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چکيده
تهدیدات گروههای تروریستی -تکفیری پس از انقالب اسالمی ،یکی از موانع تحقق راهبردهاای جمهاوری
اسالمی ایران مندرج در اسناد باالدستی (سند چشمانداز  )1404در محیط پیرامون است .لااا هادا ایاای ایا
تحقیق ،شناخت الگوهای رفتاری داعش در جهان اسالم تا  1404در حوزه دفااعی -امنیتای جمهاوری اساالمی
ایران است .یافتههای ای پژوهش بار مبناای روت تحایاای -تجاوی ی و آینادهپژوهای نشاانگر آن اسات اه
ستی ه جویی داعش با راهبرد ایران در جهان اسالم (تقویت مقاومت اسالمی) ریشه در همپوشانی منافع داعش باا
منافع نظام ساطه دارد .توضیح آنکه ای گروه تروریستی -تکفیاری بارخالا تاریخچاه ،ایادلولو،ی ،اهاداا و
عماکرد خود در دو دوره قبل از تأسیس حکومت و در زمان حکومتداری اول اینکه ،دریدد تشکیل «خالفت»
و یا «دولت» نیست؛ دوم اینکه ،بهیورت روشمند در پی گسترت شبکه ترور در جهان اسالم است ه در نهایت
باعث مهار «اسالم سیاسی» و تقویت نظام ساطه میگردد .لاا در پرتو الگوهای رفتاری داعش ،سناریوی ضایی
در ارتباط با اقدامات آن تا  1404در محیط پیرامونی و دفاعی ایران :دولتساازی در عاراو و ساوریه باه عاات
پویشهای داخای و حمایت جبهه مقاومت از ای دو شور است .سناریوی ممک  :دولتسازی در افغانستان بار
اساس شرایط ،لوپایتیکی و میدانی ای

شور است و در نهایت بررسیها در ترسیم سناریوی محتمل نشان از آن

دارد ه داعش مهار ،لوپایتیکی ایران بهواسطه ترور و فشار به جبهه مقاومت را در دستور ار خود قرار میدهد.
کليدواژهها:

ایران ،داعش ،مقاومت اسالمي ،نظام سلطه ،محیط پیراموني ،مهار ژئوپلیتیکي

 .1دانشیار دانشگاه عالی دفاع مای و تحقیقات راهبردی kazemsd-49@yahoo. com
 .2دانشآموخته د تری روابط بی المال -دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)davand@modares. ac. ir -
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 .1مقدمه
«تروریسم» همواره یکی از مهام تاری تهدیادات امنیات ماای و ماورد توجاه اساناد
باالدستی جمهوری اسالمی ایران است .همزمان باا فیالیات گاروه تروریساتی -تکفیاری
داعش ،اهمیت مخاطرات تروریسم تکفیری در ح وزه پیرامونی جمهاوری اساالمی ایاران
بیش از پیش هویدا شد.
ای گاروه تروریساتی از ابتادای تأسایس ،اقادامات مخارب عدیاده ای را در محایط
پیرامونی و حاوزه دفااعی جمهاوری اساالمی ایاران باه نماایش گااشات و پاس از آن
بخش هایی از شاورهای اساالمی ازجمااه عاراو ،ساوریه ،افغانساتان ،لیبای ،نیجریاه و
افغانستان را اشغال و ناام نمود .داعش در دوره خایای نفات را اساتخراج و در شابکه
قاچاو بی الماای به فروت می رساند .ای گروه افراطی ،داعیه برپایی خالفت اساالمی را
دارد و در عی حال به فتنه های ماهبی دام می زند .داعش از فنااوری هاای اطالعااتی و
ارتباطی بهتری بهره را در جهت اسالم هراسای بارده و از ایا منظار باا مهاارت زیاادی
وحشت میآفریند؛ بنابرای ابیاد ضرورت انجام ای پژوهش عبارتاند از:
 )1بیتوجه ی به ،لوپایتیک پرخطر شور ممک است باعاث ورود بحاران تروریسام
(داعش) به داخل شور شود؛
 )2بیتوجه ی به ماهیت اهداا و عما کرد داعش باعاث تعایی

جبهاه مقاومات در

حوزه دفاعی -امنیتی خواهد شد؛
 )3بررسی اهداا چشم انداز ایران تا  ،1404می تواند نشان دهناده ضادیت جمهاوری
اسالمی ایران با افکار و اعمال تروریستی باشد؛
 ) 4پرداخت به الگوهای رفتاری داعش می تواند زیرساخت تصمیم گیری تصمیم سازان
مربوطه در ارتباط با ای گروه تروریستی را فراهم آورد .ای در حالی اسات اه تحایال
آینده تهدیدات گروه تروریستی -تکفیری داعش در حوزه دفااعی -امنیتای ایاران ،متار
مورد عالقه دانشوران عاوم اجتماعی بوده است .لاا نویسنده بار ایا بااور اسات اه در
پیشینه و ادبیات موضوع ،از بسیاری از ابیاد و اضاالع تهدیادات راهباردی داعاش عایاه
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محیط پیرامونی و حوزه دفاعی جمهوری اسالمی ایران به شاکای روشامند لفاات شاده
است .به عنوان نمونه ،در تحقیقات م بور نقشی برای «جریان شناسی» گاروه تروریساتی-
تکفیری داعش« ،انقالب اسالمی» و «نظام ساطه» در آینده تهدیادات آن عایاه جمهاوری
اسالمی ایران ذ ر نشده است.
جدول شماره ( -)1پیشینه موضوع
آثار

پژوهش
برآمدن داعش در خاورمیانه:

علّي و محافظهکار

تحایای جامیهشناختانه
(محافظه ار)

پژوهشگر
سرایی و داوری
مقدم ()1394

نجات ()1395

و پیامدها) (عاّی)

افکار پسااستیماری منجر به شکلگیاری ایا
گروه شدهاند
عبارت اند از :تحوالت داخای داعش ،بحاران
سااوریه ،بااازیگران منطقااهای و بااازیگران
بی الماای

تهدیدانگار و مقایسهای

داعش و نگاه ایرانی به امنیت
منطقهای؛ در جستوجوی

دیکتاتوری های منطقه لرب آسیا ،رسانه هاا و

عواماال تأریرگاااار در شااکلگیااری داعااش

البدشکافی داعش (ماهیت،
ساختار تشکیالتی ،راهبردها

نتایج

تهدیداتی از قبیل شییه ستی ی ،عوامانه نمودن
خانی ()1397

چهارچوبی تحایای

جهاد ،قدرتافکنی منطقهای داعش و ...امنیت
ایران را با خطر مواجه میسازند

پیوند فکری تکفیریهای

تو ای و ریمیان

داعش با حکومات اماوی در مقولاه باورهاا،

داعش با حکومت امویان

()1397

سنتها و عماکردها ،شباهت عمیقتری دارد

آینده گروهکهای تکفیری و
راهکارهای رباتبخش دولت
سوریه و عراو

الاا  .سااناریوی مطاااوب :نااابودی نهااایی
سی آبادی
()1394

تکفیریساام ،ب .سااناریوی محتماال :نااابودی
داعش،
ج .سناریوی ممک  :تسخیر بغداد و بیروت.

آیندهنگر

ال ) ساناریوهای مطاااوب :نااابودی امال
گروههای تکفیری،

آیندهپژوهی گروههای
تکفیری و تأریر آنها بر

اخوان اظمی و

ب) ساااناریوهای محتمااال :خاااارج شااادن

منازعات منطقهای در لرب

همکاران ()1397

گروههای تروریستی از داعیهداری حکومت،

آسیا

ج) سناریوی ممک  :تساخیر سارزمی هاای
بیشتر.
منبع :طراحی توسط نویسنده
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لاا هدا ایای نویسنده در ای تحقیق ،میطوا به تصویر شیدن الگوهاای رفتااری
گروه تروریستی -تکفیری داعش با توجه به سند باالدستی چشاماناداز  ،1404در محایط
پیرامونی و حوزه دفاعیشده ا ست .از همی رو سؤال ایای نوشتار عبارت است از اینکه:
الگوهای رفتاری گروه تروریستی– تکفیری داعش در جهان اسالم تا  1404باا تأ یاد بار
اقدام در حوزه پیرامونی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران دامند؟
 .2مباني نظری
 . 2 -1تمهیدات نظری :نقد و بررسي مطالعات امنیتي در تحلیل تهدیدات داعش
در ای بخش نویسنده سیی دارد با بررسی و نقد نظریه هاای امنیتای« ،الگاوی امنیات
راهبردی» را طراحی ند تا ضم تطبیق شرایط تهدیادات تروریساتی -تکفیاری داعاش
عایه جمهوری اسالمی ایران در محیط پیرامونی و حوزه دفاعی با یاک الگاوی باومی ،از
مطالیات امنیتی نی استیانت جوید.
 .2-1-1نوواقع گرایي و تهدیدات داعش در حوزه دفاعي ج.ا.ا

ا منیت نئورلال تر یبی از بسته امنیت مای و امنیت بی الماای

است (اقاربپرست و شجاعی،

 .)145 :1395نوواقعگرایی سرشت آنارشیک نظام بی الماای را نقطه ع یمت خود مایداناد.
دولتها برای اینکه از امنیت برخوردار شوند ،باید همگی پیوسته آماده باشند تا زور را با
زور پاسخ گویند

(تریا

و همکااران .)128 :1383 ،ایا در حاالی اسات اه باوزان و ویاوور

میتقدند ه جامیه باید مرجع ایای امنیت باشد

(ی دانی و خدابنده)170 :1390 ،

ای اتهامات با

رشااد ف اینااده جهااانی شاادن و ظ هااور بااازیگران فرامااای و فرومااای ساارعت بیشااتری
گرفت(ی دانفاام .)731-732 :1391 ،ازای رو ،نئورلالیسم از تحایل تهدیدات لیر عینی مانناد
تهدیدات فرهنگی و اجتماعی داعش بازمی ماند و تأریر تحایال بنیاان هاای تبارشناساانه
نظام بی المال بر تهدیدات منطقه ای و فرهنگی داعش عایه ایران را انکار می ند.
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 .2-1-2مکتب امنيتي کپنهاگ و تهدیدات داعش در حوزه دفاعي ج.ا.ا

مکتب پنهاگ از منظر هستی شناسانه ،دیدگاهی بینابینی به واقییت ،توجه باه ساطو
گوناگون فردی ،اجتماعی ،مای ،منطقهای و بی الماای ،تأ ید بر نقش نشگری دولات در
عاای توجااه بااه سااا یر بااازیگران و تیاماال و قااوامبخ شاای متقاباال ساااختار و ااارگ ار
دارد(سییدآبادی و محروو .)115 :1392 ،مکتب پنهاگ بر ساه انگااره ایاای متکای اسات)1 :
«امنیتی ردن»« )2 1،بخشها»« )3 2،مجموعههای امنیتای»3منطقاهای .امنیتای اردن ،هساته
امنیت سنتی را مورد تردید قرار داده و باا سیاسای اردن یاک مسائاه ،در پیوناد اسات.
بخش ها ،ارجاعی به تماای میاان امنیات اجتمااعی ،نظاامی ،زیساتمحیطای ،سیاسای و
اقتصادی است و مفهوم مجموعه های امنیتی نیا باه اهمیات ساطح منطقاهای در تحایال
امنیت میپاردازد (ابراهیمای .)15-16 :1393 ،ایا مکتاب نقاش قادرتهاای فرامنطقاهای در
ترتیبات امنیتی منطقهای داعش عایه ایران را نادیده میگیرد ،تاقای آن از امنیات در برابار
داعش «منفی» است و «بخشها» برای اربست تهدیدات داعش ارایی چندانی ندارند.
 .2-1-3مکتب پاریس و تهدیدات داعش در حوزه دفاعي ج.ا.ا

مکتااب پاااریس تأ یااد دارد ااه روابااط باای الما ال خااودت را از نظریااه سیاساای و
جامیهشناسی سیاسی جدا ساخته است .امنیت را نمیتوان تنها از منظر روابط بی المال به
مطالیه گااشت (ابراهیمی .)18-20 :1393 ،تأسیس امنیت از یکسو وابسته به اربرد زبان و از
سوی دیگر مشروط به «بافات» [میادان] اسات .لااا رابطاه اارگ ار و بافات ،رابطاه ای
یکسویه نیست و زبان بهخودیخود ،واقییت را نمیسازد (فیروزآبادی و قریشی .)26 :1391 ،از
سویی ،رابطه قدرت -دانش /امنیت بحث میرفت شناسی مکتب پاریس را شکل می دهاد.
پایسی ردن عدم امنیت ه با دانش متخصصی امنیات پیوناد خاورده اسات؛ حاالتی از
حکومتگری است ه به ترسایم خطاوط تارس و نااامنی در دو ساطح فاردی و جمیای
1. Securitisation
2. Sectors
3. Security Complexes
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می پردازد (ابراهیمی .)19 :1393 ،ای مکتب نی دچار نقصان نظری (مشخص نبودن مصاادیق
تهدیدات داعش) ،نقصان هستیشناسانه (به درستی مشخص نمی ناد اه امنیات جامیاه
چیست؟) و نقصان میرفتشناسانه (مبحاث داناش -قادرت اارایی چنادانی در تحایال
تهدیدات داعش عایه ایران ندارد) است.
 . 2-1-4نظریه بومي امنيت (اسالمي -ایراني)

به گفته افتخاری و یدقی « امنیت در گفتمان شرییت مدار در چهاارچوب قدسای و
نه مادی انگاری فهم ،تحایل و مدیریت می شود و مخال

بالمنازعه عقل اسات» .عااوم

امنیتی توحیدی برای تهدیدهایی ه متوجه بقای ابدی انسان میشود چارهجویی می ند
و ای گفتمان تهدیدهای دنیوی و اخروی را با هم مایبیناد (افتخااری و یادقی.)8 :1395 ،
حم هپور روت شناسی مطالیات امنیتی اسالمی و ایرانی را مبتنی بر ایا مراحال تاقای
می ند :ال ) مشخص ردن مسالل عاوم امنیتی و موضع شناسی عاوم امنیتی با قابایات
تطبیق یا مصداویابی؛ ب ) ش

موضوعات امنیتی از طریق عقل و اجماع شهرتهاای

متقدمان ،سیره های عقال از طریق تحقیق در انواع ا تشاا های ممک از متاون دینای از
سوی عاما و اندیشمندان اسالمی در حوزه امنیت؛ د) سازمان دهی  ،مقایساه و سانجش
مجموعه های مطالیات امنیتی با یکدیگر ،استنتاج و تشاکیل یاورت قیااس منطقای از
موضوعات امنیتی با مساعدت عقل و تجرباه خاا

و ...

(حما

هپاور .)80-81 :1393 ،لااا،

نویسنده میتقد است ه با استفاده از فرانظریه نظریه اسالمی -ایرانی امنیت و در قالاب
الگوی امنیت راهبردی می توان تهدیدات داعاش در محایط پیراماونی و حاوزه دفااعی
جمهوری اسالمی ایران را به تصویر شید .استفاده از نظریاه هندساه قادرت مقاومات
اسالمی در تهدیدات راهبردی داعش؛ طراحی الگوی «امنیت راهبردی» با توجه به نقاد
نظریه های لربی و در نظر داشت شرایط محیطی و مبنا قرار د ادن نظر ارشناسان بومی،
از مواردی هستند ه با توجه به آن ها می تاوان تهدیادات داعاش در حاوزه دفااعی را
تحایل نمود.
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 . 3تمهيدات مفهومي :الگوی امنيت راهبردی
«امنیت راهبردی»1به مثابه یک الگو اولی بار به واسطه االوی ماا ین در رواباط بای
المال در الج دفاع مای فنالند ،مطر گردید .ما نی تأ ید دارد مفهوم امنیات راهباردی
تالشی برای تیدیل پیچیدگی های ابیاد چندبیدی حوادث [یا به عبارتی بهتار تهدیادات]
است ه ریشه در مطالیات نظری دارد  .امنیت راهبردی یک مفهوم با متغیرهاای عماودی
(حا میتی) و افقی (لیر حاا میتی) اسات .پیچیادگیهاای ت غییارات محیطای بار تاوازن
موضوعات و دلدلههای مربوطه تأریر می گاارد؛ بنابرای  ،حفظ تیادل ایایتری چاالش
امنیت راهبردی در تمام سطو یک سازمان است) .(Mäkinen, 2005شادون گریوز اشااره
دارد «امنیت راهبردی» وا،ه ای است ه در بخش های متفااوت امنیتای جهاانی مطاابق باا
شرایط زمانی و مکانی مختا

به ار می رود[ .لاا می توان از آن در مبحث عاوم سیاسی،

روابط بی المال و عاوم راهبردی و امنیتی استفاده

نمود]). (Greaves, 2008:14

نویسنده برای الگوی امنیت راهبردی ،ایول ،منابع و ار ردهایی را مشخص می ند.
منظور از ایول ،قاعدههایی است ه عادول از آنهاا در هار شاکل ،عادول از مرزهاای
الگوی امنیت راهبردی اسات .از طرفای ،مناابع و ار ردهاای الگاوی امنیات راهباردی
مختص به ای پژوهش است و تیریفی را در برمی گیارد اه مقتعایات نظاری و عماای
تحقیق به آن دام می زند .از ای حیث منابع الگوی امنیت راهبردی ،آبشخورهایی هستند
ه مرزها و شبکه الگوی امنیت راهبردی در ارتبااط باا تهدیادات داعاش عایاه ایاران را
مشخص می نمایند و در نهایت ار ردهای الگوی امنیت راهبردی ،به سامان دهی مناابع و
ساختارمندی آنها در جهت هدا ایای تحقیق میپردازند.
از ای حیث ،ایول الگوی امنیت راهبردی عبارتاند از )1 :درنظرداشت مباحث نظاری
و فرانظری لربی و بومی و تطبیاق آنهاا باا تهدیادات داعاش )2 ،درنظرداشات مساالل و
دلدلههای الن و خرد )3 ،شناسایی دلدله و میعل بر اساس شرایط مکانی و زمانی)4 ،
1. Strategic Securiety
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فرا رفت از ایول ارباتگرایی؛  )5اراله راهبرد برای جاوگیری از تنش و حفظ تیادل.
مهمتری مناابع الگاوی امنیات راهباردی شاامل چهاار مؤلفاه هساتند )1 :چرایای و
ریشه یاب ی تهدیدات داعش عایه ایران در حوزه دفاعی ) 2 ،تشاخیص مصاادیق تهدیادات
داعش عایه جمهوری اسالمی ایران )3 ،پیش بینای وضاییت آیناده تهدیادات داعاش در
حوزه دفاعی ج.ا.ا )4 ،تطابق یافتهها ی پیشینه پاژوهش و نظار ارشناساان باا اساتفاده از
تج یهوتحایل داده های آماری.
ار ردهای الگوی امنیت راهبردی ،به سامان دهی منابع و ساختارمندی آنها در جهت
هدا ایای تحقیق مای پردازناد .اار رد الگاوی امنیات راهباردی ضام درنظرداشات
محاورات و مقدورات داعش و شور بهمنظاور ارالاه راهبارد جهات ااهش تهدیادات
داعش ،بر اساس مطالیات نظری است .لاا هدا الگوی امنیات راهباردی ،ارالاه راهکاار
بهمنظور تأمی امنیت پایدار منطقهای است.

نگاره شماره ( -)1تهدیدات داعش در الگوی امنیت راهبردی
منبع :طراحی توسط نویسنده
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 .4منابع الگوی امنيت راهبرد ی در تحليل تهدیدات داعش تا 1404
منابع الگوی امنیت راهبردی در نوشتار حاضر چهار وجه زیر را در برمیگیرد.
 .4 -1چرایي و ریشه یابي تهدیدات داعش علیه ایران در حوزه دفاعي
برخی از تحایاگران با نگاهی واقع گرایانه به سیاست بی المال ،گ ینه انتخابی ایران را
ساطه و اجبار می دانند ه به واسطه به ارگیر ی قدرت و بازدارندگی نظامی است

(نیا ویی و

عسگریان)82 :1394 ،؛ اما نویسنده قدرت جمهوری اسالمی ایران را تاک بیادی نمای داناد و
قالل به سه نوع قدرت و نفوذ برای جمهوری اسالمی ه نشأت گرفته از انقاالب اساالمی
است ،می باشد .ای مسئاه بهطور امل با اهداا و عماکرد داعش در حوزه جهان اساالم
در تعاد است و ای گروه تروریستی -تکفیری در پی مهار اضالع قدرت ایران در لارب
آسیا است.
نسل اول قدرت در قالب رلالیسم اراله شد .در نوع رلالیستی رواباط خاا
عموماً بی سو،ه و ابژه ،رابطه فوری ،محسوس و سازنده برقارار اسات

قادرت،

(Berenskoetter,

) .2007: 1-10منظور از مبانی مادی قدرت انقالب اسالمی ،تأریر جهاتگیاریهاای عماای
سیاست خارجی ایران بر گفتمان مقاومت در منطقه لرب آسیا است .محاور مقاومات در
لرب آسیا با حعور تهران ،دمشق ،ح ب اهلل و حماس ،دفاع از آرمان فاسطی و مقاباه با
نظام ساطه (نومحافظه اری) و افراط گرایای اساالمی تروریسام را در دساتور اار خاود
داشتهاند

(آدمی و

شاورز مقدم .)7-19 :1394 ،همچنی مبارزه ایاران باا گاروه هاای تروریساتی

حوزه جهان اسالم مانند داعش و جبهاه النصاره بیاد از  2011م در زماره قادرت ماادی
انقالب اسالمی محسوب میگردد.
نسل دوم قدرت را لیبرالها اراله ردند .لیبرالیسم ،ر،یمهای بی الماای را بادیای بارای
شناخت دیگر منابع قدرت همچون قدرت نرم میرفی نمودند

). (Berenskoetter, 2007:1-10

با توجه به اهداا و ایول انقالب اسالمی ،جهت گیری بنیادی ایران عدم تیهاد باه نظاام
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ساطه (نومحافظه اری) و درعی حال ،تالت جهت تشکیل التالا و اتحاد عایه ای نظام
و هر نوع ساطه گری و ساطه پایری است (حافظ نیا و همکاران .)9-17 :1391 ،الاتالا ایاران باا
روسیه برای مبارزه با تروریسم داعش یکی از جاوه های قدرت نهادی جمهوری اساالمی
ایران است.
نسل سوم برای قدرت عامل خایی مشخص نمی ند و قدرت را فرایندی تیریا

مای ناد

ه در تاروپود روابط اجتماعی عنصر رضایت را بازتولید مای ناد).(Berenskoetter, 2007: 10-23
در نوع لیرمستقیم قدرت ،رابطه بی سو،ه و ابژه باواسطه ،با فایاه زمانی و اجتماعی اسات .بار
ای اساس ،قدرت مولد ویژگیات برساخته شدن لیرمستقیم روابط اجتماعی سو،ههاا در نظاام
مینا و نمودهاسات) . (Barnett and Duvall, 2005: 691گساترت هنجاار مقاومات در لارب آسایا
یکی از تأریرات انقالب اسالمی است (پوستی

چی و متقی .)104 :1390 ،انقالب اسالمی با تبیای اینکاه

«اسالم راهحل و جهاد وسیاه ایای است» به مبارزات ماردم فاساطی و انتفاضاه آناان جنباهای
فرامای بخشید و مبارزه با ر،یم یهیونیستی (نوروزی )49 :1391 ،و افراطگرایی اساالمی (مباارزه باا
داعش) را جنبه جهانی بخشیده است.
در ارتباط با ریشه هاای تهدیادات داعاش محقاق اعتقااد دارد باه دلیال تنگااتنگی و
همپوشانی منافع نظام بی المال با گروه داعش ،ای گروه تروریساتی از خاردهنظاام هاای
تابیه ساختار سیاست بی المال و تهدیدات آن منبیاث از همای سااختار و عایاه امنیات
جمهوری اسالمی ایران است .دلیل ایای ای گ اره را بایاد در شاباهت تهدیادات نظاام
بی المال با تهدیدات داعش (مادی ،نهادی و ایادلولو،یک) جسات وجاو نماود .سااختار
سیاسی بی الماای همواره تهدیدات عدیده ای را عایه ایران به منصه ظهور گااشته اسات.
نظام بی المال در مقابل قدرت ماادی جمهاوری اساالمی ایاران وا انش هاای پرخطاری
ازجماه جنگ تحمیای عراو عایه ایران ،اعمال انواع مختا

تحریم ها ،باو ه ردن تمامی

دارایی های بانک مر ا ی و دولات ایاران در ایااالتمتحاده  ،جااوگیری از فیالیاتهاای
یاح آمی هسته ای ایران و حمایت از افراط گرایی سانی و تروریسام در منطقاه را اعماال
 .1دستاوردها در سیاست بی المال زمانی نمود پیدا می نند ه انواع قدرت پایه دستادوردهای قدرت شوند.
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نموده است.
در مقابل قدرت نهادی جمهوری اسالمی ایران ،نظام بی المال بهمنظور فشار بر ایران
و تطبیق سیاستهای ای

شور با قواعد مورد نظر خود ،از راهبردهای مختافای اساتفاده

می ند ه عبارتاند از -1 :بازدارندگی و سد نفوذ -2 ،توازن تهدید -3 ،تغییر ر،یم-4 ،
درگیر ساخت ایران در جنگ مستقیم یا نیابتی -5 ،تحریم (موسوی شفالی و شااپوری )1390 ،و
در نهایت در برابر قدرت مولد انقالب ایران ،نظام بی الماای (بهطاور عماده دولاتهاای
لربی) نی وا نش نشان داده اند .اسپوزیتو و پیسکاتوری مینویسند  :لرب از طریق تقسیم
جسورانه مسامانان به «مسامان خوب» ساانی اه اهاداا ماورد تأییاد لارب را دنباال
می نند و «مسامانان بد»  ،خود را در میرض اتهام به دخالت در امور مسامانان قارار داده
است و ای حربه دقیقاً مصداو بارز سیاست مهار جدید مبتنی بر مهار مساامانان توساط
مسامانان است (موسوی شفالی و شااپوری . )176 :1390 ،در نگااره زیار ،نویسانده مقابااه نظاام
نومحافظه اری در برابر ابیاد قدرت و نفوذ انقالب اسالمی را به تصویر شیده است.
نگاره شماره ( -)2مقاباه نظام ساطه با ابیاد قدرت انقالب اسالمی
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منبع :طراحی توسط نویسنده

 . 4-2تشخیص مصادیق تهدیدات داعش علیه جمهوری اسالمي ایران
نویسنده در قالب بافتاار تحقیاق ،تهدیادات تروریساتی -تکفیاری داعاش از ابتادای
تأسیس تا نون را در انواع مادی ،نهادی و ایدلولو،یک شناسایی و تبیی نموده است.
جدول شماره ( -)3تهدیدات داعش علیه ج.ا.ا در محیط پیراموني
تهدیدات مادی
مادی
احتمااال ن دیکاای داعااش بااه
مرزهای ایران
اف ایش ه ینههای نظامی ایران
فریت یابی بارای جریاان هاای
تج یهطاب مساح
اختالل در فروت نفت

نهادی
دولتسازی

ایدئولوژیک
تصویرسازی مخادوت گفتماانی
از اسالم سیاسی

تعیی

جبهه مقاومت

ترویج سافسیم

تعیی

راهبردی روسیه

اسالمهراسی

حعور التالا لیر متحد به بهانه شییهستی ی
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مبارزه با داعش
گسترت ناامنی و تروریسم
اهش تاوان تجااری ایاران در
شورهای متحد
ذوالفقاااری و عمراناای  1396و
بصیری و همکاران1396 ،

اف ا ایش تااوان راهبااردی ر،یاام
یهیونیستی

شییههراسی

سساات باای ایااران و بدنااه
مقاومت
قالمپناه و خان محمدی1394 ،

رضایی و موسوی جشنی1396 ،

طراحی توسط نویسنده

 . 4 -3آینده تهدیدات داعش در حوزه د فاعي ج.ا.ا بر اساس جریانشناسي داعش
از منظر الگاو ،ترسایم وضاییت هاای آیناده داعاش در گارو شاناخت تاریخچاه،
ایاادلولو،ی (قباال از تأساایس حکوماات) ،شااناخت عماکاارد و اهااداا (در زمااان
حکومت داری) آن است.
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نگاره شماره ( -)3نقش منابع الگو در جریانشناسي داعش
منبع :طراحی توسط نویسنده
 .4-3-1الگوی رفتاری داعش قبل از تأسيس حکومت

قرالت رسمی محققان عاوم سیاسی و راهبردی از برخی از حقایق شاکلگیاری داعاش
چشم میپوشند ه نویسنده ادبیات ای جریان را محافظاه اراناه تاقای ماینمایاد .در ایا
ادبیات ،تحاوالت گاروه هاای تروریساتی اعام از سافسایم و نوسافسایم داعاش ناشای از
فرایندهای درونی جهان اسالم است و لرب و نظام حا م بر سیاست بی الماال ،نقشای در
پیدایش ،تثبیت و ترویج گاروههاای تروریساتی ندارناد .در مقابال ادبیاات محافظاه اراناه
تاریخچه داعش ،برخی (ازجماه نویسانده) بار ایا اعتقادناد گاروه تروریساتی -تکفیاری
داعش ،مولود راهبرد نظام ساطه در لرب آسیا

(آذیا و سای

زاده )1394 ،باه شاکل مساتقیم و

نترلشده (توسط نظام ساطه و شورهای همسو با آن در منطقه) است.
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نگاره شماره ( -)4جایگاه تاریخچه داعش در الگوی امنیت راهبردی
منبع :طراحی توسط نویسنده

همچنی  ،الگوی رفتاری تکفیری ا تروریستی نشان میدهد :داعش از ساویی وهاابی
است و از سوی دیگار باهشادت افراطای اسات  .درواقاع ،داعاش بازگردانادن وهابیات
محافظه ار سیودی به همان مسیر خش و افراطی قدیمی است؛ ایدلولو،ی آنها وهابیت
تجدید حیات یافته می باشد .تأ ید بر احیای خالفت و استقرار آن در جهان اسالم ،استفاده
از تکفیر در حد گسترده و اعالم جهاد عایه سایر مسامانان ،ویژگی بارز ایادلولو،ی ایا
گروه است (بخشی و همکاران . )1392 ،لاا الگوی رفتاری داعش در جهت منافع نظام سااطه و
مهار محور مقاومت در جهان اسالم است .در ذیل نگاره زیر الگوی رفتاری داعش قبل از
تأسیس حک ومت بر اساس تاریخچه و ایدلولو،ی آن ترسیم شده است.
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نگاره شماره ( -)5الگوی رفتاری داعش قبل از حکومتداری
منبع :طراحی نویسنده
 . 4-2-2الگوی رفتاری داعش در سرزمين های تحت اشغال (حکومتداری)

مهم تری اهدافی ه انگی ه داعش برای اقادامات مختاا

در حاوزه جهاان اساالم را

تشکیل می دهد ،مشکالتی است ه باهزعام داعشایان گریباانگیر مساامانان شاده اسات.
اهااداا داعااش ،دلدلااه هااای اقتصااادی نیساات ،باکااه در ظاااهر مشااکالت عقیاادتی و
ایدلولو،یک در ای امر بسیار اهمیت دارند .اهدافی از قبیل از بی بردن بحاران خالفات
در جهان اسالم (محمودی ،)182 :1395 ،اجرای شارییت در جهاان اساالم

(تاجیاک و همکااران،

 ،)264 :1393بدعت زدایی از جهاان اساالم (شااهقایان و رساتمی)144 :1395 ،؛ و ن دیکای جهاان
اسالم به فریعه واجب جهاد (سیادت و جهاانگیری . )93-110 :1396 ،نقطه عط

تناقض اساسی

اهااداا داعااش بااا عماکاارد آن ،بااا تحایاال عنایاار الگااوی رفتاااری داعااش در زمااان
حکومت داری مشخص می گردد .نویسنده ای عنایر را به شامول دولاتساازی نااقص،
ترور و تفرقه در جهان اسالم و هم سویی با راهبردهاای نظاام سااطه ،ارزیاابی مای ناد.
داعش یاحب ارتش بود ه از جنگجویان آموزت دیده ه دالماً باا نیروهاای تاازهنفاس
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تجهی می شود ،تشکیل می شد و دارای یک دستگاه تبایغااتی تأریرگااار اه باه خاوبی از
امکانات شبکه های جهانی بهره برداری می رد؛ اما مهم تری عنصری ه در دولتسازی به
داعش مک فراوانی نمود ،خشونت و ترور و تکفیر بود .اساتفاده از تکفیار ،خشاونت و
ترور برای دولت سازی در دنیای اماروزی حاا ی از آن اسات اه هادا ایاای داعاش
برخالا ادعای خود ،دولت سازی و احیای خالفت در جهان اسالم نیست؛ چرا ه ساران
داعش به خوب ی آگاه هستند ه دولت سازی با تکفیر و تارور باا مقتعایات جهاان اساالم
سازگاری ندارد.

نگاره شماره ( -)6الگوی رفتاری داعش در زمان حکومتداری
منبع :طراحی توسط نویسنده

بنابرای از منظر الگوی امنیت راهبردی ،سه وضییت برای آیناده اقادامات داعاش در
حوزه دفاعی -امنیتی ایران متصور است ه نمایه آنها در جدول زیر آورده شده است.
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جدول شماره ( -)4آینده اقدامات داعش در حوزه دفاعي -امنیتي ج.ا.ا بر اساس منابع الگو
(پیشرانها و بسترها)

سه وضییت برای آینده اقدامات داعش در حوزه دفاعی -امنیتی

وضییت ضیی  :دولت ساازی

وضاااییت ممکااا  :دولاااتساااازی

وضااییت محتماال :فشااار بااه

در عراو و سوریه

افغانستان

جبهه مقاومت

پیشران :نداشات پایگااه اجتمااعی در
پیشران  :می ان حمایت جامیاه.

مقاباال حعااور نظااامی .بسااتر :عاادم

بستر :عدم مشروعیت ترور

مشااروعیت تاارور در مقاباال حمایاات
نظام ساطه از داعش

پیشاااران :عماکااارد جبهاااه
مقاومااات .بساااتر :هندساااه
قدرتمحور مقاومت

پیشران :ایدلولو،ی ناهمگون با جامیه
در مقابل بی ربات ی سیاسی .بستر :عادم
مشااروعیت تاارور در مقاباال واقییاات
ربات سیاسی افغانستان

پیشران :ترور و ارعاب .بساتر:
مبااارزه بااا هندسااه قاادرت
مقاومت اسالمی
پیشران :ترور و ارعاب .بساتر:
مبااارزه بااا هندسااه قاادرت
مقاومت اسالمی

پیشااران :ندا شاات سااابقه تاااریخی در
پیشران :عماکرد روسیه .بستر:
تجدیدنظرطابی

مقابل همکااری باا ساایر گاروه هاای

پیشران :ترور و ارعاب .بساتر:

تروریستی.

مبااارزه بااا هندسااه قاادرت

بستر :عدم مشروعیت ترور در مقابال

مقاومت اسالمی

مهار اسالم بهواسطه اسالم افراطی

 .5روششناسي
آینده پژوهی مطالیه نظام مند ،ش  ،ابداع ،اراله ،آزمون و ارزیابی آینده هاای ممکا ،
متحمل و مطاوب است (قاعدی و گاشانی .)4-5 :1394 ،پژوهش در حاوزه آیناده باه شایوهای
ف اینده ،تصمیم ها و سیاست های عمومی را متأرر ساخته اسات ).(Inayatullah,2013:1-15
در سیر تحول و تطور آینده پژوهی سه دوره قابل تمای است :دوره نخسات اه تاا دهاه
 1980م رسم بود ه از رویکرد پیش بینی بر اساس روت های فنی و می استفاده میشد.
در دوره دوم یینی از دهه  80م به بید رویکرد آینده نگاری مبنی بار روت هاای یفای و
لیر مهندسی مد نظر بود؛ اما در دوره سوم یینی چندساله اخیار باه رویکارد آیناده هاای
متیارض و ارزیابی نقش نشگران بر اساس روت های نرم (روت های یفای و تحایاای)

ااااااااااا مقاله پژوهشی :الگوهای رفتاری گروه تکفیری -تروریستی داعش در حوزه دفاعی-امنیتی ج.ا.ایران تا 395 / 1404

در نار روتهای می و مهندسی تأ ید میگردد .لاا روتهاای آینادهپژوهای بار مبناای
تکنیکهای به ار رفته به دو گروه می و یفی تقسیم میشوند (عایپور و قیطاسی.)234 :1394 ،
با ای اویاا ،روت تحقیق در ای پژو هش اول اینکه :تحایای -تجویری اسات؛ چرا اه
اول اینکه ،همه مراحل تحقیق از مجرای الگوی امنیت راهبردی انجام و در نهایات منجار
به اراله راهبرد برای اهش تهدیدات گروه تروریستی -تکفیری داعش خواهد شد و دوم
اینکه ،آینده پژوهی از نوع تحایل تأریر روند و سناریونویسی مایباشاد .بارای انجاام ایا
روت ه اربرد آن در منابع الگوی امنیت راهبردی است ،دو مرحاه ایای باید طی شود:
در مرحاه اول با استفاده از داده هاای موجاود دربااره موضاوع ماورد مطالیاه بایاد یاک
برون یابی انجام داد تا به یک پیش بینی اولیه دست پیدا نایم .ساپس باا اساتفاده از نظار
خبر گان رویدادهایی ه در آینده احتمال وقوع دارند ،شناسایی می شود و با اعماال تاأریر
آن بر روی پیش بینی انجام گرفته اولیه ،به نتایج دقیق تری دست پیدا ارده و مباادرت باه
نوشت سناریو می نیم (عباسی و همکاران.)1393 ،
جدول شماره ( -)5روش تحقیق و مزایای آن
هدا تحقیق :شناخت الگوهای رفتاری گروه تروریستی – تکفیری داعش در جهان اسالم تا  1404با تأ ید بر حوزه
پیرامونی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران
نوع تحقیق :توسیهای و اربردی
توجه به وضییت های آینده داعش در ارتباط با ایران ،عنایت به تاریخچه داعش و نظم نظری ای مقوالت
روت تحقیق :تحایای -تجوی ی و آینده پژوهی (تحایل تأریر روند و سناریونویسی)
 تاریخچه و ریشههای شکل گیری داعش (منابع الگو)تحایل

 چرایی ،ریشه ها و چیستی تهدیدات داعش (منابع الگو) -اهداا و عماکرد داعش در حوزه ،لوپایتیکی جهان اسالم (منابع الگو)

تحایل
تجوی

 الگوی ر فتاری در زمان پس از حکومتدار ی داعش در قالب سه سناریوی ضیی  ،ممک و محتمل(منابع الگو)
اراله الگوی امنیت راهبردی در ارتباط با اهش تهدیدات داعاش در محایط پیراماونی ج.ا.ا در جهاان
اسالم ( ار رد الگو)

م ایای روت تحقیق :تحایل گستره فراگیر تهدیدات داعش در محیط پیرامونی ج.ا.ا در جهان اسالم
قابایت دسته بندی الگوهای رفتاری داعش و آیناده پژوهای نسابی آن بار اسااس تاریخچاه ،ایادلولو،ی ،اهاداا و
عماکرد ای گروه تروریستی -تکفیری.
منبع :طراحی توسط نویسنده
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 .6یافتههای تحقيق
 .6 -1سناریوی ضعیف :دولت سازی در عراق تا 1404
ن ویسنده برای فهم احتمال وقوع دولت سازی داعش در عراو ،بر اساس مناابع الگاوی
امنیت راهبردی سه پیشران را در نظر گرفته ) 1 :می ان حمایت جامیه عراو از داعاش تاا
 1404؛ (به ترتیب م ،متوسط ،زیاد) ) 2 ،می ان حمایت جبهه مقاومت از عراو تاا 1404؛
(به ترتیب م ،متوسط ،زیاد) و  ) 3می ان حمایت روسیه از عاراو تاا 1404؛ (باه ترتیاب
م ،متوسط ،زیاد).

نمودار شماره ( -)1احتمال دولتسازی داعش در عراق تا  1404از دید نخبگان
منبع :طراحی توسط نویسنده

ا ثریت ارشناسان احتمال دولت سازی داعاش در عاراو تاا  1404را ضایی
تویی

( ام)

نموده اند .منابع الگوی امنیت راهبردی هم ،احتماال وقاوع چنای اماری را ام

تحایل نموده است.
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نمودار شماره ( -)2تحلیل تأثیر روند احتمال دولت سازی داعش در عراق تا  1404از دید نخبگان و
منابع الگو
منبع :طراحی توسط نویسنده

مقایسه خروجی منابع الگوی امنیت راهبردی و نظر نخبگان در ارتباط باا دولاتساازی
داعش را در عراو تا  1404در قالب سناریوی ضیی

نشان میدهد :به دلیل عادم حمایات

جامیه عراو از گروه تروریستی -تکفیری داعش ،به دلیل حمایت و پشتیبانی جبهه مقاومت
از عراو در برابر داعش و به دلیل حمایات و پشاتیبانی روسایه از عاراو در برابار داعاش،
احتمال دولتسازی داعش در عراو (محیط پیرامونی و حوزه دفاعی ایران) ضیی

است.

 .6 -2سناریوی ضعیف :دولت سازی در سوریه تا 1404
نویسنده برای فهم احتمال وقوع دولت سازی داعش در سوریه بر اساس منابع الگوی
امنیت راهبردی سه پیشران را در نظر گرفته ) 1 :می ان حمایت جامیه سوریه از داعش تاا
 1404؛ (به ترتیب م ،متوسط ،زیاد) ) 2 ،می ان حمایت جبهه مقاومت از سوریه تاا 140؛
(به ترتیب م ،متوسط ،زیاد) ) 3 ،می ان حمایت روسیه از سوریه تا 1404؛ (به ترتیب م،
متوسط ،زیاد).
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نمودار شماره ( -)3احتمال دولت سازی داعش در سوریه تا  1404از دید نخبگان
منبع :طراحی توسط نویسنده

ارشناسان احتمال دولت سازی داعش در سوریه تا  1404را ضایی

( ام) تویای

نمودند .منابع الگوی امنیت راهبردی هم همانطور ه در ادبیات پژوهش مشاخص شاد،
احتمال وقوع چنی امری را م تحایل نموده است.

نمودار شماره ( -)4تحلیل تأثیر روند احتمال دولت سازی داعش در سوریه تا  1404از دید نخبگان
و منابع الگو
منبع :طراحی توسط نویسنده
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مقایسه خروجی منابع الگوی امنیت راهبردی و نظر نخبگان در ارتباط با دولتساازی
داعش در سوریه تا  1404را در قالب سناریوی ضایی

نشاان مای دهاد :باه دلیال عادم

حمایت جامیه سوریه از گروه تروریستی -تکفیری داعش؛ به دلیل حمایات و پشاتیبانی
جبهه مقاومت از سوریه در برابر داعش و به دلیل حمایت و پشتیبانی روسیه از سوریه در
برابر داعش ،احتمال دولت سازی داعش در شور سوریه (محیط پیرامونی و حوزه دفاعی
ایران) ضیی

است.

 .6 -3سناریوی ممکن :دولتسازی در افغانستان تا 1404
نویسنده برای فهم احتمال وقوع دولت سازی داعاش در افغانساتان بار اسااس مناابع
الگوی امنیت راهبردی سه پیشران را در نظر گرفته ) 1 :می ان حمایت جامیه افغانساتان از
داعش تا  1404؛ (به ترتیب م ،متوسط ،زیاد) ) 2 ،می ان احتمال بییات داعاش باا ساایر
گرو ه های تروریستی تا  1404؛ (به ترتیب م ،متوسط ،زیاد) و  )3میا ان تاأریر بای ربااتی
سیاسی در افغانستان بر دولتسازی داعش تا  1404؛ (به ترتیب م ،متوسط ،زیاد).

نمودار شماره ( -)5احتمال دولت سازی داعش در افغانستان تا  1404از دید نخبگان
منبع :طراحی توسط نویسنده
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همانطور ه در نمودار باال مشخص است ،ا ثریت ارشناسان احتماال دولاتساازی
داعش در افغانستان را بی

م و متوسط دانسته اناد .مناابع الگاوی امنیات راهباردی نیا

احتمال دولت سازی داعش در افغانستان را تا  1404ممک (متوسط) تحایل نموده است.

نمودار شماره ( -)6تحلیل تأثیر روند احتمال دولت سازی داعش در افغانستان تا  1404از دید
نخبگان و منابع الگو
منبع :طراحی توسط نویسنده

مقایسااه خروجاای منااابع الگااوی امنیاات راهبااردی و نظاار نخبگااان در ارتباااط بااا
دولت سازی داعش در افغانستان تا  1404را در قالب سناریوی ممک نشان می دهد :باه
دلیل ممک بو دن (در نوسان بودن بی ضیی

تا متوسط) حمایت جامیه افغانساتان از

گروه تروریستی -تکفیری داعش و به دلیل ممک بودن بییات داعاش باا تروریسام و
تأریر آن بر دولت ساازی داعاش در افغانساتان تاا  ، 1404احتماال دولات ساازی گاروه
تروریستی تکفیری داعش در شور افغانستان (محیط پیرامونی و حوزه دفااعی ایاران)
ممک (متوسط) است.
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 . 6 -4سناریوی محتمل :فشار داعش به محور مقاومت تا 1404
نویسنده برای فهم احتمال وقوع ساناریوی محتمال بار اسااس مناابع الگاوی امنیات
راهبردی پیشران «ترور ،ارعاب و ایجاد شبکه های مخفی عایه محور مقاومت» را در نظار
گرفته است.

نمودار شماره ( -)7احتمال فشار داعش به جبهه مقاومت از دید نخبگان
منبع :طراحی توسط نویسنده

از منظر نخبگان احتمال اینکه داعش تا  ، 1404فشار بیشاتری باه محاور و جبهاه
مقاومت وارد آورد ،زیاد است .همچنی  ،الگوی امنیت راهباردی (مناابع الگاو) هام
احتمال اینکه داعش تا  ، 1404فشار بیشاتری باه محاور مقاومات وارد آورد را زیااد
تحایل نموده است.
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نمودار شماره ( -)8تحلیل تأثیر روند احتمال فشار داعش به محور مقاومت تا  1404از دید نخبگان
و منابع الگو
منبع :طراحی توسط نویسنده

در سناریوی محتمل ،گروه تروریستی -تکفیری داعش در جهت اهداا نظام ساطه و
شورهای محافظه ار منطقه تا  1404به حیات خاود اداماه خواهاد داد و در ایا میاان،
الگوی رفتاری ای گروه تروریستی -تکفیری مهار ایران در ،لوپایتیک منطقاه اسات .باه
دیگر سخ  ،نقش جمهاوری اساالمی ایاران در میاادالت راهباردی نظاام سااطه نقشای
تییی

ننده و راهبردی است  ،لاا مهار ایران تجدیدنظرطاب در وتاه مدت و یا باندمدت

ضروری است .لاا داعش به عنوان یک گروه تروریستی اه الگوهاای رفتااری آن اامالً
برخالا اهداا سیاست خارجی ایران در ،لوپایتیک لرب آسایا و جهاان اساالم اسات،
اب ار مفیدی برای نترل قدرت ف اینده ایران در منطقه م بور تا  1404است.
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نگاره شماره ( -)7الگوی رفتاری داعش تا  1404در محیط پیراموني و حوزه دفاعي جمهوری
اسالمي ایران
منبع :طراحی توسط نویسنده
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 .7نتيجهگير ی :ارائه راهبرد بر اساس کارکردهای الگوی امنيت راهبردی
نویسنده در پایان با عنایت به نقاط ضی
و نقاط ضی

و قوت داعش (منابع الگوی امنیت راهبردی)

و قاوت جمهاور ی اساالمی ایاران در برابار داعاش (مناابع الگاوی امنیات

راهبردی) ،راهبردهایی را جهت تخفی

تهدیادات راهباردی گاروه تروریساتی -تکفیاری

داعش در محیط پیرامونی و حوزه دفاعی جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد میدهد.
 .7 -1نقاط ضعف و قوت داعش تا 1404
منابع الگوی امنیت راهبردی مشخص نمود ه در محیط پیرامونی و حوزه دفاعی ج.ا.ا
نقاط ضی

داعش عبارتاند از :ضی

در دولت سازی در لرب شور (عراو و سوریه)؛

انهدام ساختار تشکیالتی؛ از دست دادن مشروعیت و وجهاه نا د ماردم منطقاه؛ سااختار
ضیی

نظامی .هم چنی مناابع الگاوی امنیات راهباردی مشاخص نماود اه در محایط

پیرامونی و حوزه دفاعی ج.ا.ا نقاط قوت داعش عباارتاناد از :احتماال تثبیات در شارو
شور (پا ستان و عراو)؛ تقویت سااختار تارور؛ برخاورداری از حمایات نظاام سااطه؛
ععویابی و همبستگی با سایر گروه های تروریستی.
 .7 -2نقاط ضعف و قوت ج.ا.ا تا  1404در برابر داعش
منابع الگوی امنیت راهبردی مشخص نمود اه در محایط پیراماونی و حاوزه دفااعی
نقاط ضی

ج.ا.ا در برابر داعش عبارت اند از :همکاری شورهای نظام ساطه با داعاش؛

انتقال داعش به مرزهای شرقی؛ فشار داعش به جبهه مقاومت و روسیه؛ ادامه فرایند ترور
در محیط پیرامونی و حوزه دفاعی .همچنی منابع الگوی امنیت راهبردی مشاخص نماود
ه در محیط پیرامونی و حوزه دفاعی نقاط قوت ج.ا.ا عبارت اند از :همبستگی شورهای
حوزه مقاومت با ایران در برابر داعش؛ همبستگی روسیه با ایران در برابار داعاش؛ تاوان
نظامی باال در بر ابر داعش در محیط پیراماونی؛ تاوان سیاسای و اطالعااتی بااال در برابار
داعش در محیط پیرامونی.
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 . 7 -3کارکرد الگوی امنیت راهبردی در برابر داعش تا  :1404ارائه راهبرد
بر اساس دو مؤلفه :نقاط ضی
ضی

و قوت داعش (منابع الگوی امنیت راهبردی) و نقااط

و قوت جمهوری اسالمی ایر ان در برابر داعش (مناابع الگاوی امنیات راهباردی)؛

ار رد الگوی امنیت راهبردی ،مجراها ،راهبردها ،نهادها و تا تیک های مبارزه با داعش را
با توجه به حوزه جغرافیایی مربوطه به تصویر شیده است.

نگاره شماره ( -)8کارکرد الگوی امنیت راهبردی در برابر داعش تا 1404
منب ع :طراحی توسط نویسنده

 / 406فصانامه عامی امنیت مای ،سال دهم ،شماره سیوششم ،تابستان  1399ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .8پيشنهادات
در راستای ار رد الگوی امنیت راهبردی و بر اساس دو مؤلفه :نقاط ضای
داعش (منابع الگوی امنیت راهبردی) و نقاط ضی

و قاوت

و قوت جمهوری اساالمی ایاران در

برابر داعش (منابع الگوی امنیت راهبردی)؛ اقدامات زیر الزم و بایسته هستند:
 .1مبارزه مادی با گروه تروریستی -تکفیری داعش با به ارگیری ایه ظرفیتها مانند:
 تالت برای قطع ارتباطات گروه تروریستی -تکفیری داعاش باا ساایر گاروه هاایتروریستی -تکفیری باألخص از سمت مرزهای شرقی؛
 رید و پایش دقیق ارتباطات سازمان هاای اطالعااتی لربای باا گاروه تروریساتی-تکفیری داعش؛
 . 2مبارزه نهادی (ایجاد التالا و اتحااد) باا گاروه تروریساتی -تکفیاری داعاش در
سطو منطقهای و بی الماای؛
 مک به فرآیند ایجاد ربات سیاسی در شورهای پیرامونی و حوزه دفاعی ،باألخصشور افغانستان؛
 تالت برای استفاده از ظرفیت های مات های منطقاه (ا طالعااتی ،اقتصاادی ،نظاامیو  )...در مبارزه گروه تروریستی -تکفیری داعش؛
 . 3استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات اعتقادی و فرهنگی در مبارزه باا ایا گاروه
تروریستی در سطو مای ،منطقهای و بی الماای مانند:
 رید و پایش دقیق از مناطقی از حوزه دفاعی و محیط پیرامونی جمهوری اساالمیایران ه هدا دستگاه تبایغاتی گروه تروریستی -تکفیری داعش قرار گرفتهاند؛
.
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