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مقدمه
در فروردین ماه ش��اهد افزای��ش حمالت و 
تهدیدات تروریس��تی داعش در اقصی نقاط 
جه��ان به ویژه در ش��هرهای اروپایی بودیم. 
نوشتار حاضر به تشریح و تبیین این تهدیدها 
و حمالت، به وی��ژه تهدید ویدئویی داعش 
علیه جمهوری اسالمی ایران می پردازد و این 
م��وارد را عمدتاً به دلی��ل قرارگرفتن داعش 
در آس��تانه مرحل��ه قلمروزدای��ی و به یک 
معنا، دوره »پس��اموصل« می داند که همراه با 
تغییراتی در تاکتیک ها و راهبردهای داعش 

در این دوره جدید است.

جمهـوری  علیـه  ویدئویـی  تهدیـد 
اسالمی ایران

گروه تروریس��تی- تکفی��ری »داعش« روز 
یکشنبه ش��ش فروردین با انتشار ویدئویی به 
زبان فارسی، رس��ماً جمهوری اسالمی ایران 
را تهدی��د کرد. در این ویدئو که »س��رزمین 
فارس، از دیروز تا ام��روز« نام دارد، داعش 

از روش ه��ای همیش��گی خود برای ایجاد رعب و وحش��ت در میان 
دش��منانش، اثبات وجود خود، توجیه کردن و مشروعیت بخش��یدن 
به جنایت های خود و همچنین س��رباز گیری اس��تفاده کرده اس��ت. 
این ویدئو که 36 دقیقه اس��ت، بر روی ش��بکه های اجتماعی »دولت 
اسالمی« در استان دیاله عراق منتشر شده است. داعش در این ویدئو 
که مخاطب آن اهل س��نت ایران و س��پس اکثریت ش��عیه است، سه 
تصویر مشخص را از جمهوری اسالمی ارائه می دهد که عبارتند از:

- جمهوری اس��المی، ادامه نظام سیاس��ی صفویه است که دین 
تاریخی ایرانیان، یعنی مذهب اهل س��نت را کنار گذاشت و به جای 

آن دین رافضی یا تشیع را بر ایران حاکم کرد؛ 
- جمهوری اس��المی ای��ران همچون پادش��اهی صفویه، به رغم 
ژس��ت های ضدیهود و ضدصلیبی، با صلیبیون و مجوس علیه اسالم 
واقعی متحد و هم دس��ت ش��ده و جنگ در عراق و همچنین برجام، 

نمونه هایی از این واقعیت هستند؛
- اهل سنت ایران در این کشور تحت سیطره شیعه است و تحت 
ظلم و ستم و تبعیض آن قرار دارد و به اصطالح »سنی کشی« در این 

رژیم نیز همچون صفویه رواج دارد.
داعش از این سه مقدمه نتیجه می گیرد که نخست اهل سنت ایران 
می بایس��ت علیه جمهوری اس��المی ایران قیام و جهاد کنند و در غیر 
این صورت، به مانند افرادی چون مولوی عبدالحمید، س��ازش کارند 

تحرکات جدید داعش در آستانه 
ورود به دوره »پساموصل«

در فروردین ماه، گروه تروریس�تی داعش، ویدئویی منتش�ر نمود و در آن جمهوری اس�المی 
ایران را به حمالت نظامی و تروریس�تی تهدید کرد. نوش�تار حاضر به تحلیل محتوا و اهداف 
این تهدید تروریستی و دیگر کنش های تروریستی داعش در یک ماه اخیر می پردازد و آن ها 

را به مثابه نشانه هایی از ورود داعش به مرحله بی سرزمینی یا »پساموصل« ارزیابی می کند.

اشاره:

فرزاد پورسعید *

تحلیل

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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تحرکات جدید داعش در آستانه 
ورود به دوره »پساموصل«

و دوم جمهوری اسالمی و تشیع ساکن در ایران می بایست در انتظار 
حمالت سهمگین داعش و ویرانی و نابودی باشند. 

ای��ن اولین ویدئوی رس��می منتس��ب به داعش علی��ه جمهوری 
اسالمی است که در آن سه نفر سخن می گویند که هر یک از آن ها 
نماینده  یکی از قومیت ها در ایران است. فرد اول موسوم به »ابوفاروق 
الفارس��ی« نماین��ده فارس زبان ه��ا، فرد دوم موس��وم ب��ه »ابومجاهد 
البلوشی« نماینده قوم بلوچ و فرد سوم موسوم به »ابوسعد االحوازی« 
نماینده هم وطنان عرب زبان اس��ت. این ویدئو با بیان »وقایع تاریخی« 
ایران قبل از اس��الم شروع می ش��ود، زمانی که به گفته راوی ویدئو 
»ایرانی��ان زندگی توأم با کفر و ش��رک و گمراهی داش��تند«. با این 
حال خداوند نور ایمان را به قلب فردی از میان ایرانیان به نام س��لمان 
انداخت و او از نزدیکان پیامبر اس��الم ش��د. در ادام��ه ویدئو از فتح 
ایران به دس��ت مسلمانان سخن گفته می ش��ود و اینکه ایران به مدت 
نه قرن مس��لمان ماند تا اینکه اسماعیل صفوی »دولتی بر دو اساس بنا 
نهاد: دین رافضی ]مذهب تشیع[ و عرق فارسی«. بدین سان، به گفته 
راوی، ای��ران و مناطقی از عراق »به نابودی کش��یده ش��دند«. با بیان 
این مس��ائل راوی به دنبال آن اس��ت که بگوید همچنان که از »ایران 
کافِر« پیش از اسالم ش��خصی چون سلمان فارسی برخاست، اکنون 
نیز س��لمان های فارس��ی جدیدی می توانند از »ایران رافضِی« معاصر 
برخیزند. از اینجاست که در ادامه، اهل سنت دعوت به قیام می شوند. 
همچنین، داع��ش همواره از نابرابری های اجتماعی و سیاس��ی برای 
پیش��برد اهداف خود بهره برده اس��ت. مظلومیت اهل سنت در عراق 
و س��وریه همیشه در گفتمان داعش حضور داش��ته است. این بار نیز 
در این ویدئوی فارس��ی که خطاب به ایرانیان ساخته شده، از ادعای 
مظلومیت اهل س��نت در ایران به عنوان دلیلی برای توجیه خش��ونت 
اس��تفاده می شود. در جایی از این ویدئو تصاویر اعدام افرادی که به 
ظاهر اهل س��نت هستند دیده می ش��ود، و همچنین تصاویر جمعی از 
مردان در جایی که به ظاهر زندان اس��ت که با دس��تان گره زده و به 

شیوه اهل سنت در حال نمازخواندن هستند نمایش داده می شود.
در عی��ن ح��ال، داعش از موضع ضعف ب��ا مخاطبان خود صحبت 
نمی کن��د بلکه با به تصویرکش��یدن چهره ای قدرتمن��د از خود تالش 
می کند راه حلی برای مظلومیت مسلمانان ارائه  دهد؛ راه حلی که برای 
جذب نیرو به خصوص در میان جوانان بس��یار مؤثر بوده است. داعش 
در جنگ تبلیغاتی حساب ش��ده و با به رخ کش��یدن توانایی های جنگی 
خود به همراه قس��اوت و توحش غیرقابل وص��ف، باعث ایجاد رعب 

و وحش��ت در میان نیروهای عراقی شد و این 
خ��ود یکی از دالیل فروپاش��ی این نیروها در 
مقابل داعش در تابستان 2014 بود. اگرچه این 
تاکتیک تبلیغاتی داعش تأثیر گذشته را ندارد 
و افسانه شکست ناپذیری داعش مدت هاست 
از ذهن ها محو ش��ده ولی این گ��روه در این 
ویدئو همچنان به این روش متوس��ل می شود. 
در این ویدئو، 16 مرد نقاب پوش مس��لح که 
ادعا می شود ایرانی هس��تند و خود را گردان 
س��لمان فارس��ی معرفی ک��رده و ب��ه تصاویر 
رهبران و مسئوالن بلندپایه جمهوری اسالمی 
ش��لیک می کنند. البته کارگردانی این صحنه 
)و کل ای��ن ویدئو( در مقایس��ه با ویدئوهای 
داعش که در س��ال های 2014 و 2015 منتشر 
می شد، بس��یار ضعیف اس��ت. یکی دیگر از 
راه کارهای داعش برای توجیه کارهای خود، 
خائن نش��ان دادن دشمن است و چه راه کاری 
در ای��ن زمینه بهتر از ادعای ارتباط دش��من با 
اسرائیل و آمریکا. این راه کار نیز فقط مختص 
داعش نیست. در این ویدئو از جمله رویکرد 
مس��المت جویانه جمهوری اس��المی نسبت به 
یهودیان محکوم ش��ده است. گزارش گر این 
ویدئو مدعی می شود که جمهوری اسالمی با 
طرح شعارهای ضداسرائیلی و ضدآمریکایی 
بر آن اس��ت تا سنی ها را بفریبد. این در حالی 
اس��ت که یهودیان تحت حمای��ت دولت در 
کمال امنیت در ایران زندگی می کنند و حتی 
از مراک��ز مذهبی خود در ش��هرهای تهران و 
اصفهان برخوردارند1. یکی از ارکان گفتمان 
داعش در طول این سال ها همکاری ایرانیان، 
ش��یعیان، کردها و غیره با اس��رائیل و آمریکا 
بوده اس��ت. در این ویدئو نیز این اتهام تکرار 
می ش��ود و ادعا می شود که ش��عارهای ایران 
 1. گروه های مختلفی در خاورمیانه برای نامشروع جلوه دادن 
نوکری  انگ  ایران،  مقیم  یهودیان  به  و دشمنان خود  رقیبان 

صهیونیسم جهانی و آمریکا را می زنند.
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بر ضد اس��رائیل و آمریکا فریبی بیش نیست: 
»ب��رای فریب اهل س��نت، حکوم��ت رافضی 
ش��عارهای دشمنانه و ش��یطنت زا علیه یهود و 
آمریکا س��ر داد«. همکاری ایران با گروه ها و 
شخصیت های مختلف فلسطینی همچون یاسر 
عرفات و گروه حماس نیز به ادعای داعش نه 
در جهت دش��منی با اسرائیل که برای کمک 
ب��ه بقای آن بوده اس��ت. از س��وی دیگر این 
حقیقت که ایران و آمریکا هر دو در عراق در 
حال جنگ با داعش هس��تند، به عنوان دلیلی 
برای هم پیمانی این دو کشور مطرح می شود.

داع��ش در ای��ن ویدئ��و می گوی��د که 
حکومت ایران همیش��ه در حال کش��تار اهل 
س��نت اس��ت و اهل س��نت باید برای احقاق 
حق��وق خود فرصت را از دس��ت ندهند و با 
جم��ع آوری س��الح، انبار و توزی��ع آن علیه 
حکومت ایران وارد اقدام مس��لحانه ش��وند. 
این گروه تروریس��تی با به نمایش گذاش��تن 
تصاوی��ری از نماین��دگان اقلیت های دینی و 
مذهبی در مجلس ش��ورای اس��المی و حتی 
علمای اهل س��نت در ایران، همچون مولوی 
عبدالحمی��د، آنان را کاف��ر و مرتد توصیف 
می کن��د که در حال هم��کاری با »حکومت 
رافضی ایران« هس��تند. داعش در این ویدئو 
مدعی می ش��ود که حکومت ای��ران حقوق 
اهل س��نت را نادیده گرفته و اهل سنت باید 
برای احقاق حقوق خود فرصت را از دست 
ندهند و با جمع آوری س��الح، انبار و توزیع 
آن علی��ه حکومت ایران وارد قیام مس��لحانه 
ش��وند. در ای��ن ویدئ��و، صحنه هایی مربوط 
به س��ربریدن چند س��رباز اس��یر شیعه مذهب 
نیز نش��ان داده می ش��وند. م��رد دیگری در 
ای��ن ویدئو اع��الم می کند که »م��ا ایران را 
مج��دداً تصرف خواهیم کرد و تس��نن را در 
این کش��ور احیا می کنی��م«. در این ویدئو نه 

تنها دولت مردان ایران بلکه کل جمعیت ش��یعه در ایران تهدید به قتل 
می ش��وند. »روافض مجوس تسلیم نمی شوند مگر با خشم فشنگ ها و 
امواج حاصل از ماش��ین های بمب گذاری شده و ترکش های برخاسته 
از مین ه��ای کنار ج��اده ای«. در پایان این ویدئ��وی تبلیغاتی یکی از 

پیکارجویان داعش وعده فتح و سنی کردن ایران را می دهد.

مصر
در روز یکشنبه 20 فروردین، انفجاری در کلیسای »مارجرجیس« در 
ش��هر »طنطا« مرکز استان »الغربیه« در ش��مال قاهره به وقوع پیوست. 
چند س��اعت پس از انفجار طنطا، انفجار دوم، کلیسای »مرقسیه« در 
شهر اسکندریه را هدف گرفت که دست کم 11 کشته و 35 مجروح 
بر جای گذاش��ت. گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مسئولیت 
ای��ن انفجارها را بر عهده گرفت. گزارش ها حاکی از آن اس��ت که 
بر اثر انفجار اول، دس��ت کم 30 نفر کشته و 71 نفر مجروح شده اند. 
به گزارش تلویزیون دولتی مصر، در اس��کندریه هم یک بمب گذار 
انتحاری س��عی کرد وارد کلیسای مرقص قدیس شود اما یک مأمور 
پلیس مانع او ش��د. ش��خص حمله کننده نیز خود را منفجر می کند و 
مأمور پلیس همراه با او کشته می شود. ظاهراً هدف حمله به کلیسای 
جام��ع قدیس مرق��ص در اس��کندریه، پاپ تواض��روس دوم، رهبر 
قبطی های مصر بوده که جان س��الم به در برده اس��ت. این انفجارها 
در حالی رخ داده که مس��یحیان مصر در حال برگزاری جش��ن »عید 

سباسب« یا »عید شعانین« از اعیاد مسیحی بودند.

لندن
حدود س��اعت هفت وس��ی دقیقه چهارش��نبه دوم فروردین صدای 
چندین ش��لیک در لندن و در مکان هایی خارج از ساختمان پارلمان 
انگلی��س و روی پل »وست مینیس��تر« لندن ش��نیده ش��د. گزارش ها 
حاک��ی از آن بود که مهاج��م با خودروی اج��اره ای خود که یک 
هیوندا شاسی بلند بوده، وارد پیاده روی پل وست مینستر، در نزدیکی 
س��اختمان پارلمان در مرکز لندن شد و پس از کشته و زخمی کردن 
عابرانی که از ملیت های گوناگون بودند، با چاقو به یک افسر پلیس 
در برابر س��اختمان پارلمان حمله کرد و جان او را گرفت و خود نیز 
به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد. بر اس��اس گزارش های 
منتشرشده، تعداد کشته ش��دگان این حادثه تروریستی پنج نفر است 
که مهاجم هم جزو همان کشته شدگان است و زخمی شدگان دست  
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کم 40 نفر بوده اند. یک افسر پلیس، سه غیرنظامی و یکی از ضاربان 
حادثه کشته ش��ده اند. تعدادی دانش آموز فرانسوی، دو رومانیایی و 
تعدادی توریست کره جنوبی هم در میان زخمی شدگان وجود دارد. 
پلی��س متروپلیتن لن��دن اعالم کرده مهاجم خالد مس��عود متولد 
منطقه »کنت« انگلیس بوده  اس��ت. این مرد 52 ساله که  پیش از این 
تحت اس��امی مستعار شناخته می ش��د، تحت تحقیقات جاری پلیس 
قرار نداش��ته است. در این بیانیه عنوان ش��ده که پلیس انگلیس هیچ 
آگاهی قبلی از اینکه خالد مس��عود نیت حمالت تروریس��تی داشته، 
در دس��ت نداشت. پلیس متروپلیتن لندن همچنین در این بیانیه عنوان 
کرد این فرد قباًل هم محکومیت هایی در ارتباط با تعرض و مالکیت 

سالح داشت اما هیچگاه به جرایم تروریستی محکوم نشده بود.
به گفته پلیس لندن، نخس��تین جرم خالد مس��عود در سال 1983 
می��الدی به اته��ام عملیات جنایی ثبت ش��ده و آخری��ن جرمش در 
دسامبر سال 2013 میالدی به اتهام حمل چاقو بوده است. با این حال 
وی تا کنون متهم به عملیات تروریس��تی نبوده اس��ت. به گفته منابع 
انگلیس��ی اگرچه خالد مسعود متولد منطقه کنت در جنوب انگلیس 
است اما در سال های اخیر در منطقه میدلندز غربی که شهر بیرمنگام 
در آنجا واقع اس��ت، زندگی می کرده است. این منابع عنوان کردند 

که خالد مسعود پیشتر معلم بوده است.
 گروه تروریستی داعش همچنین مس��ئولیت حمله تروریستی در 
لن��دن را بر عهده گرفت. در توئیتی که در تارنمای خبرگزاری اعماق 
وابس��ته به گروه تروریس��تی داعش منتش��ر شد، آمده اس��ت: »سرباز 
»دولت اس��المی« عملیاتی در پاس��خ به فراخ��وان صورت گرفته برای 
هدف ق��راردادن مردم دولت ه��ای ائتالف )بین الملل��ی علیه داعش( 
صورت داده اس��ت.« مارک رول��ی، فرمانده عملیات ضدتروریس��م 
پلیس ش��هری لندن درباره تحقیق در دس��ت انجام گفت: »همچنان بر 
ای��ن عقیده هس��تیم و ادام��ه تحقیق ما هم بر آن صح��ه می گذارد که 
ف��رد مهاجم به تنهای��ی و تحت تأثیر تروریس��م بین المللی اقدام کرده 
اس��ت«. دیلی تلگراف نیز روز جمعه با انتش��ار تصویر عامل این حمله 
تروریستی نوش��ت نام واقعی مهاجم »آدریان راس��ل آجائو« بوده که 
پس از مسلمان ش��دن، نام خود را تغییر داده اس��ت. وی پدر سه فرزند 
است. س��فارت عربستان سعودی در لندن نیز اعالم کرد خالد مسعود، 
متهم حمله تروریستی لندن، در سال های 2005 تا 2009 به عنوان معلم 
زبان در عربس��تان فعالیت داشته است. س��فارت خانه عربستان در لندن 
همچنین اعالم کرد خالد مس��عود در س��ال 2015 برای انجام مناسک 

عمره وارد این کشور شد اما مقامات سعودی 
رفتار شبهه برانگیزی از او مشاهده نکردند.

سن پترزبورگ
روز دوش��نبه 14 فروردین، انفج��ار مهیبی در 
مترو س��ن پترزبورگ رخ داد ک��ه در آن 14 
نفر کش��ته و حداق��ل 45 نفر زخمی ش��دند. 
همچنین، در بازرسی های پلیس امنیتی روسیه 
یک بمب آماده انفجار نیز کش��ف ش��د. این 
حادث��ه تروریس��تی در حال��ی رخ داد که در 
همان روز والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهوری 
روس��یه در این ش��هر حضور یافته ب��ود تا در 
آنجا با الکس��اندر لوکاشنکو، همتای بالروس 
خود دی��دار و گفتگو کند. بع��د از این حمله 
تروریس��تی تغییری در برنامه دیدار س��ران دو 
کش��ور صورت نگرفت ولی پوتی��ن در آغاز 
مذاکرات��ش اظهاراتی در این رابطه داش��ت و 
بعد از این دیدار نیز از محل وقوع حادثه بازدید 
کرد. س��ن پترزبورگ شهری آرام و زیباست 
که یکی از نقاط دیدنی و گردش گری روسیه 
به ش��مار می آید، هرچند در این هنگام سال به 
سبب سرما و هوای گرفته بازدیدکننده خارجی 
ن��دارد ولی به  تنهایی با بیش از پنج  میلیون نفر 
جمعی��ت، نبض اقتصادی و تجارت و فرهنگ 
روس��یه در آن می تپد. ناامنی در شبکه حمل و 
نقل به  ویژه متروی آن که برخی ایستگاه های 
آن عمیق تری��ن ایس��تگاه های مت��رو در جهان 
است، موجب بروز احس��اس ناامنی در شبکه 
مترو مي ش��ود ک��ه می تواند حی��ات اقتصادی 
ش��هر را مختل کند. در نهایت اعالم شد یک 
ش��هروند قرقیزی به ن��ام اکبرجون دجالیلوف 
متول��د 1995 عامل اصلی ای��ن حمله انتحاری 
بوده است. وی 22 س��اله اهل قرقیزستان بوده 
و در روس��یه زندگی می کرد. در آغاز حضور 
نظام��ی روس��یه در س��وریه یک��ی از اهداف 
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حضور، س��رکوب چچن ها و تروریست های 
قفقاز ش��مالی و آسیای مرکزی عنوان شد که 
حدود هفت  هزار نفر تخمین زده ش��ده است. 
آنان اکنون برخی از فعاالن چچنی را در بیرون 
از مرزهای قفقاز ش��مالی تشکیل می دهند که 
در جری��ان قیام مردم چچن بعد از فروپاش��ی 
شوروی علیه دولت مرکزی روسیه قیام کردند 
و عملیات تروریس��تی بسیاری انجام دادند که 

معروف ترین آن ها شامیل باسایف بود.
روز جمعه یکم اردیبهشت نیز سرویس 
امنیت فدرال روسیه اعالم کرد یک مهاجم 
با ورود به یکی از دفاتر این سازمان در شهر 
»خاباروفسک« در ش��رق روسیه، یک افسر 
امنیتی و یک مراجعه کننده را به قتل رس��اند 
و فرد مهاجم نیز کش��ته ش��د. یک شهروند 
خارجی نیز که در این دفتر حضور داش��ته، 
زخمی شده است. پایگاه اینترنتی خبرگزاری 
اعماق، وابس��ته ب��ه داعش، اع��الم کرد که 
مهاجم یکی از عناصر این گروه تروریس��تی 
بوده اس��ت. خبرگ��زاری ایتارتاس به نقل از 
یک مقام امنیتی گزارش داد که فرد مهاجم 
سابقه ش��رکت در یک گروه نئونازیستی را 
داش��ته اس��ت. خاباروفس��ک 611 هزار نفر 
جمعیت دارد و مرکز استانی به همین نام در 
خاور دور روس��یه است. در فروردین ماه نیز 
در جریان حمله افراد ناشناسی به مرکز گارد 
امنی��ت ملی روس��یه در جمهوری چچن 12 
نفر کشته شدند. شش تن از کشته شدگان از 

کارکنان این مرکز بودند.

استکهلم
در جریان حمل��ه روز جمعه 18 فروردین در 
اس��تکهلم، کامیونی با زیرگرفت��ن عابران در 
یک خیابان ش��لوغ در مرکز شهر و راندن به 
داخل یک فروشگاه موجب کشته شدن چهار 

ل
حلی

ت

نفر و زخمی شدن پانزده نفر شد؛ اقدامی که با توجه به تشابه به حمالت 
تروریستی در فرانس��ه و انگلیس، منجر به اعالم وضعیت فوق العاده در 
استکهلم ش��د و در همین راستا، اماکن عمومی پرجمعیت در این شهر 
تعطیل ش��د و پلیس تالش کرد معابر عمومی را از جمعیت تخلیه کند. 
هویت هر چهار قربانی این حادثه تروریس��تی مش��خص شده است. دو 
نفر از قربانیان شهروندان سوئد هستند. یک بریتانیایی و یک بلژیکی نیز 
در این حادثه کشته شده اند. یکی از قربانیان سوئدی، دختر 11 ساله ای 
بوده که در راه بازگشت از مدرسه در این حادثه تروریستی جان باخته 
اس��ت. آندرس تورنبرگ، یکی از مقامات عالی رتبه امنیتی سوئد تأیید 
کرده که یک مرد 39 ساله ازبک تبار به نام رحمت عقیلف، در رابطه با 
این حادثه تروریستی دستگیر شده است. روزنامه سوئدی آفتون بالدت 
درباره این متهم نوش��ته اس��ت که او پدر چهار فرزند است. درباره این 
مرد هیچ اطالعیه رس��می منتش��ر نش��ده و دلیل پلیس از این امر حفظ 
اطالعات مخفی درباره اوس��ت. تنها نکته ای که اعالم ش��ده این است 
که این مرد تا کنون سوءس��ابقه نداش��ته و خالفی مرتکب نشده است. 
وی در س��ال 2014 از کشور س��وئد تقاضای پناهندگی کرده بود اما با 
تقاضایش موافقت نشده و او باید این کشور را ترک می کرد. مأموران 
پلیس س��وئد به دنبال این فرد بودند زیرا او در مهلت تعیین شده خاک 
س��وئد را ترک نکرده بود. به گفته پلیس سوئد این مرد به سازمان های 

افراط گرا همچون داعش عالقه مند بوده است. 

پاریس
حوالی ساعت 21 پنجشنبه 31 فروردین، هم زمان با مناظره تلویزیونی 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری فرانسه، یک مهاجم مسلح در خیابان 
شانزه لیزه پاریس خودروی پلیس را زیر رگبار گرفت. در این حمله 
ی��ک مأمور پلیس ج��ان باخت و یک مأمور دیگر نیز مجروح ش��د. 
فرد مهاجم نیز هدف قرار گرفت و کش��ته شد. خودروی فرد مهاجم 
نزدیک خودروی پلیس متوقف ش��د، س��پس مهاجم از خودرو پیاده 
ش��ده و به روی مأموران پلیس آتش گش��ود. مهاج��م پس از حمله 
بدون خودرو قصد فرار داش��ته که هدف گلوله قرار می گیرد و کشته 
می ش��ود. او به هنگام فرار به یک گردش��گر نیز تیراندازی کرده که 
باعث مجروح شدن او شده اس��ت. بر اساس اطالعات به دست آمده، 
مهاجم در این حمله به طور فردی عمل کرده است. خبرگزاری اعماق 
وابسته به داعش، مسئولیت تیراندازی خیابان شانزه لیزه را پذیرفت. در 
خبری که توس��ط داعش منتشر شد، عنوان شده که فرد مهاجم، یکی 
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از پیکارگران این گروه تروریستی معروف به ابویوسف بلژیکی بوده 
اس��ت. این خبر سپس از سوی وزارت کشور بلژیک تکذیب شد. بر 
اس��اس خبری که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، مهاجم شهروند 39 
س��اله فرانسوی به نام کریم ُشرفی است که مدتی طوالنی زندان بوده 
و به دلیل تالش برای کشتن سه مرد از جمله دو نیروی پلیس در سال 
2001 به زندان افتاده بود. به گفته پلیس فرانس��ه، نامه ای دست نوشته 
در کنار جس��د او پیدا شد که در آن از گروه دولت اسالمی )داعش( 
تمجید ش��ده است. کاندیداهای انتخابات نسبت به این حمله واکنش 
نش��ان دادند. مارین لوپن و فرانسوا فیون، دو کاندیدای جناح راست 
ت��الش کردند از این موضوع به  س��ود خود اس��تفاده کنن��د. آن ها و 
امانوئل ماکرون، کاندیدای مس��تقل، سخنرانی های کارزار انتخاباتی 
خود در روز جمعه را لغو کردند. از زمان حمالت تروریس��تی س��ال 
2015 در فرانس��ه وضعیت فوق العاده حاکم است و احتمال دارد این 
وضعیت باز هم تمدید ش��ود. در دو سال گذش��ته در فرانسه بیش از 

230 نفر در حمالت تروریستی جان خود را از دست داده اند. 

اهداف داعش در دوره »پساموصل«
با آزادس��ازی تدریجی موصل از چنگ داعش توس��ط ارتش عراق، 
به  تدری��ج فصل جدیدی از فعالیت های داع��ش و گروه های تکفیری 
مرتب��ط ب��ا داعش در منطقه آغاز ش��ده ک��ه طلیع��ه آن را می توان در 
فعالیت های داعش در فروردین سال جاری مشاهده کرد. به  بیان  دیگر، 
ناکامی های داعش در حوزه قلمرو جغرافیایی اش در عراق و س��وریه،  
این گروه تروریس��تی را در آستانه دوره جدیدی قرار داده که می توان 
آن را دوره پساموصل یا دوره س��رزمین زدایی از خالفت خودخوانده 
داعش نامید که در آن بار دیگر از وضعیت یک دولت خودخوانده به 
گروه جنگ ساالر یا به  اصطالح جهادی تنزل می کند. در این صورت 
پرس��ش مهم این است که داعش در ش��رایط کنونی وارد کدام فاز از 
فعالیت خود شده و در این فاز چه اهدافی را پیگیری می کند؟ در پاسخ 
باید گفت در این ش��رایط عمده هدف داعش، حفظ موقعیت خود در 
قبال مهم ترین رقیب راهبردی خود یعنی القاعده است. در واقع، داعش 
برای دس��تیابی به موقعیت هژمونیک در برابر دیگر گروه های جهادی 
و به ویژه در برابر س��ازمان تروریس��تی القاعده، نیاز به اعالم خالفت و 
تقاضا برای بیعت با آن در ابتدای مس��یر فعالیت خود داش��ت. بن الدن 
کنش های تروریستی القاعده را مقدمه شکل گیری خالفتی می دانست 
که انتظار نداشت لزوماً در طول عمر خودش پدید بیاید. به بیان دیگر، 

وی به اعالم خالفت در پایان مسیر می اندیشید. 
فؤاد حسین، روزنامه نگار اردنی که هم سلول 
ابومصعب الزرقاوی، رهبر القاعده عراق بود، 
در کتابی با عنوان »زرقاوی، نسل دوم القاعده« 
ک��ه حاصل گفتگوهای وی با س��ران القاعده 
اس��ت، به هفت مرحله طراحی ش��ده از سوی 
القاعده اش��اره می کند که در سال 2020 م به 
پایان می رس��د و در آن زمان، القاعده امیدوار 
بود که پایان این دوره با برپایی خالفت همراه 
ش��ود. در مقابل، داعش، اس��تراتژی خود را 
برای جذب نیرو بر پایه اعالم خالفت بنا کرد. 
این اس��تراتژی بر پایه تأکید ب��ر دیدگاه های 
سلفی شکل گرفته بود. بر این اساس و مطابق 
با این آموزه ها، چنانچه در سرزمینی، خالفت 
اسالمی شکل گیرد و احکام خدا در آن جاری 
شود، دیگر مسلمانان که به بیان سید قطب در 
جامع��ه جاهلی زندگی می کنن��د، مؤظفند به 
آن سرزمین هجرت کرده و با خلیفه مسلمین 
بیعت نمایند. بنابراین، در صورت قلمروزدایی 
از داع��ش، این گ��روه دیگر مزیت��ی در قبال 
رقبایش، ب��ه ویژه القاعده نخواهد داش��ت و 
جذابیت��ش را نزد پیروان ی��ا برای عضوگیری 
جدید، از دس��ت می دهد. به همین دلیل است 
ک��ه ایاد عالوی، نخس��ت وزیر اس��بق عراق، 
در روز 29 فروردی��ن  اعالم نمود که از منابع 
عراقی و منطقه ای مطلع خبرهایی را به دس��ت 
آورده که نشان می دهد بین نمایندگان ابوبکر 
البغدادی و ایم��ن الظواهری رهبران داعش و 
القاعده مذاکراتی صورت گرفته و تشکیالت 
داع��ش در ح��ال مذاکره ب��ا القاع��ده برای 
متحدشدن این دو گروه است. در این شرایط، 
به نظر می رسد داعش چهار تغییر مشخص را 

در دستور کار قرار داده است: 
تغیی��ر نخس��ت، همچنانک��ه پیش بین��ی 
می شد، هدف قراردادن یا تهدید تروریستی 
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ش��یعیان منطقه و به ویژه جمهوری اس��المی 
ایران و همچنین، دیگر مذاهب غیراهل سنت 
منطقه، همچون قبطیان مصر است تا از یک 
سو انتقام شکست های خود را در به اصطالح 
س��رزمین خالفت بگیرند و به احیای روانی 
اعضای خود همت گمارند و از سوی دیگر، 
نظر سلفی های تندرو در جهان اهل سنت را 
بیش از پیش به سوی خود جلب کنند و مانع 
ریزش آن ها از داعش شوند. هدف  قراردادن 
روسیه نیز در همین چارچوب معنا می یابد و 
در مرتبه نخس��ت نوعی انتقام گیری است و 
در نهایت، با هدف خروج نیروهای روس��ی 
از ش��امات صورت می گیرد. این س��طح از 
تغییر همراه با کاهش حمالت به کشورهایی 
چون عربستان و ترکیه، سبب حمایت آن ها 

از بقای داعش می شود.
در چارچ��وب تغیی��ر دوم، هم زم��ان با 
دوقطبی کردن جوامع ب��ه دو بخش طرفدار 
و ض��د اس��الم، اس��تراتژی جهان��ی  داعش 
این اس��ت که ش��رایط را برای نوعی جنگ 
آخرالزمانی ب��ا غرب ایجاد کن��د. این مهم 
ممک��ن نمی ش��ود مگ��ر آنک��ه در غ��رب 
گروه های افراط گرای مسیحی و ملی گرایان 
دست راستی نژادپرس��ت و ضدمهاجرین به 
قدرت برسند. به همین دلیل است که داعش 
در آس��تانه برگ��زاری انتخابات در فرانس��ه 
دس��ت به حمله تروریستی به پاریس می زند 
و ب��از هم به همین دلیل اس��ت که بس��یاری 
معتقدند بزرگترین برنده انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری در آمریکا، داعش بوده اس��ت. 
بنابرای��ن، در ح��ال حاضر، داع��ش پیروان 
افراط��ی خود را ب��رای حمله ب��ه هر هدف 
ممک��ن در سراس��ر جهان و ب��ه ویژه غرب 
تش��ویق می کند. در این چارچوب، داعش 
خ��ود را ب��رای حمله در هر زم��ان و مکانی 
آماده کرده و ب��ه جای دنبال کردن حمالتی 

ب��ا مقیاس ب��زرگ به مانند آنچ��ه القاعده در یازدهم س��پتامبر انجام 
داد، به دنبال ایجاد ترس و اضطراب و ترویج خش��ونت در سراس��ر 
دنیاست. داعش به دنبال حمله بزرگ و جذاب نیست بلکه استراتژی  
آن ایجاد حمالت متعدد در مکان ها و زمان های مختلف برای ایجاد 
جامعه دوقطبی اسالم گرا/ غیرمسلمان در غرب است تا به آن جنگ 
نهایی و سرنوشت س��از نزدیک تر ش��ود. داعش می داند که حمالت 
تروریستی موفق در غرب به  ویژه با توجه به شرایط بحرانی مهاجرت 
در اروپ��ا، جوامع غرب��ی را علیه مهاجرین تحریک و بس��یج خواهد 
کرد. با افزایش موج احزاب بومی گرا و ضد مهاجر، موانع ایجاد این 

دوقطبی در جامعه غربی رو به کاهش است.
تغییر س��وم، گذار از سازمان یافتگی به بی س��ازمانی و تحرکات 
انف��رادی اس��ت و نتیجه منطقی تغییر دوم به ش��مار می رود. از همین 
روس��ت که داع��ش در وضعیت جدید و در س��طح تاکتیکی، بیش  
از پیش به س��رمایه گذاری و تربی��ت 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 است، بدین معناست 
که فرد یا افرادی بدون وابس��تگی گروهی و تشکیالتی و تحت تأثیر 
مطال��ب موجود در ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی به س��مت 
افراط گرای��ی گرای��ش پیدا می کنند و بدون حتی م��راوده خاصی با 
یکی از گروه های تکفیری، دس��ت به اقدامات تروریس��تی می زنند. 
در س��ال های اخیر و به ویژه در فروردین س��ال جاری، موارد زیادی 
از این  دس��ت در س��وئد، انگلیس، روس��یه، آلمان، فرانس��ه و دیگر 
کش��ورهای غربی اتفاق افتاده و ممکن اس��ت در دیگر کشورها نیز 
روی دهد که در این صورت، پیش گیری از آن بسیار مشکل خواهد 
بود زیرا هیچ س��طحی از ارتباطات سازمانی برای ردگیری و ردیابی 
عنصر تروریس��تی وجود نخواهد داش��ت. این تغییر نتیجه پیش��رفت 
س��ازمان های اطالعاتی غربی در شیوه های کنترل و مراقبت، به ویژه 
کنترل و مراقبت فنی و الکترونیکی اس��ت به گونه ای که به س��رعت 
هر گون��ه ارتباطی را که مبنای آن برنامه ری��زی برای انجام عملیات 
تروریس��تی باشد کش��ف و خنثی می کنند و تا کنون صدها عملیات 

تروریستی در غرب از همین طریق، ناکام مانده اند.
تغییر چهارم نیز نتیجه تغییر س��وم اس��ت و در چارچوب آن، داعش 
در وضعیت جدید، در س��طح تاکتیکی و در بعد س��خت افزاری ش��اهد 
نوعی گذار و در واقع، بازگش��ت از تکنیک »کش��تن از راه نزدیک« به 
»عملیات انتحاری« است. در واقع، داعش در مرحله استقرار در سرزمین 
خالفت، به تکنیک خاص »کشتن از راه نزدیک« روی آورده بود که دو 

ل
حلی

ت
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دلیل عمده داش��ت: دلیل نخست، وحشت انگیزی و رعب آفرینی بی حد 
و حصری اس��ت که این نوع از آدم کش��ی و ترور در پی دارد که شامل 
مواردی چون سربریدن، س��وزاندن، غرق کردن، پرت کردن و مانند آن 
می ش��ود که در بازنمایی رس��انه ای دوچندان می گردد و مخاطب را در 
اندک زمانی در شوک فرو می برد. این همان تکنیکی است که در تهدید 
ویدئویی داعش علیه جمهوری اسالمی همچنان به چشم می خورد اما به 

نظر می رسد در دوره جدید دیگر کارایی پیشین را ندارد.
دلیل دوم نیز به ماهیت نامتقارن این نوع تکنیک در برابر تکنیک های 
پیش��رفته در جنگ های نس��ل جدید غربی ها و به  ویژه آمریکایی ها باز 
می گ��ردد. در واقع، آمریکایی ها در مقوله تح��ول جنگ، تمام تالش 
خود را می کنند تا از درگی��ری و جنگ تن به تن یا به بیان بهتر، جنگ 
از نزدی��ک، اجتناب و دوری کنند. از این  رو، تکنیک اصلی آن ها در 
جنگ های جدید، کش��تن از راه دور است که به  ویژه از طریق پهپادها 
ص��ورت می گیرد. داعش این پیش��رفت جنگی را ب��ا انتخاب تکنیک 
کش��تن از راه نزدیک، تبدیل به نقطه  ضعف و پاش��نه آش��یل غرب و 
آمریکا کرده و موجبات عقب نش��ینی نیروی زمینی آمریکا را در برابر 
نیروهای داعش فراهم آورد. این تکنیک در وضعیت جدید بالموضوع 
می ش��ود و نیروهای داعش برای پیشبرد راهبرد خود در غرب از طریق 
گرگ های تنها، به تکنیک خاص س��ازمان هایی چ��ون القاعده، یعنی 
عملیات انتحاری بازگشته اند. آنچه در فروردین ماه در غرب، روسیه و 

مصر اتفاق افتاد، در چارچوب همین تکنیک بود.

نتیجه گیری
نقطه گرهی ضداس��تراتژی داعش در دوره بی سرزمینی یا پساموصل، 
کش��ف و پیش گیری از عملیات گرگ های تنهاست که البته، چنانکه 
گفته ش��د، بس��یار دش��وار اس��ت. در این خصوص بای��د گفت حتی 
کش��ورهایی چون ایران نیز در معرض این تهدید هس��تند و البته به نظر 
می رس��د جمهوری اسالمی و دستگاه های امنیتی آن تا کنون در مقابله 
با این پدیده، موفق تر از دیگران بوده اند. بر این اس��اس، به نظر می رسد 
مقابله مؤثر با پدیده گرگ های تنها نیازمند سه تمهید یا اقدام مشخص به 
لحاظ امنیتی و اطالعاتی است. تمهید نخست، گسترش ابعاد اطالعات 
انس��انی در امر کنترل و مراقبت و شناس��ایی و تعقیب سوژه های بالقوه 
اس��ت. به بیان دیگر، اطالعات فنی یا الکترونیکی صرف، در این مورد 
با شکس��ت مواجه می ش��ود و پیش گیری مؤثر نیازمند اتخاذ رویکرد 
ی��ا رهیافت ترکیبی در امر مراقبت و جمع  آوری اس��ت. تمهید دوم نیز 
گس��ترش تور جمع  آوری و مراقبت فنی و الکترونیکی یا س��ایبری از 

متهم��ان یا مظنونان تروریس��تی ب��ه متهمان و 
مجرمان اجتماعی اس��ت که به صورت بالقوه 
قابلی��ت تبدیل ش��دن به تروریس��ت را دارند. 
همچنانکه در موارد حمالت لندن، استکهلم و 
پاریس دیده می شود که مهاجمان هیچ گونه 
س��ابقه ارتباط با افراد و جریان های تروریستی 
را نداش��تند ام��ا همگ��ی از پرونده های��ی در 
حوزه مس��ائل اجتماعی یا جرای��م اجتماعی 
برخوردار بودند. در واقع، یکی از راهبردهای 
پیش گیری در این حوزه، جلوگیری از تبدیل 
مجرم اجتماعی به مجرم امنیتی یا تروریس��ت 
است. باید دانست که پتانسیل غافل گیرسازی 
گرگ ه��ای تنه��ا بس��یار باالس��ت و تنه��ا با 
مراقبت دائ��م و ضابطه مند و حرفه ای می توان 
از ای��ن غافل گیری ممانعت نم��ود. ارتباطات 
با ش��بکه های ماهواره ای س��لفی، ارتباطات با 
مدارس س��لفی و وهابی، گش��ت  و گذار در 
اینترنتی  ش��بکه های اجتماعی و س��ایت های 
سلفی و وهابی، هر کدام می توانند نشانه هایی 
در این حوزه باشند که اهمیت تجزیه  و تحلیل 

و اقدام مقتضی را دارند.
در نهای��ت، اقدام و راهبرد دیگر در حوزه 
پیش گیری از عملیات گرگ های تنها، تقویت 
و تش��ویق برخی جریان ها و گروه های مشابه، 
اما خش��ونت پرهیز در مسیر تبلیغ، عضوگیری 
و جذب نیروی جریان های س��لفی از الیه های 
مختلف جمعیتی اهل س��نت اس��ت. در واقع، 
می بایس��ت ت��وری از جریان ه��ا و حلقه های 
اس��الم گرا پهن نمود که جوانان اهل س��نت با 
انگیزه های روان ش��ناختی و مذهبی مختلف، 
به  جای جذب در ش��بکه های تکفیری در این 
تورها قرار گیرند و گمشده خود را بیابند. برای 
این منظور می بایست جریان های روشنفکری 
اه��ل س��نت تقریبی و م��روج جه��اد اکبر و 

خشونت پرهیز را متشکل و تقویت نمود.

تحرکات جدید داعش در آستانه 
ورود به دوره »پساموصل«


