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مقدمه
با آزادسازی ش��هرهای الرمادی و فلوجه از 
چنگ داعش توس��ط ارتش ع��راق تا پایان 
تیرماه، به  تدریج فصل جدیدی از فعالیت های 
داعش و گروه های تکفیری مرتبط با داعش 
در منطقه آغاز شده که طلیعه آن را می توان 
در افزای��ش حمالت تروریس��تی این گروه 
در م��اه مبارک رمضان مش��اهده ک��رد. به 
 بی��ان  دیگ��ر، ناکامی های داع��ش در حوزه 
قلم��رو جغرافیای��ی اش در عراق و س��وریه،  
نویددهنده آغ��از دوره جدیدی اس��ت که 
پایان آن می تواند سرزمین زدایی از خالفت 
خودخوانده داعش باشد. این وضعیتی است 
که داعش نیز آن را درک کرده و متناس��ب 
ب��ا آن س��ناریوی جدی��دی را در خصوص 
حوزه های جغرافیایی عملیات خود تدارک 
دیده است. در این صورت پرسش مهم این 
است که این س��ناریو چیست و چه نسبتی با 
اس��تراتژی ها و تاکتیک های عملیاتی داعش 
دارد؟ نوش��تار حاضر به این پرس��ش پاسخ 

می دهد.

افزایش حمالت تروریستی در گستره جهانی
در آس��تانه ماه مبارک رمضان، داعش در پیامی صوتی از هواداران 
خود خواست این ماه را به ماه شهادت و جهاد علیه کفار تبدیل کنند. 
ابومحمد عدنانی س��خنگوی داعش در پیامی صوتی از هواداران این 
گروه خواست ماه رمضان را ماه مصیبت کافران، شیعیان و مسلمانان 
مرتد کنند. وی گفت: »ای مسلمانان، در هر مکانی که هستید حلول 
ماه رمضان را به شما تبریک می گویم. از این ماه بهره گیرید و بدانید 
بهترین کارهای نیک نزد خداوند، جهاد اس��ت. از این رو، بشتابید به 
جهاد و ش��هادت در این ماه. خوش��ا به حال کسی که رمضان را در 
مس��یر جنگ در راه خدا بگذارند«. عدنانی همچنین خواستار تشدید 
حمالت در ماه رمضان علیه مس��یحیان، اهل سنت و شیعیانی شد که 
در ائت��الف بین الملل��ی به رهبری آمریکا حض��ور دارند. عدنانی در 
پایان از اعراب کش��ورهای عربستان و سوریه خواست علیه حاکمان 
خ��ود بپاخیزند. بس��یاری معتقدند ای��ن بیانیه، در واقع، واکنش��ی به 
ناکامی های داعش در اراضی متصرفه اش بوده اس��ت. از دست دادن 
تدریج��ی الرمادی، تکری��ت و فلوجه در عراق و س��رت در لیبی و 
محاصره تقریبی موصل در عراق و رقه در س��وریه، داعش را بر آن 
داشت که با افزایش تحرکات خود، معادالت را در عرصه نبرد تغییر 
ده��د و ظرفیت های مغفول مانده اس��تراتژی خ��ود را فعال نماید. در 
مجموع داعش تا کنون نیمی از زمین هایی که در عراق اشغال کرده 

گروه تروریس�تی داعش در تیرماه گذش�ته، حمالت گسترده و متنوعی را در کشورهای مختلف از جمله 
ایاالت متحده، بنگالدش، ترکیه، عربس�تان س�عودی، لیبی، کویت، فرانس�ه و ... به اجرا گذارد؛ کمااینکه 
امنیت داخلی جمهوری اس�المی ایران نیز از این حمالت مصون نبود، هرچند که پیش از وقوع از س�وی 
نهاهای ذیربط امنیتی خنثی شد. بر این اساس، نوشتار حاضر به تبیین و تحلیل این حمالت می پردازد و آن ها 
را نش�انه ای از ورود داعش به دوره جدید فعالیت خود می داند که مقابله مؤثر با آن نیازمند ائتالف جهانی 

قربانیان داعش با محوریت تأکید بر امنیت پایدار و عدالت محور است.

اشاره:

فرزاد پورسعید*

تحلیل


داعش؛ تداوم استراتژی، تغییر 
تاکتیک

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی



50

بود و 2۰ درصد از مناطق اشغالی در سوریه را از دست داده است.
در اولی��ن رویداد پ��س از این فراخوان، ظه��ر روز 2۳ خرداد به 
وق��ت تهران، فردی به ن��ام »عمر متین« با مسلس��ل وارد یک کلوب 
ش��بانه هم جنس گرایان در شهر اورالندو در ایالت فلوریدای آمریکا 
ش��د و 5۰ نفر را کشت؛ این حادثه 5۳ مجروح نیز بر جای گذاشت. 
متین از ش��ب هنگام تا اوایل صبح، 5 نفر را گ��روگان گرفته بود که 
با فرارس��یدن صبح، نیروهای پلیس وارد عمل  شدند و وی را  کشتند. 
س��اعاتی پس از این کشتار، گروه تروریس��تی داعش مسئولیت این 
حمله را بر عهده گرفت و آن را منتس��ب به هواداران بی نام و نش��ان 

خود )گرگ های تنها( کرد. 
در ای��ران نیز در روز ۳۱ خردادم��اه، وزارت اطالعات با صدور 
اطالعی��ه ای از خنثی س��ازی بزرگترین توطئه تروریس��تی گروه های 
تکفی��ری وهابی در عمق کش��ور و در تهران خب��ر داد. در این بیانیه 
آمده بود که »... یکی از بزرگترین توطئه  های تروریس��تی گروه های 
تکفیری وهابی، در روزهای منتسب به حضرت خدیجه کبری )س( 
کش��ف و خنثی ش��د. در طرح جنایتکارانه گروهک ضداس��المی، 
تروریس��تی و تکفیری داعش، سلس��له بمب گذاری های��ی در نقاط 
متعدد در عمق کش��ور و مشخصاً برای مناسبت های پیش رو تدارک 
دیده ش��ده بود که با توکل و توسل و فداکاری های سربازان گمنام 
ام��ام زمان )ع��ج( در تهران و چند اس��تان دیگر، اقدامات ش��یطانی 
تروریس��ت های تکفیری خنثی س��ازی شد، تروریس��ت ها بازداشت 
ش��دند و تعدادی بمب های آماده انفج��ار و مقادیر انبوهی مواد اولیه 
انفجاری کش��ف و ضب��ط گردید«. پ��س از آن، اعتراف��ات عوامل 
بازداشت ش��ده داعش ۱۴ تیرماه از ش��بکه های خبر و دو سیما پخش 
ش��د. در این مستند، عوامل داعش بدون پوشش چهره، شکل گیری، 
تهیه امکانات و نحوه اجرای عملیات تروریس��تی در ش��هر تهران را 
تشریح کردند. تروریست های داعش مواد منفجره برای 5۰ عملیات 
تروریس��تی بزرگ در تهران را تهیه کرده بودند که با تالش سربازان 
گمنام امام زمان )عج( دس��تگیر ش��دند. در این مس��تند، با نام »عمق 
ناکام��ی«، یکی از عوامل داعش از دریاف��ت 6۰۰ هزار یورو پول و 
برگزاری برخی جلس��ات  در مقابل پارک دانش��جو سخن می گوید. 
وی همچنین اذعان داش��ت که داعش به ما دس��تور داد خودروهایی 
ب��ا پالک تهران و حومه برای انج��ام عملیات در پایتخت ایران، تهیه 
کنیم. همچنین در این مس��تند، فیلم هایی که به طور مخفیانه توس��ط 
وزارت اطالعات از ترددها، جابه جایی خودروها و مواد منفجره این 

عوامل در تهران ب��ه خصوص در حومه پارک 
دانش��جو گرفته ش��ده، برای نخستین بار پخش 
شد. سلس��له عملیات دس��تگیری تروریست ها 
از 25 خرداد ۱۳۹5 آغ��از و آخرین ضربه های 
اطالعات��ی در تاریخ ۳۱ خ��رداد ۱۳۹5 بر این 
گ��روه وارد ش��د که در پی آن ده تروریس��ت 
تکفیری وهابی در تهران و س��ه استان مرزی و 
مرکزی کشور در این عملیات دستگیر شده اند.

تیرم��اه،   8 سه ش��نبه  روز  در  ترکی��ه،  در 
س��ه عامل انتحاری بع��د از ورود ب��ه فرودگاه 
بین المللی آتاتورک اس��تانبول، ابتدا به س��مت 
مس��افران آتش گش��ودند و س��پس خود را در 
اماکن پرازدح��ام فرودگاه منفج��ر کردند که 
بر اث��ر آن 5۰ نفر کش��ته و 2۳۹ نفر نیز زخمی 
ش��دند. ترکیه در پی این حم��الت، یک روز 
عزای عمومی اعالم کرد. طبق اعالم استانداری 
اس��تانبول، پنج تن از کشته ش��دگان ش��هروند 
عربس��تان، دو تن عراقی، یک ازبکستانی، یک 

تن ایرانی و یک نفر از اوکراین بوده اند.
در بنگالدش، در ش��امگاه جمع��ه ۱۱ تیر، 
گروه��ی متش��کل از ۹ فرد مجهز ب��ه تفنگ و 
بمب ه��ای قاب��ل پرتاب به رس��تورانی در یک 
منطق��ه دیپلماتیک در داکا حمله کردند و پس 
از تب��ادل آتش با نیروهای امنیت��ی، تعدادی از 
حاضران در رس��توران را به گ��روگان گرفتند. 
گروه تروریس��تی داعش، در بیانیه ای مسئولیت 
گروگان گی��ری در ش��هرک دیپلماتی��ک در 
داکا، پایتخ��ت بنگالدش را ب��ر  عهده گرفت. 
خبرگ��زاری »اعم��اق« که س��خنگوی داعش 
محس��وب می ش��ود، با اعالم این خب��ر تأکید 
کرد که »عناصر وابس��ته به داعش به رستورانی 
در ش��هر داکا در بن��گالدش ک��ه اجنبی ها در 
آن بودن��د، حمله کردن��د. بی��ش از 2۰ نفر از 
ملیت ه��ای گوناگ��ون در حمل��ه این اف��راد به 

رستوران آرتیزان در داکا کشته شدند«.
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در ع��راق، روز یکش��نبه ۱۳ تیر )۳ ژوئیه(، 
دو خودرو بمب گذاری ش��ده در نزدیکی یک 
رس��توران در محل��ه »الک��راده« بغ��داد منفجر 
ش��د. این رس��توران در محله ای پررفت و آمد 
واق��ع ش��ده و در هن��گام انفجار اف��راد زیادی 
مش��غول خرید ب��رای عید فطر بودن��د. در این 
بمب گذاری ها 2۹2 نفر کشته و 2۰۰ نفر دیگر 
مجروح شدند. این انفجار مرگبارترین عملیات 
تروریس��تی در بغداد پس از س��رنگونی صدام 
حسین در عراق در سال 2۰۰۳ به شمار می آید. 
داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. 
پس از آن در شامگاه پنج شنبه ۱7 تیر )7 ژوئیه( 
در حمالت انتحاری در شمال بغداد بیش از ۳۰ 
نفر کشته و دست کم 7۰ نفر نیز مجروح شدند. 
در این واقعه، ۳ تروریس��ت انتحاری در مقابل 
مرقد س��ید محمد علی الهادی در ش��هر بلد در 
استان صالح الدین نخس��ت با مأموران انتظامی 
وارد درگیری ش��دند و س��پس خود را منفجر 
کردن��د. مرقد س��ید محمد )فرزن��د امام هادی 
)ع(( یکی از زیارتگاه های شیعیان است. دو تن 
از مهاجمان انتح��اری در نزدیکی محل انفجار 
کش��ته شدند و نفر س��وم نیز در حین فرار خود 
را منفج��ر کرد. داعش مس��ئولیت این اقدام را 
در سایت »اعماق« بر عهده گرفته است. در این 
سایت آمده که مهاجمان برای دسترسی به حرم، 
س��اعت ها با نیروهای مسلح عراقی درگیر شده  
و س��پس اقدام به انفجار کردند. س��ایت اعماق 
در اینترن��ت اخب��ار مربوط به داعش را منتش��ر 
می کن��د و به صورت غیررس��می، خبرگزاری 
داعش محسوب می ش��ود. در پی این رویداد، 
رئی��س پلی��س و رئیس س��رویس امنیتی عراق 
و هم چنین ژن��رال عبداالمیر الش��مری، رئیس 
عملی��ات ضدترور بغداد از پس��ت خود معزول 
ش��دند. نخس��ت وزیر عراق، س��ه روز پیش تر 
نی��ز در واکنش به انفجاره��ای مرگبار در بازار 

ل
حلی

ت
کراده بغداد نیز، وزیر کش��ور محمد الغبان را برکنار کرده بود. دلیل 
عزل الغبان آن بود که وانت مهاجمان با مقدار زیادی مهمات و مواد 
منفجره بدون هیچ مانعی توانس��ته بود از پاس��گاه های کنترل امنیتی 
عبور کن��د. در صبح سه ش��نبه 22 تیرماه نیز در جری��ان انفجار یک 
خودروی بمب گذاری ش��ده در شمال بغداد، دست کم ۱2 تن کشته 
و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در وسط یک بازار تره بار در 
منطقه الراش��دیه بغداد و توسط یک خودروی بمب گذاری شده رخ 
داد. بر اس��اس آمارهای اولیه در این انفجار دس��ت کم ۱2 تن کشته 
و ۳۰ تن دیگر زخمی ش��دند. مقام های عراقی این انفجارها را انتقام 
داعش در برابر آزادس��ازی فلوجه می دانند. روز یکش��نبه 6 تیر )26 
ژوئ��ن( نیروهای نظام��ی عراق اعالم کردند ک��ه منطقه »جوالن« در 
فلوجه را نیز از دس��ت »دولت اسالمی« خارج کرده اند و بدین گونه 
بر سراسر شهر مسلط شده اند. فلوجه که در 5۰ کیلومتری غرب بغداد 
قرار دارد، پس از موصل یکی از پایگاه های اصلی »دولت اس��المی« 

محسوب می شود و از سال 2۰۱۴ در تسخیر داعش بوده است.
در عربس��تان نیز دو عامل انفجاری شامگاه دوشنبه ۱۴ تیر هنگام 
افطار خود را در نزدیکی حرم نبوی و مس��جدی در شهر قطیف واقع 
در ش��رق این کش��ور منفجر کردن��د. دقایقی پس از وق��وع این دو 
انفجار، یک عامل انتحاری دیگر خود را در مرکز ایس��ت و بازرسی 
در نزدیکی حرم نبوی در ش��هر مدینه من��وره منفجر کرد. در حادثه 
انفجار مدینه، ش��ش نفر از جمله چهار نیروی امنیتی کش��ته ش��دند. 
ای��ن حادثه یک روز پس از ناکام ماندن یک عامل انتحاری دیگر در 
رسیدن به هدف خود در این کشور به وقوع پیوست. شامگاه یکشنبه 
یک تروریس��ت انتح��اری خ��ود را در پارکینگ بیمارس��تان دکتر 
س��لیمان فقیه در شهر جده منفجر کرده بود. وزارت کشور عربستان، 
بام��داد جمعه ۱8 تیر اعالم کرد که عوام��ل انفجارهای اخیر در این 
کش��ور از جمله حمله انتحاری به مس��جد النبی را بازداشت کرده و 
این افراد ملیت س��عودی و پاکس��تانی دارند. طبق ای��ن خبر، ۱۹ نفر 
بازداشت شده اند که هفت نفرش��ان سعودی و ۱2 نفرشان پاکستانی 
هس��تند. عامل انفجار حرم نبوی، جوان 26 س��اله سعودی به نام »نائر 

مسلم حماد النجیدی البلوی« بوده است. 
در نهایت، در ش��امگاه پنج ش��نبه 2۴ تیرماه مصادف با چهاردهم 
جوالی یا روز باس��تیل، یک دس��تگاه کامیون مردم حاضر در تجمع 
روز ملی فرانس��ه در ش��هر نیس را زیر گرفت و حداقل 8۴ کش��ته و 
۱88 زخمی بر جای گذاشت. مطابق اخبار و تصاویر موجود، راننده 
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کامیون بع��د از زیرگرفتن م��ردم آن ها را به ط��ول 2 کیلومتر روی 
زمین کش��یده است. در میان کشته شدگان افرادی با ملیت فرانسوی، 
آمریکای��ی، فلس��طینی، بریتانیای��ی، تونس��ی و الجزایری شناس��ایی 
شده اند. اوراق شناسایی کشف شده در کامیون فرد مهاجم، متعلق به 
»محمد لحویج بوهالل«، شهروند فرانسوی تونسی  االصل ۳۱ ساله ای 
اس��ت که در آپارتمانی در شمال نیس ساکن بوده است. بوهالل که 
پدر س��ه فرزند اس��ت، راننده کامیونی یخچال دار بوده که پیش تر به 
دالیل خش��ونت و خرده بزه��کاری، از  جمله دزدی تحت نظر پلیس 
فرانس��ه بوده و برای آخرین  بار، ماه مارس گذشته برای پاسخ گویی 
به دس��تگاه قضائی فرانسه احضار شده بود. با  این  حال، سرویس های 
اطالعاتی فرانس��ه تا کنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط او با گروه های 
افراطی در اختیار نداشته و درست به  همین  دلیل در فهرست مظنونان 

تروریستی قرار نداشته است.

تداوم راهبردی و تغییر تاکتیکی
کثرت حمالت تروریس��تی داعش در ماه گذشته و پراکندگی بیشتر 
این حمالت به لحاظ جغرافیایی، این پرس��ش را پیش می کش��د که 
آی��ا داعش در آس��تانه ورود به مرحله نوینی از حیات خود اس��ت و 
در ای��ن صورت، ای��ن تحول را می توان به منزله تغییر در اس��تراتژی 
این گروه تروریس��تی به شمار آورد؟ در پاسخ باید گفت داعش در 
ش��رایط کنونی در وضعیت در حال گذار قرار دارد؛ وضعیتی که در 
آن این گروه تروریستی، از یک سو، مهم ترین اراضی متصرفه خود 
را در منطقه ش��امات که آن را سرزمین هجرت و خالفت می نامد، از 
دس��ت داده و از س��وی دیگر، هنوز مراکز خالفت خودخوانده اش 
را در س��وریه )رقه( و عراق )موص��ل( در اختیار دارد. در نتیجه، این 
ش��رایط گذار می تواند به دو وضعیت متفاوت منتهی ش��ود. از یک 
س��و ممکن است با احتمال باال، در پایان این فرایند شاهد آزادسازی 
ش��هرهای رقه و موصل به دست ارتش عراق و سوریه باشیم. در این 
وضعیت، از داعش سرزمین زدایی خواهد شد و این گروه تروریستی 
از یک خالفت خودخوانده به گروهی جنگ س��االر و شورشی تنزل 
خواهد کرد. در این صورت داعش به وضعیت حدوداً ده س��ال پیش 
خ��ود در عراق، یعنی وضعیت بی س��رزمینی بازمی گ��ردد و احتماالً 
دس��ت به عملیات ایذایی و خرابکاری و تروریسم انتحاری با هدف 
»بازپس گیری سرزمین خالفت« خواهد زد. دلیل این امر آن است که 
بخش مهمی از دالیل و بس��ترهایی که داعش در پرتو آن ها توانسته 
بود مناطقی از عراق و س��وریه را اشغال کرده و اعالم خالفت کند، 

هنوز باقی اس��ت و داعش این امید را دارد که 
در پرت��و این ش��رایط و به وی��ژه خأل قدرت و 
ش��کنندگی دولت در عراق و سوریه، بار دیگر 
س��رزمین خالف��ت را احیا نمای��د. البته احتمال 
تحقق این سناریو اندک است و عملیات ایذایی 
داعش در بهترین حالت ممکن اس��ت به تجزیه 
ع��راق و س��وریه بیانجامد. از س��وی دیگر این 
امکان وجود دارد که داعش با گس��ترش کمی 
و جغرافیایی عملیات تروریستی خود، همچون 
گذش��ته نوعی حاش��یه امنیتی ب��رای موصل و 
رقه ایجاد کرده و ب��ا خریدن زمان، به تدریج، 
بخشی از اراضی از دست رفته را بازپس گیرد. 
این وضعی��ت دوم را می توان هدف حداکثری 
داعش از تح��رکات تروریس��تی اش در تیرماه 
دانس��ت که البته احتمال کمی برای تحقق آن 
متصور اس��ت؛ زیرا ارتش و مردم عراق به رغم 
اختالف های عمیق طایف��ه ای و قومی- مذهبی 
در این کش��ور، اراده ای جدی برای آزادسازی 
موصل دارند. در هر صورت، بررسی تحرکات 
داعش نشان می دهد گرچه این گروه در سطح 
تکنیکی ب��ه تغییراتی دس��ت زده، اما وضعیت 
جدید باعث تغییر اس��تراتژی آن از منظر کالن 
نشده اس��ت. به بیان دیگر، داعش در وضعیت 
جدید، اقدامات نمایشی خود مبتنی بر تکنیک 
»کش��تن از راه نزدیک« را محدود و »عملیات 
انتحاری« را در اولویت اقدامات خود قرار داده 
اس��ت. در واقع، داعش در مرحله اس��تقرار در 
س��رزمین خالفت، به تکنیک نمایش��ی »کشتن 
از راه نزدی��ک« روی آورده ب��ود که دو دلیل 
عمده داش��ت. دلیل نخست، وحشت انگیزی و 
رعب آفرین��ی بی حد و حصری اس��ت که این 
نوع از آدم کش��ی و ترور در پی دارد که شامل 
مواردی چون سربریدن، سوزاندن، غرق کردن، 
پرت کردن و مانند آن می شود که در بازنمایی 
رس��انه ای دوچندان می گردد و مخاطب را در 
اندک زمانی در ش��وک فرو می برد. دلیل دوم 
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نیز به ماهیت نامتقارن این نوع تکنیک در برابر 
تکنیک های پیشرفته در جنگ های نسل جدید 
غربی ها و ب��ه  ویژه آمریکایی ه��ا بازمی گردد. 
در واق��ع، آمریکایی ها در مقوله تحول جنگ، 
تمام ت��الش خود را می کنند ت��ا از درگیری و 
جنگ تن به تن یا به بیان بهتر، جنگ از نزدیک، 
اجتن��اب و دوری کنن��د. از ای��ن  رو، تکنیک 
اصلی آن ه��ا در جنگ های جدید، کش��تن از 
راه دور اس��ت ک��ه به  وی��ژه از طری��ق پهپادها 
ص��ورت می گی��رد. داع��ش تالش ک��رد این 
پیش��رفت جنگی را با انتخاب تکنیک کش��تن 
از راه نزدی��ک، تبدیل به نقطه  ضعف و پاش��نه 
آش��یل غرب و آمریکا کرده و موجبات هراس 
آنها را در برابر نیروهای خود فراهم آورد. این 
تکنیک در وضعیت جدید بالموضوع می شود 
و نیروهای داعش برای احیای سرزمین خالفت 
به تکنیک پیش��ین خود یعنی عملیات انتحاری 

بازخواهند گشت. 
در عی��ن ح��ال، مهم ترین تأثی��ر وضعیت 
جدی��د را می ت��وان تغییر تاکتیک��ی داعش در 
اولویت بندی راهبردی خود دانس��ت. در واقع، 
همان طور که نش��ریه فارین پالیسی در آخرین 
ش��ماره خ��ود ب��ه خوب��ی تبیین کرده اس��ت، 
اس��تراتژی داعش ب��ه لحاظ جغرافیایی ش��امل 
س��ه س��طح محلی، منطقه ای و جهانی اس��ت. 
به بی��ان دیگر، این گروه تروریس��تی مبارزات 
به هم پیوسته ای را در مناطق جغرافیایی مختلف 
دنبال می کند: اس��تراتژی محلی آن در سوریه 
و عراق این اس��ت که به  عن��وان یک خالفت، 
قلم��رو خود را حف��ظ کند و آن را گس��ترش 
دهد؛ استراتژی منطقه ای آن، تشکیل شاخه های 
دیگ��ر  از  بیعت گی��ری  گس��ترش  و  مرتب��ط 
گروه های تروریستی در سراسر خاورمیانه است 
که از این طریق می توان��د دولت ها را بی ثبات 
کرده و اراضی بیش��تری را تحت کنترل بگیرد. 
هم زمان، با دوقطبی ک��ردن جوامع به دو بخش 

طرفدار و ضد اس��الم، استراتژی جهانی داعش، این است که شرایط 
را ب��رای نوعی جنگ آخرالزمان��ی با غرب مهیا کن��د. بنابراین، در 
چارچوب این استراتژی سه الیه می توان گفت که موج اخیر حمالت 
به بنگالدش، عربس��تان سعودی، ترکیه، اردن، کویت، مصر و لبنان، 
لزوماً واکنش انفعالی داعش به از دس��ت دادن اراضی اش در س��طح 
الیه اول نبود، بلکه این گروه در حال ظرفیت س��ازی در س��طح الیه 
دوم اس��ت و این حمالت بخش��ی از استراتژی داعش برای گسترش 
قلمرو عملیاتی  خود به سراس��ر جهان اس��الم اس��ت. بر این اس��اس، 
داعش ت��الش دارد موقعیت به زحمت ایجادش��ده خود در »جنبش 
جهادی جهانی« را حفظ کند و مانع از آن ش��ود که ناکامی در سطح 
الیه نخست جغرافیایی، موجب از دست رفتن موقعیت هژمونیک در 
رقابت با القاعده در سطح دوم الیه جغرافیایی استراتژی اش شود. دلیل 
این امر آن اس��ت که اگر داعش رقابت در س��طح دوم را به القاعده 
واگذار کند، قابلیت س��ربازگیری برای احیای سرزمین خالفت نیز با 
مش��کل مواجه می شود. برای مثال، بنگالدش مدت ها در حوزه نفوذ 
القاعده قرار داش��ته است. القاعده در طول 22 سال از 28 سال حیات 
خود همواره در جنوب شرق آسیا مستقر بوده است. حمله داعش در 
داکا نوعی قدرت نمایی اس��ت، آن ه��م در منطقه ای که القاعده آن 
را حیات خلوت خود فرض می کند. در س��طح س��وم نیز داعش در 
وضعیت جدید، در صدد گسترش عملیات تروریستی در کشورهای 
غربی است. در حال حاضر، داعش پیروان افراطی خود را برای حمله 
به هر هدف ممکن در سراس��ر جهان و به ویژه غرب تشویق می کند. 
داعش می تواند از پایگاه های باقی مانده خود در عراق و سوریه برای 
انتقال هس��ته های تروریس��تی به قلب اروپا در قالب سیل پناهجویان 
اس��تفاده کند. در این چارچوب، برآورد می ش��ود که حدود 5۰۰۰ 
هزار اروپایی به عراق و سوریه سفر کرده و بعد از آموزش اقدامات 
تروریستی به اروپا بازگشته اند. در روز ۱6 تیر، »ژان پل البورد« مدیر 
کمیته مبارزه با تروریس��م وابسته به س��ازمان ملل در سخنانی در این 
رابط��ه اعالم کرد که نزدیک به ۳۰ هزار عنصر تروریس��تی خارجی 
در س��وریه و عراق حضور دارند و نس��بت به خطر حمالت احتمالی 
این افراد پس از بازگش��ت به کشورهایشان هشدار داد. وی تصریح 
ک��رد: »در حال حاضر و با عقب نش��ینی داعش در عراق ش��اهد این 
هس��تیم که این تروریس��ت های خارجی در حال بازگشت به اروپا و 
همچنین کشورهای اصلی شان یعنی تونس و مغرب هستند«. مقامات 
ضدترویس��ت دولت هلند نیز روز دوشنبه 2۱ تیر )۱۱ ژوئیه( در الهه 
گزارش تازه ای را منتش��ر کردند که بر اس��اس آن در تابستان و پاییز 
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گذش��ته، اعضای گروه »دولت اس��المی« )داعش( »به  طور متناوب« 
از مس��یر پناهجویان به سوی اروپا اس��تفاده کرده و وارد کشورهای 
اروپایی ش��ده اند و برخی از آن ها نیز در کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا درخواست پناهندگی داده اند. اطالعاتی که سازمان های امنیتی 
در اختی��ار این مقامات قرار داده اند، نش��ان می دهند که »ده ها تن از 
داعشی ها در اروپا به  سر می برند و یا در راه اروپا هستند«. آن ها تحت 
دس��تور فرماندهی داعش در سوریه قرار دارند و از سوی شبکه های 
تروریس��تی محلی حمایت می شوند. در این چارچوب، داعش خود 
را برای حمله در هر زمان و مکانی آماده کرده و به جای دنبال کردن 
حمالت��ی با مقیاس بزرگ به مانند آنچه القاعده در یازدهم س��پتامبر 
انج��ام داد، به دنبال ایج��اد ترس و اضطراب و ترویج خش��ونت در 
سراس��ر دنیاس��ت. داعش به دنبال حمله بزرگ و جذاب نیست بلکه 
اس��تراتژی آن، ایجاد حمالت متعدد در مکان ها و زمان های مختلف 
برای ایجاد جامعه دوقطبی اس��الم گرا/ غیرمسلمان در غرب است تا 
به آن جنگ نهایی و سرنوشت س��از نزدیک تر ش��ود. داعش می داند 
ک��ه حمالت تروریس��تی موفق در غرب؛ به  ویژه با توجه به ش��رایط 
بحرانی مهاجرت در اروپا، جوام��ع غربی را علیه مهاجرین تحریک 
و بس��یج خواهد کرد. با افزایش موج احزاب بومی گرا و ضد مهاجر، 
موان��ع ایجاد این دوقطب��ی در جامعه غربی رو به کاهش اس��ت. در 
این صورت، برای افراد و گروه هایی که در س��طوح اول و دوم الیه 
جغرافیایی اس��تراتژی داعش فعالیت می کنند نیز نوعی حاشیه امنیتی 
و فضای عمل ایجاد خواهد ش��د و این در ش��رایط کنونی، مهم ترین 
هدف داعش از بازیگری در سطح الیه سوم است. ابومحمد عدنانی 
سخنگوی داعش، با تغییر رویکردی قابل توجه، در آستانه ماه مبارک 
رمضان اعالم کرد که داعش برای کسب سرزمین نمی جنگد. عدنانی 
بار دیگر از طرفدارانش  خواست به دشمنان در دیگر کشورها حمله 
کنند. او  گفت: »کوچکترین اقدامی که در قلب سرزمین آن ها انجام 
دهی��د برای ما بهتر و مطلوب تر از آن چیزی اس��ت ک��ه در کنار ما 
بتوانید انجام دهید«. از همین روست که داعش در وضعیت جدید و 
در سطح تاکتیکی، بیش  از پیش به سرمایه گذاری و تربیت و تحریک 
گرگ های تنها و به  اصطالح، خودتروریس��ت ها روی آورده است. 
این پدیده که عمدتاً حاصل و پیامد فعالیت در ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت، بدین معناس��ت که فرد یا افرادی بدون وابس��تگی گروهی و 
تش��کیالتی و تحت تأثیر مطالب موجود در ش��بکه های اجتماعی و 
فضای مجازی به س��مت افراط گرای��ی گرایش پیدا می کنند و بدون 

حت��ی م��راوده خاصی ب��ا یک��ی از گروه های 
تکفیری، دست به اقدامات تروریستی می زنند. 
در س��ال های اخیر و به ویژه در تیرماه گذشته، 
موارد زیادی از این  دس��ت در استرالیا، ایاالت  
متحده، فرانسه و دیگر کشورهای غربی اتفاق 
افت��اده و ممکن اس��ت در دیگر کش��ورها نیز 
روی دهد که در این ص��ورت، پیش گیری از 
آن بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا هیچ سطحی 
از ارتباطات س��ازمانی برای ردگیری و ردیابی 

عنصر تروریستی وجود نخواهد داشت.

ضد استراتژی داعش در وضعیت جدید
ت��ا پیش از ای��ن، غرب در مواجه��ه با داعش، 
راهبرد کلی دورکردن خطر به جای درگیرشدن 
تمام عیار با آن را برگزیده بود و تالش می کرد 
درگیری با داعش، صبغه حداقلی و از راه دور 
داشته باشد تا حتی االمکان از ضربه های داعش 
به دور بماند. از سوی دیگر، عربستان سعودی 
و ترکی��ه نیز ب��رای مصون مان��دن از حمالت 
تروریس��تی، راهب��رد ب��اج دادن ب��ه داعش را 
برگزیده بودند و ت��الش می کردند با فرافکنی 
آماج و اه��داف حمالت تروریس��تی داعش، 
آن را متوجه ش��یعیان منطق��ه و یا حتی االمکان 
غربی ها کنند. حمالت تروریس��تی داعش در 
تیرماه نشان داد که هر دو راهبرد و منطق حاکم 
بر آن ها به بن بس��ت رس��یده و شکست خورده 
است. به همین دلیل است که غربی ها بار دیگر 
مجبور شده اند در مسیر رویارویی مستقیم تر با 
داعش قرار گیرند و راهبرد گذش��ته را نادیده 
بگیرند. در این چارچوب، اجالس ناتو طی دو 
روز ۱8 و ۱۹ تیر، در ورشو پایتخت لهستان، با 
حضور سران 28 کشور عضو ناتو برگزار شد. 
سران و نخست وزیران عضو پیمان ناتو در ورشو 
طرح های مهمی را تصویب کردند. از جمله این 
مصوبه ها حمایت مستقیم هواپیماهای آواکس 
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ناتو از عملیات بین المللی ضد داعش بود. ینس 
استولتن برگ، دبیرکل ناتو در نشست رؤسای 
جمهوری و رؤس��ای دولت ه��ای عضو پیمان 
ناتو در ورش��و گفت از این پ��س هواپیماهای 
آواک��س از عملی��ات بین الملل��ی ضدداعش 
حمایت مستقیم می کنند. او در ادامه گفت این 
آواکس ها قرار است در حریم هوایی ترکیه و 
مدیترانه، اطالعات مربوط به اوضاع در سوریه 
و ع��راق را جمع آوری کنند. فرانس��وا اوالند، 
رئیس جمهوری فرانسه، اما در نشست رؤسای 
جمهور و رؤس��ای دولت های عضو پیمان ناتو 
در ورش��و هش��دار داد که ناتو نباید تنها روی 
جریان تروریس��تی »دولت اس��المی« متمرکز 
ش��ود و دیگر س��ازمان های تروریس��تی را از 
نظر دور بدارد. رئیس جمهوری فرانس��ه گفت 
در کن��ار حمله به مواضع داعش در س��وریه و 
عراق باید مبارزه با جبهه اس��الم گرای افراطی 
النصره که با شبکه تروریستی القاعده هم پیمان 
است نیز ش��دت یابد و این سازمان تروریستی 
نبای��د با ضع��ف اس��الم گرایان افراطی داعش 
قدرتمندتر ش��ود. اعضای ناتو همچنین توافق 
کردند که مکان آموزش نظامی افسران عراقی 
برای مقابله مؤثرتر ب��ا داعش به جای اردن در 
خاک همین کشور باش��د. خبرگزاری فرانسه 
گزارش داد که تا کنون ۳5۰ افس��ر عراقی در 
این کشور زیر نظر افسران ناتو آموزش نظامی 
دیده ان��د. آنگال م��رکل، صدراعظم آلمان نیز 
روز پنج ش��نبه ۱7 تیر، در مجل��س نمایندگان 
آلمان »بوندس تاگ« با تصمیم ناتو در استفاده 
از هواپیماه��ای جنگن��ده در مب��ارزه با جریان 
تروریس��تی داعش موافقت کرد. خانم مرکل 
در ای��ن ب��اره در توضیح برنامه ه��ای خود در 
ارتباط با اجالس آتی ناتو گفت: »با استفاده از 
آواکس های نات��و می توانیم برنامه هواپیماهای 
تجسس��ی تورنادو در پایگاه هوایی اینجرلیک 

در ترکی��ه را تکمیل کنی��م«. وزارت امور خارج��ه آلمان مدت ها با 
خواس��ت دول��ت آمریکا مبنی بر ش��رکت ناتو در مب��ارزه با جریان 
تروریس��تی داعش مخالف می کرد. دلیل این ام��ر از طرف وزارت 
امور خارجه آلمان سخت ترشدن بحران در سوریه به خاطر مشارکت 
ناتو در آن ذکر می شد. ارتش آلمان اعالم کرده که یک سوم خدمه 
۱6 هواپیمای آواکس ناتو آلمانی هس��تند. آلم��ان در حال حاضر با 
هواپیماهای تجسس��ی تورنادو و یک هواپیمای سوخت رس��انی در 
مبارزه با جریان تروریس��تی داعش شرکت دارد. این کشور همچنین 
رزمنده های کرد را با س��الح و آموزش نظامی برای توانمندشدن در 

رویارویی با داعش یاری می کند. 
اشتون کارتر، رئیس پنتاگون نیز صبح دوشنبه 2۱ تیر، در سفری 
اعالم نشده وارد بغداد شد تا پشتیبانی های عملیاتی و لجستیکی برای 
بازپس گرفتن موصل از دس��ت داعش را با مقامات عراقی هماهنگ 
کند. قرار اس��ت نیروهای جدید آمریکا در پایگاه قیاره مستقر شوند. 
دو روز پیش از این سفر، ارتش عراق توانسته بود پایگاه هوایی قیاره 
در جن��وب موصل را از اختیار داعش خارج کند. وزیر دفاع آمریکا 
هم زمان اعالم کرد که 56۰ س��رباز جدید برای تقویت رویارویی با 
داعش به نفرات پیشین می پیوندند. آن ها قرار است در پایگاه هوایی 
قیاره مستقر شوند. این پایگاه که در 5۰ کیلومتری موصل واقع شده، 
یک قرارگاه استراتژیک برای هدف گرفتن مواضع داعش در موصل 
به ش��مار م��ی رود. در حال حاضر و مطابق آمارهای رس��می، ۴6۰۰ 
س��رباز آمریکایی در عراق مس��تقرند. واشنگتن پس��ت در گزارشی 
برآورد کرده که این میزان به همراه مشاوران نظامی به حدود 6۰۰۰ 

نفر بالغ می شود.
در عی��ن حال به نظر می رس��د این س��طح از بازنگری غرب در 
اس��تراتژی ضدداعش، محکوم به شکس��ت باشد و در واقع، باز هم 
غرب در همان دامی خواهد افتاد که داعش برای آن تدارک دیده 
اس��ت. دلیل این امر آن اس��ت ک��ه تحرکات جدید غ��رب نیز در 
نهایت، در چارچوبی قابل تعریف اس��ت که می توان آن را پاردایم 
کالس��یک تأمین امنیت یا همان »امنیت ملی« دانس��ت که حداکثر 
ب��ر کنت��رل و مدیریت مس��ئله امنیت��ی )در اینجا تروریس��م( تأکید 
دارد و نه حل ریش��ه ای آن. این رویکردی اس��ت که داعش از آن 
اس��تقبال می کند چراکه خود عاملی برای تحریک و برانگیختن، و 
تکثیر و برآمدن بیش��تر گرگ های تنها و خودتروریست هاس��ت. به 
همین دلیل بود که مبارزه جرج بوش پس��ر با القاعده در چارچوب 
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رویکرد نظامی و اش��غال عراق و افغانستان به نتیجه مطلوب نرسید و 
به ش��کل گیری داعش انجامید. از این رو، به نظر می رسد حمالت 
تروریس��تی داعش در تیرماه و هدف  قراردادن همه بازیگران مؤثر 
صحنه جهانی، این فرصت اس��تثنایی را ب��رای امنیت جهانی فراهم 
آورده ک��ه هم��گان در چارچوب رویکرد نوین ب��ه امنیت یا همان 
»امنیت پایدار« با یکدیگر هم داس��تان شده و ائتالف کنند. پاردایم 
امنی��ت پای��دار، چنانک��ه گفتیم به حل ریش��ه ای و خش��ک کردن 
بسترهای ش��کل گیری تروریس��م باور دارد نه کنترل و مدیریت یا 
به اصط��الح جمع کردن آن. در این صورت، ائتالف ش��کل گرفته 
می بایس��ت در کن��ار اعمال قدرت علیه تروریس��ت ها، بر اس��تقرار 
عدالت و تأمین حقوق انس��انی در عرصه جهانی متمرکز ش��ود که 
الزمه آن پایان یافتن تحقیر، س��رکوب، اس��تبداد و اش��غال گری در 
خاورمیانه اس��ت. این زبانی اس��ت که دول غربی و حکام مستبد تا 
کنون از آن برای س��خن گفتن با مردم منطقه استفاده کرده اند و در 
نتیجه، قاب بندی نوعی ضداس��تراتژی مؤثر در قبال داعش، نیازمند 
تغییر ریش��ه ای قواعد دستوری این زبان است. در غیر این صورت، 

در بر همان پاش��نه پیش��ین خواهد چرخید.

نتیجه گیری
در پایان ماه ژوئن، )دهم تیرماه( تروریست های داعش توسط ارتش 
عراق از فلوجه بیرون رانده ش��دند و پس از آن بسیاری در حال فرار 
از این ش��هر زیر حمالت هوایی تارومار شدند. به عالوه، شبه نظامیان 
داعش در شهر شمالی منبیج در س��وریه محاصره شده اند و پایتخت 
خودخوان��ده این گروه در رقه در خطر قرار گرفته اس��ت. این گروه 
در لیبی هم در آس��تانه از دست دادن سنگر اصلی اش است. در عین 
حال، نبردهای اصلی هنوز ش��روع نش��ده اند: رقه و موصل در شمال 
عراق از بزرگترین ش��هرهایی هس��تند که همچن��ان در تصرف این 
گروهند. داعش جدا از وحش��ی گری، توانس��ته از دیگر گروه های 
س��لفی همچون القاعده فراتر رفته و س��رزمین هایی را به اشغال خود 
درآورده و ب��ر آن ها حکومت کن��د. با از دس��ت دادن این زمین ها 
امی��د این گروه و طرفدارانش برای ایجاد س��رزمین ایده آل خود در 
حال رنگ باختن اس��ت. برای همین این گ��روه در حال تطبیق دادن 
خود با این وضعیت جدید است و برای این منظور گسترش عملیات 
تروریس��تی در الیه های دوم و س��وم جغرافیایی در س��طوح مختلف 
اس��تراتژی خود اعم از س��طوح منطقه ای و جهانی را در دستور کار 

ق��رار داده و حداکثر به تغیی��ر تاکتیکی در 
پیش��ین روی  اس��تراتژی  چارچ��وب همان 

آورده است.
داع��ش از بس��یاری جه��ات در ح��ال 
تبدیل ش��دن ب��ه یک س��ازمان تروریس��تی 
ع��ادی بدون س��رزمین اس��ت. آن ها تالش 
از س��نگرهای خ��ود در رق��ه و  می کنن��د 
موص��ل دفاع کنند، اما از س��وی دیگر خود 
را آم��اده اس��تفاده از تاکتیک های چریکی 
در صورت از دس��ت دادن سرزمین خالفت 
می کنند. محدودشدن قابل توجه قلمرو این 
گ��روه، به ویژه در ش��هرهای رقه و موصل، 
ادعاهای خالفت را ش��دیداً زیر س��ؤال برده 
و از اقت��دار ابوبک��ر البغ��دادی می کاهد. به 
همین دلیل اس��ت که پروژه خالفت داعش 
به پیروزی های مس��تمر و قلمرو جدیدی نیاز 
دارد و به همین دلیل این احتمال وجود دارد 
ک��ه حمالت اخی��ر داعش در واقع تالش��ی 
ناامیدان��ه از جان��ب ای��ن گروه ب��رای زنده 
نگاه داشتن رؤیای این خالفت باشد. داعش 
سازمانی است که برای پیش روی ایجاد شده 
نه عقب نش��ینی؛ به همین دلیل در این گروه 
تقاضایی دائمی برای ایجاد فرصت های تازه 
ب��رای هراس افکنی و غارت وج��ود دارد و 
به گونه ای متناقض نم��ا، این تقاضا می تواند 
ب��ه فرصتی تاریخی ب��رای قربانی��ان داعش 
منته��ی ش��ود؛ فرصت��ی برای ش��کل گیری 
نوعی ائتالف جهانی ضدداعش که به جای 
قدرت بر عدالت، به جای کنترل تروریس��م 
بر حل ریشه ای آن، به جای تحقیر بر تکریم 
»دیگران«، به جای س��رکوب بر رهایی و به 
جای زور بر گفتگو و در یک کلمه به جای 
امنیت ملی بر امنی��ت جهانی و پایدار تأکید 
کن��د و از این طریق راهب��ردی برای خاتمه 

تروریسم نوین باشد.
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