ايران
تهديد نرم عليه چارچوب گفتمان 
ً
بر مبناي آن ش��كل گرفته اس��ت .دليل اين امر آن اس��ت كه اوال مفاهيم
پيشگفته و مضامين تحليلي در رويكرد گفتماني داعش ،همگي از جمله
مهمترين مفاهيم و مضاميني هس��تند كه چارچ��وب گفتماني جمهوري
اسالمي ايران بر پايه آنها شكل گرفته و ثانياً تهديد اين چارچوب چون از
جنس تهديد نرم است ،ميتواند بسي پايدارتر و ماندگارتر از خود تهديد
داعش باشد و چنانچه حتي بتوان داعش را در عرصه ميداني و عملياتي و
در چش��مانداز زماني كوتاه يا ميانمدت ،نابود كرد يا عقيم نمود ،باز هم
در چشمانداز بلندمدت ،اين تهديد نرم چالشبرانگيز خواهد بود و طول
عمری بيش از حيات داعش خواهد داشت.
ماهیت داعش و بسترهای شکلگیری آن
چنانکه گفته ش��د ،برای پردازش اس��تراتژی ضد داعش میبایس��ت به
شناختی جامع از ماهیت این گروه و بسترهای شکلگیری آن دست یافت.
ی داعش و چگونگی شکلگیری آن را در ده
بر این اساس میتوان چیست 
گزاره کلی خالصه کرد.
گزاره اول این است که داعش محصول خالء قدرت و فروپاشی نظم
منطقهای در خاورمیانه و به ویژه زیرمجموعه امنیتی شامات است .شرایط
خأل قدرت را میتوان در س��ه بعد قدرت سیاسی ،نظامی و امنیتی و متأثر
از ش��کنندگی دولتها ،تکانههای ناشی از بهار عربی و خروج نیروهای
آمریکایی از عراق و افغانستان دانست .در سوریه ،بیثباتی سیاسی داخلی
این ش��رایط را فراهم آورد .در عراق اختالف گسترده گروههای سیاسی
و تأخیر در شکلگیری نهادهای رسمی قدرت و همچنین ضعف ارتش
عراق سببس��از این فرصت شد .عالوه بر این ،برنامه دولت آمریکا برای
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انتق��ال نیروهای نظامی خود از خاورمیانه به خاوردور این فرصت مهم را
برای گروههای مذکور به ارمغان میآورد .در لیبی نیز شرایط عدم تثبیت
سیاسی پس از انقالب موجب ش��کلگیری این فرصت برای گروههای
افراطی و داعش شده است.

داع�ش بر نوعی آس�یب روانش�ناختی جامعه

اسالمی یا مسلمانان سرمایهگذاری کرده است
که این آس�یب معلول تجاوزگری ،اش�غالگری
و تحقیر و س�رکوب جوامع ش�رقی و مسلمان
از س�وی قدرته�ای ب�زرگ و به وی�ژه غربی
در طول تاریخ اس�ت و پتانسیل بس�یاری دارد
برای اینکه ح�س انتقامجویی و انتقامگیری را
ب�ه ویژه در میان جوانان این جوامع برانگیزاند؛
کما اینکه برانگیخته و داعش از آن بهره میبرد
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گ��زاره دوم این اس��ت که داعش از تمن��ای تاریخی ذهنیت جمعی
جامعه سلفی اهل سنت برای احیای خالفت در دوره مدرن بهره میگیرد
و بر موج آن سوار میشود ۱۹۲۴ .م ،سال فروپاشی خالفت عثمانی بود و
به جای آن نوعی جمهوری الئیک و ملیگرا در مس��ند قدرت در ترکیه
نشس��ت .از آن پس ،آرمان احیای خالفت در نزد اندیش��مندان و فعاالن
اجتماعی– سیاس��ی در سراس��ر جهان اسالم ،به نوس��تالوژی تبدیل شد.
یک��ی از دالیل تأکید داعش بر خالفت اس�لامی و احی��ای آن در واقع،
همین اشتهای عمومی جامعه اهل سنت به احیای خالفت در عصر مدرن
است .از سوی دیگر ،داعش برای دستیابی به موقعیت هژمونیک در برابر
دیگر گروههای جهادی و به ویژه در برابر سازمان تروریستی القاعده ،نیاز
ب��ه اعالم خالفت و تقاضا برای بیعت با آن در ابتدای مس��یر فعالیت خود
داشت.
گزاره سوم این است که داعش بر نوعی آسیب روانشناختی جامعه
اس�لامی یا مسلمانان س��رمایهگذاری کرده اس��ت که این آسیب معلول
تجاوزگری ،اش��غالگری و تحقیر و سرکوب جوامع شرقی و مسلمان از
س��وی قدرتهای بزرگ و به ویژه غربی در طول تاریخ است و پتانسیل

بس��یاری دارد ب��رای اینکه ح��س انتقامجویی
و انتقامگی��ری را به ویژه در می��ان جوانان این
جوامع برانگیزاند؛ کما اینکه برانگیخته و داعش
از آن بهره میبرد .ابوبکر البغدادی هنگام اعالم
خالفت در مسجد موصل و در خطبههای نماز
جمعه ،در س��خنان خود بیش از همه بر عنصر
«پایان تحقیر مسلمانان» به واسطه اعالم «دولت
اس�لامی» تأکید کرد« :ای مس��لمانان ،مژده بر
ش��ما ،انتظار به سر آمد .سرهایتان را بلند کنید.
امروز به فض��ل الهی ،ش��ما دارای یک خلیفه
و یک دولت متحد ش��دید ...ب��ه زودی به اذن
خداوند ،روزی خواهد آمد که مسلمین ،هرجا
که ق��دم میگذارند ،چون��ان ارباب و صاحب
ام��ر ،با افتخار و با احترام و س��ربلندی و عزتی
شایس��تهاند .هر کس که جرئت اهانت به او را
داشته باشد ،مجازات خواهد شد و هر دستی که
به وی آسیب برساند ،قطع میگردد ...زمان آن
برای امت محمد (ص) فرا رسیده که از خواب
برخیزند ،پوش��ش بیآبرویی را از میان بردارند
و گرد تحقیر و رس��وایی را از تن بتکانند ،زیرا
دوران اندوه و ماتم به سر آمده و سپیده افتخار
و غ��رور تازهای پدیدار ش��ده اس��ت ».داعش
اینگونه تبلیغ میکند که هدف از برپایی دولت
اسالمی در سرزمینهای عراق و سوریه و تالش
برای گسترش آن ،بازیابی «عزت» و «کرامت»
مسلمانان است که توس��ط اشغالگران صلیبی
و متحدین صهیونیس��ت و رافضی (شیعی) آنها
و همچنی��ن ،حکومتهای کافر جامعه جاهلی
قرن بیستویکم ،لگدکوب و مخدوش شده و
جامعه اس�لامی به جای تکریم ،از سوی جامعه
جهانی مورد تحقیر قرار میگیرد.
گ��زاره چه��ارم ای��ن اس��ت ک��ه داعش
محصول و ماحصل نحوه مدیریت تروریس��م
نوی��ن و مقابله با آن از س��وی غرب و در رأس
آن آمریکا پس از یازده س��پتامبر  ۲۰۰۱است.

تحلیل

در واق��ع ،هج��وم انتحاري به برجه��اي مركز
تج��ارت جهان��ي و س��اختمان وزارت دف��اع
آمريكا (پنتاگون) در  ۱۱س��پتامبر  ،۲۰۰۱عمق
نفوذپذيري و آسيبپذيري اياالت متحده را در
حوزه امنيت داخلي نمايان س��اخت .تا پيش از
اين ،آمریکا متناسب با تعريف بينالمللي محيط
امنيتي خود ،ساختارها و راهبردهاي امنيتي خود
را ب��ا هدف تأمين منفعت و رفع تهديد در ابعاد
فراملي و برونس��رزميني تنظيم و تدوين كرده
بود و در داخل ،خود را روئينتن ميپنداش��ت.
رويداد يازده سپتامبر ضعف و سستي اين پندار
را آشكار كرد و اياالت متحده را بر آن داشت
تا با تغيير جهت اس��تراتژي خود به جاي آنكه
در پي بيش��ينهكردن منافع آمريكا در س��طوح
منطقهاي و بينالمللي باشد ،هجومي پيشدستانه
به گروههاي تروريستي و حاميان احتمالي آنها
را در دستور كار قرار دهد تا امنيت داخلي اين
كش��ور بيش از اين آسيب نبيند و به جای آنکه
ش��هروندان آمریکایی در داخل خاک آمریکا
در معرض تهدید باش��ند ،س��ربازان آمریکایی
در قل��ب خاورمیانه در مع��رض آماج حمالت
تروریس��تی قرار گیرند .راهبرد آمریکا در این
چارچوب ،دورکردن خطر به جای درگیرشدن
با آن بود .دلیل اتخاذ این راهبرد آن است که در
صورت درگیرشدن ،اگر در کوتاه یا میانمدت
نتوان این گروهها را شکست داد ،در بلندمدت
به توانمدشدن آنها میانجامد ،در عین حال که
هزینه درگیری با آن بس��یار باالس��ت .راهکار
دورک��ردن این خط��ر نیز دورک��ردن آماج و
ن گونه از تروریس��م است .این همان
اهداف ای 
راهکاری اس��ت که در دستور کار راهبرد ضد
تروریسم غرب قرار گرفت و به تدریج توانست
آماج و اه��داف این گروهها را از ش��هروندان
غرب��ی و آمریکایی و در داخ��ل غرب ،ابتدا به
سربازان غربی و در منطقه خاورمیانه ،پس از آن

به دولتهای عرب و در نهایت ،به دولتهای ش��یعی و شهروندان شیعی
منطقه خاورمیانه تغیی��ر دهد و منحرف کند .مناس��بترین راهکار برای
تحق��ق این هدف نیز نفوذ در درون این گروهها و جریانس��ازی در میان
آنهاست .از همینروست که بسیاری معتقدند صدور برخی فتاوا و احکام
فقهی در القاعده عراق (نطفه ش��کلگیری داعش) مبنی بر این قاعده که
«ش��یعه (به عنوان دشمن نزدیک) بر غرب (به عنوان دشمن دور) اولویت
دارد» ،محصول نفوذ و جریانسازی سازمانهای اطالعاتی و امنیتی غرب
و دولته��ای عربی در این گروهها و سازمانهاس��ت .موضع داعش در
قبال ش��یعیان نیز به آموزههای ابومصعب الزرقاوی ،رهبر القاعده عراق و
پدر معنوی داعش باز میگردد .الزرقاوی و القاعده عراق ،نماد چرخش
و تغیی��ر آم��اج و اهداف القاع��ده از منافع دولتهای عرب و س��ربازان
آمریکایی در عراق به سمت شیعیان عراق و اهل تشیع منطقه به طور کلی
ب��ود .همین تغییر بود که به مهمترین اختالف می��ان رأس القاعده ،ایمن
الظواهری با القاعده عراق انجامید و منجر به استقالل القاعده عراق شد که
نطفه ش��کلگیری داعش را رقم زد .الزرقاوی دشمن اول خود را شیعیان
نامید و شیعه را خائن و منافق معرفی کرد .وی عموم شیعیان را تکفیر کرد
و کشتن آنها را جایز شمرد.
گزاره پنجم این اس��ت که داعش و راهبرده��ا و تکنیکهای آن به
منزله تکامل تکنیکها و کنشهای تروریس��تی در ط��ول تاریخ روابط
بینالملل است .الگوی کنش تروریستی داعش را میتوان نوعی الگوی
تلفیقی دانست که تالش میکند با رهایی از نقاط ضعف الگوهای پیشین،
نق��اط قوت آنها را به هم آمیزد .در این ص��ورت ،میتوان گفت الگوی
کنش تروریس��تی داعش« ،جهانی -محلی» است که در گذار از الگوی
جهانی القاعده معنادار ش��ده است .همچنانکه ،جهانیشدن تروریسم در
الگوی القاع��ده ،در گذار از الگوی بینالمللی تروریس��م معنا مییافت.
الگوی بینالمللی تروریس��م یا تروریس��م بینالمللی ،گونهها یا امواجی
از تروریس��م در حوزه روابط بینالملل اس��ت که ای��ن محیط تا پیش از
ظهور پدیده جهانیشدن و مناس��بات آن در دهه  ،1990شاهد آنها بوده
اس��ت .در چارچوب این پروسه ،یعنی بینالمللیشدن تروریسم ،میتوان
به س��ه موج مش��خص در تاریخ روابط بینالملل اشاره کرد که به ترتیب
تاریخی عبارتن��د از امواج آنارشیس��تی ،ضداس��تعماری و چپ جدید.
تکنیک غالب کنش تروریس��تی در موج اول ،قتل یا ترور شخصی بود.
موج دوم با حمله به اهداف نظامی مش��خص میش��د که جاي خود را به
گروگانگيري ،هواپيماربايي و آدمربايي در موج س��وم داد .در سه دهه
اول موج س��وم ،بيش از هفتصد هواپيماربايي اتفاق افتاد؛ ضمن آنكه در
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غالب موارد ،گروگانگيري هدف اصلي هواپيماربايي به شمار ميرفت.
به همين دليل ،بس��ياري معتقدند گروگانگيري مشخصه یا تکنیک بارز
موج س��وم بود .تروریسم در گذار از قرن بیس��تم به قرن بیستویکم ،از
تروریس��م بینالمللی به تروریسم جهانی تحول یافت و عامل این تحول،
غیرسرزمینیشدن تروریس��م در روابط بینالملل بود .بر این اساس ،موج
جدید یا الگ��وی جهانی ،در عين آنكه مؤلفههايي از امواج پيش��ين را با
خود داش��ت ،با ويژگي متمايزكنن��ده افراطگرايي و فرقهگرايي مذهبي
مشخص ميش��د .ايدههايي چون رويارويي تمدنها و تروريسم مقدس،
در همين راستا مطرح شدند؛ اما داعش ،الگوی نوینی از کنش تروریستی
را در تاریخ روابط بینالملل پیریخته که میتوان آن را «الگوی جهانی-
محلی» نامید .در عین حال ،عنصر کام ً
ال متمایز داعش از الگوها و امواج
پیشین تروریسم ،تکنیک آن است .با مرور کنشهای تروریستی داعش
در یک سال اخیر ،میتوان دریافت که تکنیک خاص این گروه در تمایز
با گونههای پیشین« ،کشتن از راه نزدیک» است.
گزاره ششم این است که داعش از جنگ نیابتی موجود در منطقه میان
قدرته��ای منطقهای و فرامنطقهای بهره میبرد و در هر صحنه و میدانی
ن رو یکی
تالش میکند مطابق منافع بخشی از بازیگران عمل کند و از ای 
از دالیل بقای آن تا کنون همین نحوه بازیگری بوده است .هرچند هدف
اصلی و کلی آن ،شیعیان منطقه و جمهوری اسالمی ایران است.
گزاره هفتم این اس��ت که داعش از دو عارضه کلی در منطقه س��ود
میبرد و برای بقای خود از آنها تعذیه میکند .عارضه نخس��ت ،اختالف
ش��یعیان و اهل س��نت منطقه اس��ت که ماهیتی مذهبی و قوم��ی دارد و
تداوم و تعمیق آن موجب حیات و فربهی داعش اس��ت .عارضه دوم نیز
ساختگیبودن دولت– ملتهای منطقه و مصنوعیبودن مرزهای آنهاست
ک��ه ماهیتی جغرافیای��ی دارد و موجب تنشه��ا و اختالفهای ارضی و
مرزی بس��یاری در منطقه شده اس��ت .مهمترین عنصر ملیگرایی که در
گفتمان داعش طرد میش��ود ،موافقتنامه سایکس– پیکوست که مبنای
شکلگیری نظم وستفالیایی مبتنی بر مرزهای ملی در خاورمیانه به شمار
سری
میرود .موافقتنامه س��ایکس– پیکو ،در واقع ،بر پایه نوعی سازش ّ
در سال  ۱۹۱۶میان دولتهای انگلیس و فرانسه با اطالع روسیه منعقد شد
تا پس از س��رنگونی احتمالی امپراط��وری عثمانی در جنگ جهانی اول،
قلمرو این امپراطوری را میان خود تقسیم کنند .بر مبنای این توافق ،سوریه
و لبنان تحت نفوذ فرانسه قرار گرفتند و عراق ،اردن و فلسطین به قیمومیت
انگلیس درآمدند و با ترس��یم خطوطی مستقیم ،مرزهای آنها از یکدیگر
جدا شد تا به تدریج ،به عنوان دولتهای ملی مستقل شناخته شدند.

گزاره هشتم این اس��ت که داعش بیش از
هر چیز یک موجود اطالعاتی و امنیتی اس��ت
ک��ه از پوش��شهای عقیدت��ی– ایدئولوژیک
و جنگاوران��ه (جهادی) اس��تفاده میکند و نه
بالعکس .به بیان دیگر ،نباید پنداش��ت داعش
ماهیتی عقیدتی–جه��ادی دارد که از ابزارهای
اطالعاتی و امنیتی اس��تفاده میکند؛ کما اینکه
داعش تا کنون هیچ منطقهای را در یک جنگ
واقعی تص��رف نکرده و در همه م��وارد بدون
درگیری پیروز ش��ده اس��ت .در واق��ع ،عمده
گروههای تکفیری که در شرایط کنونی تشکیل
شده یا به فعالیت میپردازند ،ماحصل شکست
جماع��ت اخوانالمس��لمین در فعالیته��ا و
مبارزات خود در دوره جمال عبدالناصر و پس
از آن در مصر هستند .اخوانالمسلمین ،پس از
این شکس��تها و انشعابها به این نتیجه رسید
که وارد فعالیت پنهانی شود .پس از آن بسیاری
از گروههایی که از دل اخوان در سراسر جهان
عرب برآمدند و به ویژه گروههای تکفیری ،بعد
اطالعاتی فعالیت خود را بسیار جدی گرفتند و
در آوردگاهه��ای مختل��ف اع��م از جنگها
و عملیات تروریس��تی (از نبرد ب��ا روسها در
افغانس��تان تا ام��روز) از تجربیات اخالف خود
بس��یار بهره گرفتند و امروزه به نوعی انباش��ت
سرمایه اطالعاتی در این حوزه دست یافتهاند.
گ��زاره نهم این اس��ت ک��ه داعش هویتی
جهانی– محلی دارد و م��داوم در میان این دو
فضا در حال بازیگری و رفت و آمد اس��ت .به
بیان دیگر ،هم س��رزمینپایه اس��ت و بر منطقه
شامات به مثابه سرزمین هجرت و خالفت تأکید
دارد و هم از امکانات و قابلیتهای جهانیشدن
سود میبرد و محیط امنیتی و بازیگری خود را
در عرصه جهانی تعریف میکند؛ اگرچه هدف
از بازیگ��ری در عرصه جهانی ،تثبیت موقعیت
محلی است.
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گزاره دهم این است که داعش در شرایط
کنون��ی ،همه عناصر تش��کیل ی��ک دولت و
حکومت را جز عنصر شناسایی فراهم آورده و
در قامت یک دولت دوفاکتو ظاهر شده است.
جمعیت ،سرزمین ،حکومت ،درآمد اقتصادی
و نیروی نظامی از این جمله است؛ گرچه به هر
ترتیب ،فاقد مشروعیت بینالمللی میباشد.
اصول راهنمای راهبرد ضد داعش
اکنون با توجه به تبیین چیس��تی داعش و نحوه
ش��کلگیری آن و همچنین ،تهدیدات متصور
آن برای جمهوری اس�لامی ایران ،میتوان به
اصول راهنمای تدوین اس��تراتژی ضد داعش
پرداخت .برای این منظ��ور میتوان حداقل به
پنج اصل اشاره کرد:
اصل اول این است که در تدوین استراتژی
ضد داعش میبایست بر اولویت پیشگیری بر
واکنش تمرکز نمود .هر راهبرد ضدتروریستی
را میتوان به س��ه بخش پیشگیری ،حفاظت
و واکنش یا پاس��خدهی تقسیم کرد .مقوالتی
چون پیشبینی یا برآورد و پیشدس��تی نیز در
همان مرحله پیشگیری معنا مییابند .مهمترین
نکته در ضدتروریس��م تکفیری آن اس��ت که
کانون این راهبرد میبایس��ت ب��ر پیشگیری
بنا ش��ود نه واکنش .دلیل این امر آن است که
چنانچه تروریس��تهای تکفیری موفق ش��وند
عملیات یا حمالت خود را محقق کرده و وارد
فاز عملیاتی ش��وند ،مقابله با آنها بسیار دشوار
شده و غالباً به نتیجه مورد نظر منتهی نمیشود و
یا در صورت موفقیت ،بسیار زمانبر و با هزینه
باال خواهد بود .موقعی��ت داعش در عراق در
یک سال گذشته ،مؤید این نکته است.
اصل دوم این اس��ت که بدون تنظیم نوعی
همکاریهای منطقهای و فرامنطقهای ،تدوین و
توفیق اس��تراتژی ضد تروریسم داعش ممکن

نیس��ت .این همکاریها را میبایس��ت حداقل در چهار حوزه تعریف و
برای تحقق آنها برنامهریزی نمود .حوزه نخست ،همکاریهای اطالعاتی
است که مرکز اطالعاتی بغداد ،نمونه مناسبی در این خصوص است ،اما
کافی نیس��ت و دامنه کشورهای همکاریکننده میبایست افزایش یابد.
حوزه دوم ،تالش برای گسترش دیپلماسی و برقراری نوعی صلح و نظم
نوین منطقهای در خاورمیانه با مشارکت همه قدرتهای منطقهای است
تا داعش نتواند از ش��رایط بینظمی و جنگ نیابتی سود برد .حوزه سوم
نیز همکاری در نبرد مس��تقیم نظامی با داعش است ،به گونهای که همه
کشورهای در معرض تهدید ،هزینه متناسب را بپردازند و ایران در کانون
نب��رد با داعش قرار نگیرد .حوزه چهارم نیز نوعی همکاری جهانی برای
قطع شریانهای اقتصادی و منابع درآمدی داعش است.
اصل س��وم این است که اس��تراتژی ضد داعش میبایست کلیت و
جزئیات را توامان پوشش دهد و جامع و فراگیر باشد .به بیان دیگر تمامی
ابعاد و چهرهه��ای داعش را موضوع مقابله همزمان و بدون تناقض قرار
دهد و ب��ه جای مدیریت صحنه عملیاتی که عموم��اً در اینگونه موارد
متداول اس��ت ،باید به مدیریت پدیده ،در کلیت آن پرداخت .دلیل این
امر آن اس��ت که بعد تروریس��تی– نظامی ،تنها یکی از ابعاد هفتگانه
تروریسم تکفیری است که مقابله صرف با آن بدون مواجهه و مدیریت
دیگر ابعاد ش��شگانهاش ،نمیتواند قرین موفقیت باش��د و میتواند به
نیرومندترشدن آن بیانجامد .شش بعد دیگر از اینگونه تروریسم عبارتند
از بعد سیاسی– اداری ،بعد اقتصادی– مالی ،بعد جغرافیایی– ژئوپلیتیک،
بعد اطالعاتی– روانش��ناختی ،بعد رس��انهای– مجازی و بعد بینش��ی-
ایدئولوژیک .مبتنی بر این ابعاد هفتگانه ،تروریس��تهای تکفیری که
نماد کنونی آنها داعش است ،در شرایط کنونی ،از چهار چهره مختلف
بهره میبرند که مقابله با یکی از آنها بدون در نظر گرفتن سایر چهرهها،
استراتژی ضد داعش را عقیم ساخته و آن را با ناکامی مواجه میکند .این
چهرهها عبارتند از یک ،داعش به مثابه دولت سیاس��ی (گرچه از سوی
دیگران به رسمیت شناخته نشده ،اما تالش میکند کارکردهای دولت را
ایفا کند)؛ دو ،داعش به مثابه گروه جنگساالر و شورشی در سطح ملی؛
س��ه ،داعش به مثابه گروه تروریستی در سطح جهانی و چهار ،داعش به
مثابه حامالن و انتش��اردهندگان ایدئولوژی و برداشت خاصی از اسالم.
بر این اس��اس ،هر راهبرد ضدداعش میبایست همه این ابعاد و چهرهها
را در کلی��ت آنها دربرگیرد و مدیریت کند و به مدیریت صرف صحنه
عملیاتی محدود نشود.
اص��ل چهارم این اس��ت ک��ه رویکرد اصل��ی حاکم بر اس��تراتژی
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ضد داع��ش میبایس��ت رویک��رد اطالعات��ی– امنیتی باش��د .در واقع،
چنانکه گفته ش��د ،گروههای تکفیری واج��د تاریخی طوالنی از تجربه
کار اطالعاتی و تالش برای انباش��ت این تجربه هس��تند و با گروهی که
وارد فاز اطالعاتی میش��ود ،جز با رویکرد اطالعاتی نمیتوان به مقابله
پرداخ��ت .اتخاذ رویک��رد اطالعاتی در این خصوص ،بدین معناس��ت
که با بهرهگیری از ش��یوهها و تاکتیکه��ای مختلف اطالعاتی از جمله
جمعآوری ،تحلیل ،تخمین ،هشدار ،نفوذ ،جریانسازی و ،...اوالً مانع از
ش��کلگیری گروههای تکفیری و جمعشدن افراد دور هم برای تکوین
این گروهها ش��د و ثانیاً در صورت ش��کلگیری و تکوین این گروهها،
مانع از بهنتیجه رسیدن و تصمیمگیری آنها برای انجام حمله تروریستی به
اهداف و مقاصد خودی شد.
اصل پنجم این است که استراتژی جمهوری اسالمی بر ضد داعش
میبایس��ت عناصر نرم را نیز در بر گیرد و به ویژه ش��امل نوعی بازتولید
گفتمانی جمهوری اس�لامی در برابر تهدید مصادره گفتمانی عناصر و
مفاهیم باارزش جمهوری اس�لامی از س��وی داعش باشد .به بیان دیگر،
جمهوري اسالمي ميبايست مزيت راهبردي گفتمان خويش را در برابر
تالش داعش بازنمايي كند .بازتوليد گفتماني جمهوري اسالمي ،بهويژه
با تأكيد بر دو مؤلفه «فرافقهي بودن جمهوري اسالمي» و «مردمساالرانه
بودن» آن ممکن میش��ود .اين دو مؤلفهاي اس��ت كه گفتمان ترويجي
داعش تاب هماوردي با آن را ندارد و در صورت نزديكش��دن به آنها
بنايش فرو خواهد ريخت .بر اين اساس ،در مواجهه گفتماني جمهوري
اس�لامي با گفتمان دولت اس�لامي داعش ،آنچه ميتوان��د به بازتوليد
هژموني گفتمان جمهوري اس�لامي بيانجامد ،تحقق ش��رايطی است که
اي��ن هژموني بر مبنای آنها ش��کل گرفته اس��ت .هژمون��ي هر گفتماني
معلول دو ش��رط دردسترس بودن عناصر گفتماني و قابليت فراگيرشدن
يا عموميشدن آنهاست .بر اين اساس ،روايت داعش از عناصر گفتماني
دولت اس�لامي همچون جهاد ،ش��هادتطلبي ،امر به معروف و نهي از
منك��ر و ...ب��ه هيچ عنوان قابليت فراگيرش��دن و عموميش��دن در ميان
مسلمانان را به ویژه در بلندمدت ندارد ،زيرا روایت داعش از این مفاهیم
از يك سو با چاش��ني خشونت و تبديل اين مفاهيم به ارعاب و ارهاب،
آنها را به ابتذال كش��يده و از س��وي ديگر در برپايي دولت اسالمي هيچ
جايگاهي براي عنصر «اختيار» قائل نيس��ت و به صراحت ،دموكراسي و
مردمس��االري را از آن كافران ناميده است .جمهوري اسالمي ايران نيز
امروزه عالوه بر تمركز بر بازتوليد نسلي وفادار به گفتمان انقالب اسالمي
ميبايست سرمايهگذاري مناسب و مؤثري بر زايندگي فكري -فقهي يا

اجتهاد در چارچوب گفتماني خود و متناسب
با مزيتهاي راهب��ردي خود در اين عرصه در
س��طح جهانی و بهويژه در مواجهه با گفتمان
سلفي تكفيري داشته باشد.
نتیجهگیری
مب��ارزه با داع��ش ،مب��ارزهای طوالنیمدت و
همراه با هزینه باال خواهد بود .دلیل این امر آن
اس��ت که داعش ،چنانکه گفته شد ،بر برخی
از نیازها و روابط طبیعی و واقعی جوامع منطقه
س��رمایهگذاری کرده و از آنها تغذیه میکند.
این ویژگی موجب میشود بازیگری که با این
گروه تروریس��تی درگیر میشود ،به تدریج با
کمیاب��ی منابع مواجه ش��ود .بنابرای��ن ،ناگزیر
خواهد بود به اولویتبندی مس��ائل از یک سو
و جل��ب منابع دیگر بازیگران از س��وی دیگر
بپردازد .در این ص��ورت ،باید تأکید نمود که
اوالً نبای��د مقابله با تهدیدات نرم به فراموش��ی
س��پرده ش��ود و صرفاً بر تهدیدات س��خت و
آن هم در عرصه میدان��ی تمرکز گردد و ثانیاً
نمیبایس��ت بازی در عرصه میدانی به گونهای
طراحی گردد ک��ه به تدریج ،ای��ران به نوک
پیکان مقابل��ه با داعش تبدیل گ��ردد و دیگر
بازیگ��ران در نقش تماش��اچی یا مش��وق و یا
حتی در وضعیت حداکثری ،صرفاً به پش��تیبان
این نبرد تبدیل شوند و منابع خود را در اختیار
بگذارند .ایران میبایس��ت هم��واره در عرصه
میدان��ی در پوش��ش یک ائت�لاف منطقهای و
فرامنطقهای با داعش درگیر شود؛ همچنان که
تا کنون ،با هوشیاری تالش کرده است که این
گونه باشد.



