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 چکيده
عررا   کشور داعش در  یریتکف -یستیه ترور، اقدامات گرو1404انداز از موانع تحقق اهداف سند چشم یکی

توانرد  مرر مری  انادیده گررتت  ایر     است. ( و تهدیدات حاصله از آن، علیه ج.ا.ایرانمقاومت ۀجبه یاز اعضا یک)ی

داعرش   یرتترار  یالگوهرا  تحلیل ق،یتحق  یهدف ارو ومت در محیط پیرامون شود؛ ازای باعث تضعیف جبهۀ مقا

کید بر اقدام با تأ 1404حال ای  سؤال مطرح است که الگوهای رتتاری داعش در عرا  تا  است. 1404در عرا  تا 

ی، پژوهر ندهیو آ یریوتج -یلیروش تحل یپژوهش بر مبنا  یادر حوزه پیرامونی ج.ا.ایران کدامند؟ نویسندگان در 

نیسرت و   «خالترت » ایر  و« دولرت » یو اجتمراع  یاسیس یبه دنبال بنا نمودن ساختارها کنند که داعشاستدالل می

دو   یر ا؛ اسرت  «یهراسر اسرالم » شیاز پ شیب تیمنظور تقوبه ای  گروه، ژهیناقص توأم با ترور، کارو یسازدولت

 ت.اسر  «یاسالم اتراط» ۀلیوسهب «یاسیاسالم س»مهار  یبرا یغرب یهااهداف قدرت یدر راستا قاًیدق یرتتار یالگو

ص خرا  اتیاقعخالتت( در عرا ، با و لیدر برابر تشک ریآن )ترور و تکف یعملکرد متناقض داعش با اهداف اعالن

اعرش در  د یرتترار  یدر پرتو الگوهرا   یبنابراه است؛ مطابقت نداشت یاسالم یکشورها یاسیو س یاجتماع طیمح

و  یداخلر  یهرا شیپو توسطکشور   یدر ا یزسادولت، 1404در ارتباط با اقدامات آن تا  :فیضع یویرا ، سنارع

 ۀواسرط هبر عررا  و ...(   ران،یر مقاومرت )ا  ۀجبهر  یکیتیمحتمل: مهار ژئوپل یویمقاومت است و سنار ۀجبه تیحما

   و ترور است. یمخف یهاشبکه جادیا
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 davand@modares.ac.ir( مسئول ۀسندینوانشگاه تربیت مدرس )د -المللدکتری روابط بی  .1

 kazemsd_49@yahoo.comدانشیار دانشگاه عالی دتاع ملی و تحقیقات راهبردی  .2
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 . مقدمه1

موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایرران شررایطی را ترراهم آورده اسرت کره انرواع       

معاصرر بروده اسرت؛ از طرتری برا       ۀسرزمینی متوجه ایران در سرد تهدیدات سرزمینی و غیر

رح شد کره در  نظرطلب در منطقه مط عنوان کشوری تجدیدپیروزی انقالب اسالمی، ایران به

برابرر راهبردهررای نظرام سررلطه ایسرتادگی نمرروده اسرت. اسررتمرار ایر  مقاومررت، مسررتل م      

است؛ در ای  سند، جمهوری اسرالمی   1404انداز راهبردهای کالن و منظوم نظیر سند چشم

، قدرت اول منطقه در ابعاد و اضالع مختلف اقتصادی، سیاسی، ترهنگی و... 1404ایران در 

لوازم ای  امر، شناسایی تهدیدات و مخاطرات ایران در جهان اسرالم و غررب   است؛ یکی از 

تکفیرری داعرش یکری از تهدیردات راهبرردی       -آسیا است؛ از همی  باب، گروه تروریستی

پرنجم توسرعه    ۀهای کلی برنام، سیاست1404انداز سند چشم) است که طبق اسناد باالدستی

هم مران برا تعالیرت گرروه     و بایسرته اسرت؛    و ...( تج یه و تحلیل تهدیردات آن ضرروری  

پیرامرونی   ۀتکفیرری داعرش، اهمیرت مخراطرات تروریسرم تکفیرری در حروز        -تروریستی

تحقیرق، تهدیردات    ۀوجرو در پیشرین  جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش هویدا شد. جست

مردون نمروده    1شرماره  کنون را در جردول  تکفیری داعش از ابتدای تأسیس تا -تروریستی

    است.
 

 المللي داعش علیه ج.ا.ايرانای و بینتهديدات ملي، منطقه -(1) ۀجدول شمار
 تهدیدات داعش

 الملليبین ایمنطقه ملي

ن دیکی داعش به مرزها )ذوالفقاری 

 (169-195: 1396و عمرانی، 

سازی در محیط پیرامونی دولت

: 1394پناه و خانمحدی، )قائم

126-98) 

از اسالم )رضایی تصویر مخدوش  ۀارای

 (149-174: 1396و موسوی جشنی، 

های نظامی )ذوالفقاری ات ایش ه ینه

 (169-195: 1396و عمرانی، 

پناه مقاومت )قائم ۀتضعیف جبه

 (98-126: 1394و خانمحدی، 

تصویر مخدوش از حکومت  ۀارای

اسالمی )رضایی و موسوی جشنی، 

1396 :174-149) 

های سازی برای جریانترصت

ذوالفقاری و عمرانی، طلب ج یهت

تضعیف نفوذ روسیه در منطقه 

: 1394پناه و خانمحدی، )قائم

تصویر مخدوش از جهاد )رضایی  ۀارای

 (149-174: 1396و موسوی جشنی، 
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 تهدیدات داعش

 الملليبین ایمنطقه ملي

1396 :195-169) 126-98) 

اختالل در تروش نفت )ذوالفقاری 

 (169-195: 1396و عمرانی، 

متحد در حضور ائتالف غیر

مبارزه با داعش  ۀبهان منطقه به

: 1394پناه و خانمحدی، )قائم

126-98) 

تصویر مخدوش از شریعت  ۀارای

اسالمی )رضایی و موسوی جشنی، 

1396 :174-149) 

گسترش ناامنی و ترور )بصیری و 

 (553 -570: 1396سالدوگر، 

ات ایش توان راهبردی رژیم 

پناه و صهیونیستی )قائم

 (98-126: 1394خانمحدی، 

تصویر مخدوش از مذهب شیعه  ۀایار

: 1396)رضایی و موسوی جشنی، 

174-149) 

ایجاد رعب و وحشت )بصیری و 

 (553 -570: 1396سالدوگر، 

کاهش توان تجاری ایران در 

پناه و کشورهای متحد )قائم

 (98-126: 1394خانمحدی، 

هراسی )رضایی و موسوی جشنی، شیعه

( )رضایی و موسوی جشنی، 1396

1396 :174-149) 

 طراحی توسط نویسندگان

در ای  تحقیق معطوف به تصویر کشیدن الگوهای رتتراری   نویسندگاناصلی  ۀلذا دغدغ

، در عررا   1404انرداز  تکفیری داعش با توجه به سرند باالدسرتی چشرم    -گروه تروریستی

)متحد راهبردی ایران در سطح منطقه( شده است. اهمیت و ضررورت ایر  مسرئله از چنرد     

 جهت قابل بررسی است:  

امنیتی کشور ممک  است باعث  -دتاعی ۀتوجهی به اقدامات داعش در حوز( بی1

توجهی به ( بی2سازی ای  گروه تروریستی در عرا  شود؛ ایجاد بستری مناسب دولت

مقاومت در جهان اسالم  ۀتواند باعث تضعیف جبهالگوهای رتتاری داعش در عرا  می

سازان مربوطه در تواند به تصمیمالگوهای رتتاری داعش در عرا  می ( پرداخت  به3شود؛ 

( تحلیل الگوهای رتتاری داعش 4، کمک کند؛ 1404انداز ارتباط با تحقق اهداف سند چشم

سازان مربوطه در ارتباط با دتع حداکثری تهدیدات ای  گروه تواند به تصمیمدر عرا  می

با ای  وجود، تقدان یک پژوهش جامع یران کمک کند؛ تروریستی، در محیط پیرامونی ج.ا. ا

احتمال  ۀمثابتکفیری داعش در عرا ، به -تروریستی پژوهی رتتار گروهدر ارتباط با آینده

 بروز یک تهدید امنیتی و راهبردی محسوس است. 
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 تحقیق و نقد آن ۀپیشین -(2) ۀجدول شمار

 نقد محتوایي و موضوعي نتایج پژوهشگر پژوهش

عش و پدیداری دا

تهدید در  ۀموازن

 روابط ایران و عرا 

سیفی و 

پورحس ، 

(1397) 

گیری داعش موجب گذار شکل

روابط ایران و عرا  جدید از 

تعارض به تعاون راهبردی شده 

 است.

موضوعی: عدم توجه به نقش داعش 

 رابطه دو طرف ۀدر آیند

تحلیل تأثیر داعش بر 

معادالت سیاسی 

 امنیتی خاورمیانه

صفوی و 

خاکسار، 

(1397) 

تری  پیامد ظهور گروه مهم

تروریستی داعش در غرب آسیا، 

در مقابل « مقاومت ۀتضعیف جبه»

 رژیم غاصب صهیونیستی است.

موضوعی: عدم توجه به نقش داعش 

 محور داعش ۀدر آیند

داعش و نگاه ایرانی 

ای؛ به امنیت منطقه

وجوی در جست

 چارچوبی تحلیلی

حسی  

خانی 

(1397) 

ستی ی، تهدیداتی از قبیل شیعه

اتکنی عوامانه نمودن جهاد، قدرت

ای داعش و... امنیت ایران را با منطقه

 سازندخطر مواجه می

های محتوایی: محور قرار دادن نظریه

 غربی

های آیندۀ گروهک

تکفیری و 

راهکارهای 

بخش دولت ثبات

 سوریه و عرا 

سمیعی و 

سیف 

آبادی 

(1394) 

یوی مطلوب: نابودی الف. سنار

نهایی تکفیریسم، ب. سناریوی 

محتمل: نابودی داعش، ج. سناریوی 

 ممک : تسخیر بغداد و بیروت

موضوعی و محتوایی: عدم توجه به 

های داخلی اسناد باالدستی و پویش

 در محیط ملی عرا 

پژوهی آینده

های تکفیری و گروه

تأثیر آنها بر منازعات 

ای در غرب منطقه

 آسیا

خوان ا

کاظمی و 

همکاران 

(1397) 

های مطلروب: نرابودی الف( سرناریو

های تکفیری ب( کامل گروه

سناریوهای محتمل: خارج شدن 

داری های تروریستی از داعیهگروه

حکومت؛ ج( سناریوی ممک : 

 های بیشتر.تسخیر سرزمی 

موضوعی و محتوایی: عدم توجه به 

های داخلی اسناد باالدستی و پویش

 ط ملی عرا محی

 منبع: طراحی توسط نویسندگان

تروریستی  -تکفیری بنابرای ، هدف اصلی تحقیق حاضر؛ تحلیل الگوهای رتتاری گروه

است و متعاقباً سؤال اصلی ای  نوشتار عبارت است از:  1404داعش در کشور عرا  تا 

تأکید بر  با 1404تکفیری داعش در کشور عرا  تا  –الگوهای رتتاری گروه تروریستی

 پیرامونی و دتاعی جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ ۀاقدام در حوز
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 شناسي تحقيق و مباني نظری . پيشينه2

هرای نظرری مهرار    شناسری، بنیران  در ای  قسمت از پژوهش، نویسندگان پس از پیشرینه 

 -شناسری ایر  گرروه تروریسرتی    داعش را با جریان« تروریسم» ۀواسطبه« مقاومت اسالمی»

 کند.  در عرا  را ترسیم می 1404فیری مشخص و بر مبنای آن الگوی رتتاری داعش تا تک

 

 تحقیق: تحلیل و نقد ۀ. پیشین1-2

 ۀهایی که در ارتباط با داعش صورت پذیرتته است را به سه دستنویسندگان پژوهش

ف نظام کارانه )در جهت اهداتکوینی که با نگاهی محاتظه-. آثار علی1کند: کلی تقسیم می

، ارتباط علی و معلولی برقرار «تروریسم»و « ترایندهای داخلی جهان اسالم»سلطه( بی  

های ب رگ در تحوالت داعش، به نقش قدرت ۀای که با نادید. آثار مقایسه2کنند؛ می

های غربی . آثار تهدیدپایه که به نظریه3پردازند؛ های اتراطی میداعش با سایر گروه ۀمقایس

. آثار 4؛ دهندای مییل تهدیدات راهبردی ای  گروه تروریستی، اهمیت بیش از اندازهدر تحل

دتاعی جمهوری اسالمی  ۀنگر که به نقش اسناد باالدستی و محیط پیرامونی و حوزآینده

 کنند؛ایران در پردازش الگو برای تهدیدات داعش توجه نمی

 

 تکويني -آثار علي

برآمدن داعرش  »ای با نام (، در مقاله1394داوری مقدم )محمدساالر کسرایی و سعیده  -

بر ایر  عقیرده اسرت کره روابرط موجرود در نظرام        « شناختانهدر غرب آسیا: تحلیلی جامعه

هرا و  غرب آسیا، رسرانه  ۀهای منطقآلود غرب و دیکتاتوریهای سیاسی تبعیضجهانی، نظام

ایجراد بحرران هویرت و     ۀاند و زمینر گیری ای  گروه شدهاستعماری منجر به شکلاتکار پسا

 اند.احساس محرومیت را در ای  اتراد تراهم کرده

بررسری  « داعش»کالبد شکاتی جریان »(، نی  در پژوهش خود با عنوان 1394حیدری ) -

هرای تفکرر   کنرد کره تقویرت ریشره    بحث مری « المللیای و بی های ذهنی، ملی، منطقهزمینه

نمرایی اعمرال   های علمای شیعه و وارونهنادرست از عبارت ۀگری با استفادوهابیت و سلفی
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هرای غربری در   هرای موهروم از آمروزش   و رتتارهای مذهبی شیعیان و همچنی  ایجاد ترس

هرا از قردرت   هایی قرار گرتت که ای  دولرت مدارس انجام پذیرتت و مورد حمایت دولت

 اند.واقعی داشتهترس غیر ۀیاتت  شیعیان در منطق

های اجتمراعی و  بررسی زمینه»خود تحت عنوان  ۀ(، در مقال1394زاده )و سیف آذی  -

هرای  معتقدند که دو عامل خأل قدرت مرک ی و چالش« سیاسی ظهور داعش در غرب آسیا

تری  عوامل بسترساز ظهور داعش در غرب آسیا و جهران  های خارجی، مهمامنیتی و قدرت

دهرد کره پیردایش گرروه     زاده نشان میق آذی  و سیفهای تحقیشوند. یاتتهاسالم تلقی می

های سیاسی و عملکرد اقتداری جهانی در ایر   تکفیری داعش، ریشه در رقابت -تروریستی

 منطقه دارد.

(، در کتاب کالبدشکاتی داعش )ماهیت، ساختار تشکیالتی، راهبردها، و 1395نجات ) -

سری قررار داده اسرت؛ وی ابتردا بره      پیامدها( ماهیت و راهبردهای داعش مورد بحث و برر

های نوسلفی و سراختار اعتقرادی داعرش    های سیاسی گروهگری، اندیشهتبارشناسی نوسلفی

را بررسی نموده و به چهار دسرته از   2003ای  گروه از سال  ۀپرداخته است. سپس تاریخچ

زیگران  گیری آن )تحوالت داخلی داعش، بحران سوریه، نقرش برا  عوامل تأثیرگذار در شکل

 های اخیر اشاره نموده است.المللی( در سالای و نقش بازیگران بی منطقه

 

 ایآثار مقايسه

وهرابی   -بررسری ایردئولوژی تکفیرری   »خود با عنوان  ۀ( در مقال1392و همکاران )بخشی  -

هرا و سرخنرانی رهبرران ایر  گرروه      نویسرند: اعالمیره  مری « دولت اسالمی عرا  و شام )داعش(

شردت  دهد: داعش از سویی وهرابی اسرت و از سروی دیگرر بره     ر تروریستی نشان میتکفیری  

همران مسریر خشر  و     کار سعودی بره اتراطی است؛ درواقع داعش بازگرداندن وهابیت محاتظه

 باشد.یاتته )برگرتته از القاعده( میها وهابیت تجدید حیاتاتراطی قدیمی است؛ ایدئولوژی آن

بنیرادگرایی اسرالمی   »(، نیر  در پژوهشری تحرت عنروان     1395) صالحی و مرادی نیاز -

هرای  بر ای  عقیده اسرت کره تفراوت   « القاعده: تمای های ساختاری و ایدئولوژیکی -داعش
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چشمگیر عملکردی و ایدئولوژیکی داعش با القاعرده، از آغراز عصرری نروی  از مبرارزات      

تأکید ای  گروه به اب ار خشرونت   دهد؛گرایی در غرب آسیا و حتی تراتر از آن خبرمیاتراط

های( منظم و نروی  جنگری و البتره تأکیرد     گسیخته، قدرت نظامی، راهبردهای )تاکتیکلجام

هرایی  سررعت، پایگراه  شده ترا ایر  گرروه بره     های اجتماعی و اینترنت سبب زیاد بر رسانه

رای خود سیاسی و اجتماعی قوی، در میان مسلمان کشورهای مختلف جهان و غرب آسیا ب

 ایجاد نماید.

های داعرش  پیوند تکری تکفیری»ای با نام (، در مقاله1397توکلی و کریمیان کریمی ) -

هرا و  باورهرا، سرنت   ۀبر ای  باورند که داعش با حکومت اموی در مقول« با حکومت امویان

 ترری دارد؛ عملکردها، شباهت و همخوانی کالمی، تقهی و تاریخی آشکارتر و پیوند عمیرق 

، )ع(نظری، شباهت داعش با امویان در مخالفرت برا امرام علری     ۀصورت مشخص در حوزبه

مخالفت با عاشورا، عدم تقابل با یهودیان، تکفیر مخالفان و ظاهرگرایی روایی و مخالفت برا  

عملکردی شباهت داعش با امویان در خشونت حداکثری و نوع  ۀگرایی است. در حوزعقل

 داری است.حکومت

 

 تهديدانگار  آثار 

وجروی  ای؛ در جسرت داعش و نگاه ایرانی به امنیرت منطقره  » ۀ(، در مقال1397خانی ) -

ای، جمهروری اسرالمی ایرران    نویسد: در ترتیبات جدید امنیت منطقهمی« چارچوبی تحلیلی

گروه تکفیری داعش قرار گرتته است؛ لذا تهدیرداتی از قبیرل    ۀجویانتأثیر تقابل هویتتحت

 ۀای داعرش و توسرع  اتکنری منطقره  ی، انتحارطلبی و عوامانه نمودن جهاد، قردرت ستی شیعه

تروریسم و ... از جمله تهدیدات مهمی هستند که امنیت جمهوری اسالمی ایران را با خطرر  

 سازند.مواجه می

داعرش و  »(، در تحقیقی تحت عنروان  1395زاده امامقلی و احمدی تشارکی )اسماعیل -

تهدیردات داعرش را از حیرث سیاسری، برانردازی      « یه بر مکترب کپنهراگ  امنیت ایران با تک

داند؛ در بعد نظامی ب رگتری  تهدید اختالل در حفظ امنیت نسربی ایرران   ایران می حکومت
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اقتصادی تروش نفت خام داعش در برازار سریاه و تبعرات آن بررای ایرران       ۀاست؛ در حوز

اتکنی داعش بی  شیعه و سرنی در کرانون   اجتماعی اختالف ۀتری  تهدید است؛ در حیطمهم

نظرر نویسرندگان   محیطی، تخریب آثار باستانی و مرذهبی مرد  توجه است و در بخش زیست

 است.

ترأثیر ظهرور داعرش برر     »(، نی  در اثر خود تحت عنروان  1396ذوالفقاری و عمرانی ) -

س رویکررد  ، تهدیدات حاصل از ظهور داعش را بر اسا«امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

غرب آسیا از طریق شکاف بی   ۀامنیت ملی در مکتب کپنهاگ، رادیکالی ه شدن تضای منطق

قروا در   ۀشیعه و سنی، تهدید مرزها و به خطر اتتادن تمامیرت ارضری، برر هرم زدن موازنر     

 دانند.  راستای مناتع عربستان سعودی و ترکیه می

 

 محورآثار آينده

هررای تکفیررری و آینرردۀ گروهررک»( در مقالرره 1397اخرروان کرراظمی و همکرراران، )  -

نمایند: الرف. سرناریوی   پنج سناریو مطرح می« بخش دولت سوریه و عرا راهکارهای ثبات

گرایان تکفیری و تقسیم دموکراتیک قدرت با رهبری تشریفاتی مطلوب: نابودی نهایی اسالم

اسرالمی، بره   های تکفیری و حاکم شدن حکومت جمهروری  بشار اسد و سرکوبی گروهک

جای حکومت جمهوری عربی سوریه و جمهوری عرا ؛ ب. سناریوی محتمل: بره شرمول   

 ۀهرا در سروریه و تج یر   نابودی داعش و تقسیم قدرت داخلی میان کردها، شریعیان و سرنی  

عرا  و استقالل کردستان عرا ؛ ج. سناریوی ممک  که عبرارت اسرت از تسرخیر بغرداد و     

 های تکفیری.به حکومت اسالمی توسط گروهک بیروت و تشکیل حکومت موسوم

هرای تکفیرری و   پژوهی گروهآینده»(، در پژوهشی با نام 1394آبادی )سمیعی و سیف -

انرد: الرف(   ایر  سرناریوها را ارایره داده   « ای در غررب آسریا  ها بر منازعرات منطقره  تأثیر آن

هرای  ری حکومرت گیر هرای تکفیرری و شرکل   های مطلروب: نرابودی کامرل گرروه  سرناریو

دموکراتیک در کشورهای درگیر منازعه برر اسراس مردل تقسریم قردرت؛ سررکوب مروقتی        

اسالمی عربی )مانردن بشرار اسرد    شدن مدل حکومتی جمهوری هرای تکفیری و حاکمگروه
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 -هرای تکفیرری  در مسند ریاست جمهوری( ب( سناریوهای محتمرل: خرارج شردن گرروه    

سوریه، عررا ، لیبری و سرایر کشرورهای      ۀکومت؛ تج یداری تشکیل حتروریستی از داعیه

معادالت منطقه؛ ج( سناریوی ممکر :   ۀگیری بازیگران جدید در صحندرگیر بحران و شکل

 های بیشتر.اسالمی و تسخیر سرزمی پیشروی نیروهای تکفیری مدعی حکومت 

گفت کره ایر     داعش در جهان اسالم هستند باید ۀآیند ۀدر ارتباط با تحقیقاتی که دربار

ی اسالمی ایران نیست؛ ثانیاً، بره علرت عردم بررسری     انگاری اوالً؛ در ارتباط با جمهورآینده

های داعش، به ای  گروه تروریستی وزن بیش از حدی داده شرده اسرت ؛   خاستگاه و ریشه

ای  گرروه تروریسرتی    ۀثالثاً، به ژئوپلیتیک خاص کشور عرا ، اتغانستان و پاکستان در آیند

 ر محیط پیرامونی عنایت نگردیده است.  د

هرای صرورت پذیرتتره، اهرداف اسرناد      خرالف پرژوهش  لذا نویسنده در ای  تحقیق، برر 

نظر قرار داده؛ به ژئوپلیتیک کشور عررا  )نروع چیرنش نیروهرای داخلری و      باالدستی را مد

اعش های خارجی در تحوالت پرخطر دخارجی( در برابر داعش توجه دارد؛ به نقش قدرت

ها و سیر تکوی ، اهرداف  شناسی داعش )ریشهکند و به جریانعلیه محور مقاومت اشاره می

پرردازد. مجمروع شررایط ترو ، بره تقویرت       ها( در عرا  مری و عملکرد و موانع محدودیت

 های نظری و مفروضات تحقیق منجر خواهد شد.  سازه

 
 در عراق دهي به الگوهای رفتاری داعششکل ۀنحو -(1) ۀشکل شمار

 طراحی توسط نویسندگان
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 تروريسم تکفیری ۀواسط. مباني نظری: مهار مقاومت اسالمي به2-2

 گوناگونی هایالمللی گرایشای و بی طورکلی؛ اسالم سیاسی در شرایط کنونی منطقهبه

 نیر   تضراد  ۀمرحلر  به هم با که عمدتاً به علت وقوع انقالب اسالمی گاهی دارد خود درون

)عربستان سعودی(، اسالم سیاسی مردنی )ترکیره(، اسرالم     سنتی کاراسالم محاتظه رسند؛می

هرای  گرا )جمهوری اسالمی ایران( و ]اسالم[ اتراطیون )القاعرده و سرایر گرروه   سیاسی امت

نویسرند: غررب از طریرق تقسریم     مری  2و پیسرکاتوری  1تروریستی(؛ در ای  ارتباط، اسرپوزیتو 

کننرد و  سانی کره اهرداف مرورد تأییرد غررب را دنبرال مری       ک« مسلمان خوب»مسلمانان به 

، خود را در معرض اتهام به دخالت در امور مسلمانان قررار داده اسرت؛ ایر     «مسلمانان بد»

حربه، دقیقاً مصدا  بارز سیاست مهار جدید مبتنی بر مهار مسلمانان توسط مسلمانان است؛ 

ب در جایگاه مسلمان خوب و اعراب سرنی  بندی مذکور، شیعیان ایران قبل از انقالدر دسته

که به دلیل اختالف با رژیم صهیونیستی با غرب مشکل داشتند، در ردۀ مسلمان بد قرار داده 

شرفائی و  )موسروی بندی برعکس شرد  شدند؛ اما بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ای  تقسیممی

 .(176: 1390شاپوری، 

ده اسرت ترا از طریرق آن    یرسراختی پدیرد آور  ها در جهان اسالم زاز طرتی، تکثر ارزش

هرای زمرانی متفراوت برا ائرتالف برا برخری از        طور مستقیم و غیرمستقیم در برهره غرب به

 کار در مقابرل ظهها را رو در روی یکدیگر )اسالم سیاسی مدنی، تندرو و محاتها، آنگرایش

کرار(  م سیاسری محاتظره  سالم سیاسی تندرو در مقابل اسالاگرا و یا حتی اسالم سیاسی امت

 قرار دهد.  

بنابرای ، کارکرد اصلی اسالم تندرو در قالب تروریسم، مهار انواع اسالم سیاسری اسرت.   

دهد کره بیشرتر   تری  راهبردهای داعش و نگاهی عمیق به عملکرد آن نشان میتوجه به مهم

ثباتی سیاسری  یجهان اسالم است؛ ای  گروه اتراطی به ب ۀتهدیدات ای  گروه اتراطی، متوج

جدیردی علیره    ۀزند. داعش جبهر تونس، لیبی، لبنان، سوریه و یم  دام  زدن می عرا ، در

                                        
1. John Esposito 

2. James Piscatori 
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اهلل لبنران،  محور مقاومت اسالمی در جهان اسالم شرامل جمهروری اسرالمی ایرران، حر ب     

زیرر نروع ارتبراط )نسربی( داعرش برا برازیگران         ۀسوریه و عرا  باز نموده است. در نگرار 

 ای ترسیم شده است.  امنطقهای و ترمنطقه

 
 پژوهش ۀالمللي بر اساس پیشینای و بینارتباط داعش با بازيگران منطقه -(2) ۀشکل شمار

 طراحی توسط نویسندگان

 

 شناسي داعش در عراق. جريان3-2

 ها و سیر تکوينريشه

، برا هردف مقابلره برا     2003جماعت توحید و جهاد، نهضت مقاومتی است که در سرال  

)ذوالفقاری گذاری شد. ای  گروه که به سازمان القاعده عرا  نی  معروف بودم آمریکا پایهتهاج

دارد کره از طریرق ارتباطرات    « ال رقراوی جماعره »، ریشره در گرروه   (175-176: 1396و عمرانی، 

هرای دیگرر   ال رقاوی توانست قدرت خویش را برر گرروه   خود ابومصعب ۀسرکرد ۀگسترد
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و با سلسله عملیات انتحاری از جمله عملیات انتحاری صورت گرتته ]اتراطی[ تحمیل کند 

های دیگرر سرلفی گشرت؛ بنرابرای  گرروه      در مقر سازمان ملل، موتق به تأیید و یاری گروه

شکل گرتت و بالتاصله ساختار گرروه بره رهبرری     2003جماعت و توحید در اواخر سال 

سازمانی، نظامی، خبری، امنیتی، مرالی   هایزرقاوی و مجلس شورا و تعدادی دیگر از کمیته

 و شرعی تأسیس یاتت.  

انجرام دادنرد، نیروهرای     2004بر اساس تحقیقاتی که نهادهای اطالعاتی عرا  در سرال  

کردنرد و عمومراً   نفر تجاوز نمی 1500تا  1000تروریستی گروه جماعت توحید و جهاد از 

)شاهقلیان دادندیروهای اردنی تشکیل میاصلی ای  گروه را ن ۀکه هستعراقی بودند؛ ضم  ای 

. هشت ماه پس از تشکیل گروه جماعت و توحید با اسامه ب  الدن بیعت (130: 1395و رستمی، 

آغاز و همچنری   « القاعده الجهاد تی البالد الراتدی »، تعالیت خود را با نام 2004و در اکتبر 

)بصریری و سرالدوگر،   پرداخرت   شروع به جذب و استخدام نیرو جهت ایجاد خالترت اسرالمی  

واقرع  آبادی معتقد است: ال رقاوی گرچه عضو القاعده نبود؛ اما درزاده تتح. عباس(555: 1396

. (163-165: 1389آبرادی،  زاده ترتح )عبراس یک پایگاه عملیاتی در عرا  برای القاعده به وجود آورد 

ی  گروه تروریستی عرا  اسرت کره   تراز طرتی، القاعده الجهاد تی البالد الراتدی ، خطرناک

گناهان، سرر بریردن و   ربایی، کشت  بیگذاری خودروها، ترو و آدمهایش شامل بمبتعالیت

هرای نظرامی بعثری مثرل ارترش عررا  و       شود؛ ای  سازمان برا سرازمان  کردن اجساد میمثله

تحکمی هرای تروریسرتی جهرانی ارتبراط مسر     نالعشری  و همچنی  با سازماهای ثورهگردان

 دارد. 

 ۀگذاری شود؛ یعنی در مرحلر داعش قبل از اینکه به ای  مرحله برسد و به ای  عنوان نام

دوم تکامل خود به رهبری زرقاوی به القاعده الجهاد تی الربالد الراتردی  معرروف اسرت و     

دانسرت؛ امرا هنگرامی کره داعرش      الدن را امیر خرود مری  ای از القاعده بیش نبود و ب شاخه

های یاتت؛ برای اینکه خود را مستقل جلوه دهد، با رای نی با برخی از ب رگان گرو گسترش

سنی عشایری عرا  و مسلح سلفی، پیمان المطییی  منعقد گردید و از آنجا شرروع اسرتقالل   

داعش کلید خورد؛ از ای  پیمان چند ماهی نگذشته برود کره ایر  سرازمان تشرکیل دولرت       
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پرس از هالکرت   . (130: 1395)شاهقلیان و رسرتمی،  لقاعده رقم خورد اسالمی و استقالل کامل از ا

؛ ای  گرروه )القاعرده   2006زرقاوی به دست نیروهای اشغالگر آمریکایی در عرا  در ژوئ  

 عنوان رئیس بعدی خود معرتی کرد.االصل است را بهحم ه المهاجر که مصریعرا ( ابو

ای اعالم کرد که مجلس ، ابوحم ه در بیانیه2006های اکتبر اما یک ماه بعد یعنی در نیمه

بره ریاسرت   « دولرت اسرالمی عررا    »شورای مجاهدی  منحل و گروه دیگری تحت عنوان 

ابوعمر بغدادی تشکیل شد. ابوحم ه المهراجر نیر  معاونرت وی را برعهرده گرترت؛ بردی        

نی و شرریفی  )سرمیعی اصرفها  گرذاری شرد   جا پایهترتیب تشکیل گروه تروریستی داعش در همی 

، بغدادی و معاونش المهاجر را بره قترل   2010. نیروهای آمریکایی در آوریل (168: 1395یلمه، 

هرای  عنوان رئیس جایگ ی  معرتی شد. در سرال رساندند و به همی  دلیل ابوبکر بغدادی به

ت  از سران ارشد ای  گروه تروریستی به هالکت رسیده و یرا دسرتگیر    34  ،2010تا  2006

ای  کشور با بغداد و خرروج اشرغالگران از    ۀند. پس از پایان مهلت آمریکا طبق تواتقنامشد

هرا در منراطق   گذاری؛ ای  گروه تروریستی به حمالت وحشیانه و بمب2011عرا  در سال 

مختلف به ویژه بغداد شدت بخشید و ه اران نفر از اقشار مختلف مرردم عررا  را بره قترل     

البغدادی به ای  البدری معروف به ابوبکرعمر البغدادی، ابراهیمابو رساند. پس از کشته شدن

، در پیامی صروتی  2013البغدادی امیر دولت اسالمی در عرا  در آوریل سمت رسید؛ ابوبکر

اعرالم  « الدوله االسالمیه تی العرا  و الشام»ادغام گروه خود با جبهه النصره را تحت عنوان 

الظواهری رهبر القاعده؛ بالتاصله ای  مسرئله  النصره و ایم جبهه ۀنمود؛ اما الجوالنی سرکرد

الظرواهری  را رد کردند. الظواهری بر جدایی ای  دو گروه تأکید کررد؛ لرذا داعرش برا ایمر      

اولویت درگیری، مناطق نفوذ و زمران اعرالم خالترت اسرالمی بره اخرتالف رسرید؛         ۀدربار

صرورت جردی   را مستقل از القاعده معرتی و بهگونه اختالتات باعث شد تا داعش خود ای 

 .(152-153: 1393)نبوی و نجات، عرا  و سوریه به تعالیت بپردازد  ۀدر حوز

های ب رگی از شمال عررا ،  اعالم خالتت کرد و بخش 2014بدی  ترتیب داعش در اوت 

ترری   هایی در لیبی، نیجریه و اتغانستان را در تصررف خرود داشرت. ب رگ   شر  سوریه، بخش

هرای  ها در مراه ، تصرف موصل دومی  شهر ب رگ عرا  بود؛ آن2014موتقیت داعش در سال 
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، داعش نیمری از خراک سروریه را    1394های زیادی کردند و تا اواخر خرداد بعد نی  پیشروی

یرک   ۀچهار ماه پرس از اعرالم خالترت خودخوانرد    . (134: 1395)شاهقلیان و رستمی، تصرف نمود 

البغدادی بیعت کرد و چند ماه بعد نی  گروه موسوم به انصرار  ای تندرو با ابوبکرگرگروه اسالم

 بیت المقدس که در صحرای سینای مصر تعال است، به خالتت پیوست.

یرک سرال    ۀنی ، گروه بوکوحرام در نیجریه اعالم وتاداری کرد. بره تاصرل   2015در مارس 

چنرد تقرط در   های محلی شد؛ هرر شاخههای وابسته و یا داعش در یازده کشور صاحب گروه

پنج کشور از جمله سوریه و عرا  مناطقی را در کنترل داشت. ابوبکر بغردادی و پیرروانش در   

عرا  و سوریه، طرح کشورداری و حکومت خود را در عمل بره اجررا گذاشرتند کره اجررای      

رد حمایرت  شیعه مرو نظامیان گیرانه از اسالم بود. ]تا اینکه[ شبهبرداشتی بسیار خش  و سخت

های کارزار بررای  تأثیر تهدید داعش تقویت شده بود، در اولی  گامها تحتایران که حضور آن

ها توانستند مناطق شمال شرقی شرهر بغرداد و در جروار    تر بودند؛ آنعقب راندن داعش موتق

شرهر   2015ها را به سمت غرب براننرد و در مرارس   مرز با ایران را از داعش پس گرتته و آن

 های رود دجله را تصرف کردند.  تکریت زادگاه صدام حسی  واقع در دره
 در عراق تکفیری داعش -سیر تکوين گروه تروريستي -(3) ۀجدول شمار

 
 

 عوامل تثبیت داعش در عراق

تکفیرری   -دهد که پیدایش ]و تثبیت[ گروه تروریستیزاده نشان میهای آذی  و سیفیاتته

سیاسی و عملکرد اقتداری جهرانی در ایر  منطقره و عررا  دارد.      هایداعش، ریشه در رقابت
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های اروپرایی؛ در  آمریکا و برخی از دولت ۀکشورهایی مثل عربستان، قطر، اردن، ایاالت متحد

هرای تکفیرری   هرای گرروه  ای  مسئله دخیل هستند. داعش، محصول منازعات تکری و اندیشه

گرترت.   یت بازیگران سیاسی تأثیرگرذار، شرکل  ای است که با هدامنطقه و بازی قدرت منطقه

هرا و عوامرل بیرونری چشرم     توان از نقش مؤلفره ساز ظهور داعش، نمیدر تحلیل عوامل زمینه

نحوی مؤثر و مسرتقیم بره ظهرور و    ای، هریک بهپوشید؛ در ای  میان آمریکا و بازیگران منطقه

 .  (27-50: 1394زاده، )آذی  و سیفاند تداوم اقدامات داعش کمک کرده

قابرل   1برای نمونه، اتشاگری پیمانکار سابق آژانس امنیت ملری آمریکرا، ادوارد اسرنودن    

هرای اطالعراتی آمریکرا، انگلریس و رژیرم      توجه اسرت؛ وی اظهرار داشرته اسرت: سرازمان     

نقرش  « داعرش »گیری گروه موسوم به دولت اسالمی در عرا  و شرام  صهیونیستی در شکل

گروه داعش را تشکیل دادند. طبق اتشاگری اسنودن « زنبور ۀالن»با نام  داشتند و در عملیاتی

 ۀالنر »گروه داعش برای حمایت از رژیم صهیونیستی تشکیل شده است و هردف عملیرات   

تشکیل گروهی با شعارهای اسالمی است که تندروها را از سراسر جهان جذب کنرد  « زنبور

بره سروی کشرورهای مخرالف موجودیرت      و بر اساس اندیشه های تکفیری، سالح خود را 

ای را بره  داعرش دوره تشررده   ۀات اید که سررکرد رژیم صهیونیستی نشانه بگیرد؛ اسنودن می

وزیرر   2سال زیر نظر عوامل موسراد پشرت سرر گذاشرته اسرت؛ هریالری کلینترون       مدت یک

ا مرا داعرش ر  »آمریکا نی  در کتاب خاطرات خرود اذعران دارد:    ۀاسبق ایاالت متحد ۀخارج

 «.برای تقسیم خاورمیانه ایجاد کردیم

 

 اهداف و عملکرد داعش در عراق

تر داعش پرس از  طور دقیقهدف اعالنی داعش در عرا ، برپایی خالتت اسالمی بود؛ به

المللری، شرروع بره ایجراد     بری   ۀتروجهی جامعر  هایی از عرا  با عنایت به بری اشغال بخش

یاتته کرد؛ ایر  سراختارها نشرانگر ترالش جراه     هساختارهای سازمانی نسبتاً پیچیده و توسع

                                        
1. Edward Joseph Snowden 

2. Hillary Rodham Clinton 



  1404تا  رانیا یاسالم یجمهور یرامونیپ طیداعش در مح یریتکف -یستیترور گروه داتیتهد پژوهشی: مقالۀ                    222

 

ای جهت بازنگری در ماهیت دولت ای  کشور بودند؛ ای  ساختارهای شرعی مبسوط طلبانه

هرای مختلرف نظمری قاعرده    در راستای یک تالش جدی برای نهادینه کردن و اصالح جنبه

سرازی ]نراقص[   دولت تری  عنصری که در؛ اما مهم(130-160: 1396)حمید، محور ایجاد شدند 

توان مردعی شرد   به داعش کمک تراوانی نمود، خشونت و ترور و تکفیر بود؛ به جرأت می

تروریستی است که اکثر دسرتاورهای غیرمشرروع آن ]در    -های تکفیریداعش یکی از گروه

رحمی اعضای آن، علیه ملل غرب آسیا و شرمال  آترینی و بیوحشت ۀواسطسازی[ بهدولت

مسبو  به سابقه است؛ اما داعش تنها گروهی  ۀدر منطق ده است؛ اگرچه ذبح انسانآتریقا بو

عنروان منبرع   دهد که ای  اقردام عمردتاً بره   ها را به حدی انجام میاست که بریدن سر انسان

 شود.ها در اقصی نقاط منطقه شناخته میآتری  عملیات آنوحشت

ا از جانرب داعرش نردارد و نخواهرد     خالترت ر  ۀلذا جهان اسالم آمادگی پذیرش نظری 

سازی در دنیای اما استفاده از تکفیر، خشونت و ترور برای دولت ؛(10/11/1394)ترمانیان،داشت 

سرازی و  امروزی حاکی از آن است که هدف اصلی داعش بر خالف ادعرای خرود، دولرت   

ه چرا کره سرران داعرش بره خروبی آگراه هسرتند کر         احیای خالتت در جهان اسالم نیست؛

سازی با تکفیر و ترو با مقتضیّات جهان اسالم سرازگاری نردارد؛ امرا دقیقراً بررخالف      دولت

ترری  رتتارهرای داعرش را تشرکیل     های اعالنی داعش ترور و تکفیر یکی از اصلیسیاست

مردیر اطالعرات و   « البصریعلیابو»که بعد از بیرون راندن داعش از عرا ، تا جاییدهد؛ می

های جدید بره عررا    ای  گروه تروریستی برای بازگشت هسته ۀا  از برنامامنیت داخلی عر

 . (1399)خبرگ اری ایرنا، خبر داده است 

 

 های داعش در عراق موانع و محدوديت

هرای محکرم داخلری، نفروذ و     نیروهای اتراطی و تروریستی منطقه با توجه به نبود پایره 

 ۀتکفیرری در صرحن   -روهی تروریستیعنوان گقدرت خاصی نخواهند داشت. داعش هم به

تررر موانررع و طررور دقیررق؛ برره(06/08/1393)امیرردی، عرررا  جایگرراهی نخواهررد داشررت  ۀآینررد

 عرا  عبارتند از: ۀهای داعش در آیندمحدودیت
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 های دروني مرجعیت و پويش

اهلل علی سیستانی، مرجع عالی شریعیان  آیت ۀشیخ مهدی کربالیی نمایند 2014در ژوئ  

واجب است شرهروندانی کره قرادر بره حمرل      »کربال گفت:  ۀهای نماز جمعر خطبهعرا  د

سالح هستند؛ از کشور، ملت و مقدسات خرود دتراع کننرد و داوطلبانره بررای ایر  هردف        

؛ و ایر  تتروای تراریخی، مروجی از حضرور مرردم در       «مقدس به نیروهای امنیتی بپیوندنرد 

های ارتش عرا  آغاز شد. تکریت آن پیشروی های نبرد با داعش را ایجاد کرد؛ پس ازجبهه

، وارد جنگ برا داعرش و متعاقبراً الرمرادی آزاد     2015و االنبار آزاد شدند و روسیه در اکتبر 

، موصل و تدمر برازپس گرتتره شردند؛ پرس از     2017، تلوجه و در سال 2016شد. در سال 

هرای سروریه تررار    سرمت مرز های داعشی از ای  شرهر بره  تروریست آزادسازی شهر راوه،

آزادسازی شهر بوکمال در سوریه جریان گرتت؛ ای  شهر آخرری    رو عملیاتکردند؛ از ای 

عنوان یکی از آخرری  مراکر  اسرتقرار داعرش در     دژ داعش در سوریه بود. آزادی بوکمال به

 به معنی شکست گروه تروریستی داعش بود.  زمان با آزادسازی شهر راوه عرا ،سوریه هم

 ۀای برای مبارزه با داعش شرکل گرترت. نیرروی کره بره پشرتوان      ترتیب نیروی تازهبدی 

هرا ارترش عررا  در    از همبستگی مناسبی نی  برخودار برود. در آن روز « جهاد کفایی»تتوای 

برد؛ نیروهای نظامی ای  کشور با تمام امکانات جدیدی کره در  وضعیت نامناسبی به سر می

ای کره  گونره ودند مانع پیشرروی شربه نظامیران داعرش شروند؛ بره      اختیار داشتند، نتوانسته ب

اهلل سیسرتانی باعرث   تصاویری از ترار نظامیان عراقی در موصل منتشر شده بود. تتوای آیرت 

ها متشکل از نیروهای مردمی بودند برا یکردیگر   گروه نظامی که بیشتر آن 40شد که حدود 

کره اکثریرت حشرد شرعبی را     د ایر  را شرکل دهنرد. برا وجرو    « حشد شعبی»متحد شوند و 

هرا نیروهرای بسریج سرنی مرذهب، ایر دی و       دهد؛ اما در بی  آنهای شیعه تشکیل میگروه

بینی برود کره برا تشرکیل     در همی  راستا قابل پیش ؛(21/04/1396)زند، مسیحی نی  وجود دارد 

 دولت وحدت ملی در عرا  و قطع حمایت خارجی مبرارزه برا داعرش از سروی نیروهرای     

عرا  در ارتبراط برا تهدیردات     ۀعراقی و مقاومت تقویت خواهد شد؛ در حال حاضر جامع

 القول هستند.داعش متفق
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 مقاومت ۀجبه

سال اخیر بر ایر  منطقره گذشرته اسرت،      5گرایانه به آنچه طی دست کم با نگاهی واقع

بره   مبارزه علیه داعرش و تروریسرم را   ۀتوان حضور و حرکت محور مقاومت در صحننمی

هرای میردانی، بره جررأت     سادگی در ردیف سایرعوامل بر شمرد؛ لذا با توجره بره واقعیرت   

توان گفت: در صورت عدم حرکت جردی محرور مقاومرت، عوامرل دیگرر )خرارجی و       می

 داخلی( به تنهایی توان مقابله با سازمانی همچون داعش را نداشتند.

ای پویرا و  ربی؛ بلکه علیره جبهره  امروزه داعش نه در برابر دو ارتش سنتی و کالسیک ع

.. .مردمی به امتداد منطقه قرار دارد که متشکل از مجاهدان عراقی، ایرانی، سروری، لبنرانی و  

 ۀهرای حامیران و طراحران پرروژ    بینیای است که قطعاً از توقعات و پیشاست و ای  مسئله

مقاومت از یک سو برا  حلی در دست ندارند. محور داعش به دور مانده؛ چرا که برای آن راه

نیرو )که بارزتری  تجلی آن اقبال عمومی مرردم عررا  بره     ۀسابقه و گستردتوانایی بسیج بی

سیاسی نظرامی ایر     ۀالعادتتوای جهاد آیت اهلل سیستانی بود( و از سوی دیگر مدیریت تو 

زمران  گیرد؛ توانسته هرم نیروها که عمدتاً توسط قلب محور مقاومت یعنی ایران صورت می

های تروریستی حاضر در عررا  و  طور پیوسته علیه داعش و سایر گروهدر چندی  محور به

 .(240: 1398)داوند، ای را بازپس گیرد سوریه پیشروی کرده و مناطق عمده

های گذشته بیشتری  نقرش را در کمرک بره دولرت و ملرت      در ای  راستا؛ ایران در سال

داعش داشته است. ورود بره موقرع جمهروری اسرالمی     عرا  در مبارزه با گروه تروریستی 

ایران به موضوع و کمک به نظام سیاسی عررا ؛ یکری از موانرع اساسری گسرترش جریران       

های به موقع جمهوری اسالمی ایرران در مقرام تنهرا حرامی     گردد. کمکداعش محسوب می

وگیری از ارتش و دولتمرردان عررا  و جلر    ۀمیدانی و عملیاتی عرا ، ضم  بازسازی روحی

سقوط بغداد، کربال، نجف و اربیل در سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی مؤثر واقرع شرد   

هرای راهبرردی جمهروری    گیری مناطق اشغال شده آغراز شرد، حمایرت   تدریج، بازپسو به

 .(312-315: 1398)داوند، ای داشت کنندهاسالمی ایران در پیروزی عرا  بر داعش نقش تعیی 
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 پژوهش  ۀبر اساس پیشین جايگاه محور مقاومت در ناکامي داعش در عراق -(3) ۀشکل شمار

 طراحی توسط نویسندگان

نقش جمهوری اسالمی ایران در آزادسازی عرا  از چنگال داعش موضوعی اسرت کره    

گران مسائل منطقه نسبت بره آن اذعران   سیاستمداران عراقی و اکثریت قریب به اتفا  تحلیل

های جمهوری اسرالمی  وزیر عرا ، به کرات از حمایت و کمکبادی نخستالعدارند؛ حیدر

 .(1-2: 1396)نجات، ها قدردانی نموده است ایران از دولت و ملت عرا  در مقابله با تروریست

 

 )ادبیات تحقیق( 1404. الگوی رفتاری داعش در عراق تا 4-2

سرازی  عش، قادر به دولرت دهد که گروه تروریستی دادر واقع، ادبیات موضوع نشان می

باالخص در عرا  نخواهد بود؛ داعش از ای  ظرتیت  1404در محیط پیرامونی ایران تا سال 

، مجدداً نیروهای خرود را  1397های پیاپی تا پایان سال برخوردار نیست که پس از شکست

هرایی از آن از طریرق یرک حکومرت     سازماندهی نموده و با اشغال عرا  و یا حداقل بخش

و در غایت، حاکمیت خود را برر عررا     عرا  را تحت انقیاد خود درآورده ۀ)داعشی( جامع

دهد که احتمال وقوع چنی  وضعیتی ضعیف است؛ غالب نماید. شواهد موجود نی  نشان می

گرا )مقاومت اسالمی( مبرادرت بره ایجراد    لذا داعش در راستای تشار به اسالم سیاسی امت

وحشت در محیط پیرامونی جمهروری اسرالمی ایرران از جملره      های مخفی و ترور وهسته

 نماید.عرا  می
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الگوی رفتاری احصاء شده از ادبیات پژوهش برای سنجش عملکرد داعش در   -(4) ۀشکل شمار

 1404محیط پیراموني )عراق( تا 
 طراحی توسط نویسندگان

 

 شناسي. روش3

مراحرل   ۀاسرت؛ چررا کره در همر     تجویری -روش تحقیق در ای  پژوهش اوالً: تحلیلی

راهبرد برای کاهش تهدیدات  ۀشناسی داعش در عرا  سعی در ارایتحقیق از مجرای جریان

پژوهی از نوع تحلیل تأثیر روند و تکفیری خواهد داشت و ثانیاً، آینده -ای  گروه تروریستی

 باشد.سناریونویسی می

ویسی استفاده خواهد شد؛ برای در ای  تحقیق از روش تحلیل تأثیر روند و سناریون

هرای  اول برا اسرتفاده از داده   ۀاصلی باید طی شود: در مرحل ۀانجام ای  روش دو مرحل

بینری  یابی انجام داد تا بره یرک پریش   موضوع مورد مطالعه باید یک برون ۀموجود دربار

شناسری تحقیرق(؛ سرپس برا اسرتفاده از نظرر خبرگران        اولیه دست پیردا کنریم )پیشرینه   

شود و با اعمال ترأثیر آن برر   دادهایی که در آینده احتمال وقوع دارند، شناسایی میروی
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ترری دسرت پیردا کررده و مبرادرت بره       بینی انجام گرتته اولیه، به نتایج دقیقروی پیش

 .  (2: 1393)عباسی و همکاران، کنیم نوشت  سناریو می
 

 هاو تحليل دادهها و تجزیه . یافته4

 ۀمتخصرص )داری درجر   15توزیرع پرشسرنامه از    ۀپرژوهش، بواسرط  در ای  بخرش از  

الملل )مطالعات راهبردی و امنیتی( و علروم سیاسری )مسرائل ایرران(     دکتری( در روابط بی 

 سعی در ترسیم سناریوهای ضعیف و محتمل گردیده است.
 

 1404سازی در عراق تا . سناريوی ضعیف: دولت1-4

داعررش در عرررا ، نویسررندگان بررر اسرراس   سررازیبرررای تهررم احتمررال وقرروع دولررت 

 ۀ( میر ان حمایرت جامعر   1انرد:  دو پیشران را در نظر گرتتره  شناسی داعش در عرا ،جریان

مقاومت از  ۀ( می ان حمایت جبه2؛ )به ترتیب کم، متوسط، زیاد( و 1404عرا  از داعش تا 

  (.3(، زیاد )2(، متوسط )1؛ به ترتیب کم )1404عرا  تا 
 

 1404عراق از داعش تا  ۀت جامعمیزان حماي

 ۀطور که در نمودار زیر مشخص است، اکثریرت نخبگران احتمرال حمایرت جامعر     همان

 اند.را منتفی )کم( دانسته 1404عرا  از داعش تا 

 
 از ديد نخبگان 1404عراق از داعش تا  ۀمیزان حمايت جامع -(1) ۀنمودار شمار

 طراحی توسط نویسندگان
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ضرعیف   1404نی  مشخص نمود که احتمال وقوع چنی  امرری ترا   شناسی داعش جریان

 است.

 
از ديد  1404عراق از داعش تا  ۀتحلیل تأثیر روند احتمال حمايت جامع -(2) ۀنمودار شمار

 (طراحی توسط نویسندگان) نخبگان و ادبیات پژوهش

 

 1404میزان حمايت محور مقاومت از عراق در برابر داعش تا 

نمودار زیری  مشخص است؛ اکثریت نخبگان احتمال حمایرت محرور   طور که در همان

 اند.  را متوسط و زیاد توصیف نموده 1404مقاومت از عرا  تا 

 
 از ديد نخبگان 1404میزان حمايت محور مقاومت از عراق تا  -(3) ۀنمودار شمار

 طراحی توسط نویسندگان
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خص شرد، احتمرال وقروع    طور که در ادبیات پرژوهش مشر  های پژوهش هم همانیاتته

 چنی  امری را زیاد تحلیل نموده است.

 
از ديد  1404مقاومت از عراق تا  ۀتحلیل تأثیر روند احتمال حمايت جبه -(4) ۀنمودار شمار

 (طراحی توسط نویسندگان) نخبگان و ادبیات پژوهش

 

 سازی داعش در عراقاحتمال دولت

را ضرعیف )کرم(    1404عررا  ترا    سرازی داعرش در  اکثریت کارشناسان احتمال دولرت 

 اند.توصیف نموده

 
 از ديد نخبگان 1404سازی داعش در عراق تا احتمال دولت -(5) ۀنمودار شمار

 نویسندگانطراحی توسط 
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 های پژوهش نی ، احتمال وقوع چنی  امری را کم تحلیل نموده است.  یاتته

 
از ديد نخبگان  1404ی داعش در عراق تا سازتحلیل تأثیر روند احتمال دولت -(6) ۀنمودار شمار

 (طراحی توسط نویسندگان) های پژوهشو يافته

سازی داعرش در عررا    های پژوهش و نظر نخبگان در ارتباط با دولتخروجی یاتته ۀمقایس

عرا  از داعرش و   ۀدهد؛ به دلیل عدم حمایت جامعدر قالب سناریوی ضعیف نشان می 1404تا 

تکفیرری، احتمرال    -مقاومت از عرا  در برابر گروه تروریستی ۀیبانی جبهبه دلیل حمایت و پشت

 دتاعی ایران( ضعیف است. ۀسازی داعش در عرا  )محیط پیرامونی و حوزدولت

 

 1404. سناريوی محتمل : فشار داعش به جبهه و محور مقاومت تا 2-4

ترور، ارعاب »ان تحقیق، پیشر ۀبرای تهم احتمال وقوع سناریوی محتمل بر اساس پیشین

 را در نظر گرتته است.  « های مخفی علیه محور مقاومتو ایجاد شبکه

 
 (طراحی توسط نویسندگان) مقاومت از ديد نخبگان ۀاحتمال فشار داعش به جبه -(7) ۀنمودار شمار
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مقاومرت   ۀ، تشار بیشتری به محور و جبه1404که داعش تا از منظر نخبگان احتمال ای 

هرای مخفری وارد آورد، زیراد اسرت؛ همچنری       ترور و ایجاد شبکه ۀواسطبه از جمله عرا 

مقاومرت و   ۀ، تشرار بیشرتری بره جبهر    1404که داعش ترا  های پژوهش نی  احتمال ای یاتته

هرای تررور( وارد آورد را زیراد    ایجاد دولت؛ بلکه از طریق ایجاد شربکه  ۀواسطعرا  )نه به

 تحلیل نموده است.   

 
از ديد  1404تحلیل تأثیر روند احتمال فشار داعش به محور مقاومت تا  -(8) ۀنمودار شمار

 (طراحی توسط نویسندگان) های پژوهشنخبگان و يافته

 

تکفیری داعش در جهت اهداف نظام سرلطه ترا    -گروه تروریستی در سناریوی محتمل،

هرد داد و در  به حیات خود )در شکل یک گروه تروریستی، نه یک دولت( ادامه خوا 1404

مقاومت )ایرران، عررا ،    ۀتکفیری مهار جبه -ای  میان؛ الگوی رتتاری ای  گروه تروریستی

مقاومرت در معرادالت    ۀسوریه و ...( در ژئوپلیتیک منطقره اسرت؛ بره دیگرر سرخ ، جبهر      

کننرده دارد و لرذا مهرار مقاومرت تجدیردنظرطلب در      راهبردی نظرام سرلطه نقشری تعیری     

عنروان یرک گرروه تروریسرتی کره      دمدت ضروری است؛ لذا داعرش بره  مدت و یا بلنکوتاه

الگوهای رتتاری آن کامالً برخالف اهداف سیاست خرارجی ایرران و عررا  در ژئوپلیتیرک     

 1404م برور ترا    ۀایران در منطقر  ۀجهان اسالم است، اب ار مفیدی برای کنترل قدرت ت ایند

 است.  
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دفاعي جمهوری  ۀدر محیط پیراموني و حوز 1404الگوی رفتاری داعش تا  -(5) ۀشکل شمار

 اسالمي ايران )عراق( احصاء شده از ادبیات پژوهش و نظرات کارشناسان

 طراحی توسط نویسندگان

 

 گيری و پيشنهاد. نتيجه5

دهد که عملکرد متناقض داعش برا اهرداف اعالنری آن در    شناسی داعش نشان میجریان

یرات خراص محریط اجتمراعی و سیاسری کشرورهای       داری در عرا ، با واقعزمان حکومت

اسالمی مطابقت نداشت و بیشتر از آنکه اهداتی که قابل پیگیری و اقردام باشرد، مبتنری برر     

اتکنانه بود؛ در واقع مجموع شرایط تو  ای  ترض را بیش از آمی  و تفرقهاقدامات خشونت

و « دولرت »اسی و اجتماعی دنبال بنا نمودن ساختارهای سیکند که داعش بهپیش تقویت می

 نیست. « خالتت»یا 

به کار بردن خشونت بیش از انردازه و اعمرال تروریسرتی و ضرد حقرو  بشرر داعرش        

حکایت از ای  موضوع اساسی دارد که داعش دولت )در صورت تحقق( خود را برر مبنرای   
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کند. اشرتباه محاسرباتی اسرت اگرر گمران گرردد داعرش از        گذاری میخشونت و ترس پایه

المللری( آگراهی   بری   ۀعرا  و جامعر  ۀخود )طرد از جامع ۀعواقب خشونت بی حدّ و انداز

منظور تقویت بریش از پریش   گروه تکفیری داعش به ۀسازی ناقص کارویژندارد؛ بلکه دولت

های تروریستی نظیرر  سان سایر گروهاست؛ بنابرای  الگوی رتتاری داعش ]به« هراسیاسالم»

کار بردن ترور می ان بیشتر از آن در است؛ اما تفاوت داعش در به« تکفیر»و « ترور»القاعده[ 

سرازی نراقص و   های تروریستی است؛ ای  دو الگوی رتتراری )دولرت  مقایسه با سایر گروه

 ۀوسیلبه« اسالم سیاسی»های غربی برای مهار ترور و تکفیر( دقیقاً در راستای اهداف قدرت

کنرد؛ امرا در عمرل    رچه داعش مسیر خود را از غرب جدا مری است؛ البته اگ« اسالم اتراطی»

اسالم اتراطی با اسالم سیاسی، در جهت راهبررد   ۀدهد که منازعالگوی رتتاری آن نشان می

 خالف الگوی رتتاری مقاومت اسالمی در جهان اسالم است.  غرب و بر

چرارچوب  دتراعی ایرران )عررا ( در     ۀلذا تهدیدات داعش در محیط پیرامرونی و حروز  

 ۀالگوهای رتتاری داعرش در جهران اسرالم و ج ئری از آن اسرت؛ بره عبرارتی بهترر ریشر         

تهدیدات داعش علیه ایران و مقاومت اسالمی و الگوهای رتتراری آن در جهران اسرالم بره     

گردد. جهرت کراهش تهدیردات    عنوان متبوع باز میتابع بودن داعش از نظام سلطه به ۀرابط

 ارائره زیر با توجه به نتایج تحقیق  پیشنهادهایوری اسالمی ایران؛ داعش در عرا  علیه جمه

 گردد:می

 -مقاومرت اسرالمی( برا گرروه تروریسرتی      ۀعنوان بعرد نظرامی جبهر   مادی )به ۀ. مبارز1

 ها مانند:ظرتیت ۀکارگیری کلیتکفیری داعش با به

هرای  تکفیرری داعرش برا سرایر گرروه      -تالش برای قطع ارتباطات گروه تروریسرتی  -

 تکفیری باالخص در عرا ؛ -تروریستی

 -هرای اطالعراتی غربری برا گرروه تروریسرتی      رصد و پایش دقیق ارتباطرات سرازمان   -

 تکفیری داعش در عرا ؛

 ۀای جبهر عنوان قدرت منطقه. ایجاد ائتالف و اتحاد با سایر کشورهای متحد منطقه )به2

 ری داعش در عرا ؛تکفی -مقاومت اسالمی( جهت مبارزه با گروه تروریستی
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دتراعی براالخص    ۀکمک به ترایند ایجاد ثبات سیاسی در کشورهای پیرامونی و حروز  -

 کشور عرا ؛

های منطقه )اطالعاتی، اقتصادی، نظرامی و ...(  های ملتتالش برای استفاده از ظرتیت -

 تکفیری داعش؛   -در مبارزه گروه تروریستی

عنروان نفروذ ترهنگری    ات اعتقادی و ترهنگی )بره ها و امکان. استفاده از تمامی ظرتیت3

ای و مقاومت اسالمی( در مبارزه برا ایر  گرروه تروریسرتی در سرطوح ملری، منطقره        ۀجبه

 المللی مانند:بی 

دتاعی و محیط پیرامرونی جمهروری اسرالمی     ۀرصد و پایش دقیق از مناطقی از حوز -

 اند؛  تکفیری داعش قرار گرتته -ایران )عرا ( که هدف دستگاه تبلیغاتی گروه تروریستی

 عقیدتی با داعش. ۀهای مذهبی مشترک با عرا  جهت مبارزاستفاده از ظرتیت -
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

  ی پژوهر نرده یآ»(، 1397) وبیر ا ،کونهراد ین ؛ یالرد دشرمس یس ،یمسرعود؛ صرادق   ،یاخوان کراظم

 یهلا پلژوهش  ۀفصللنام  ،«ایدر غررب آسر   یامنازعات منطقهها بر آن ریو تأث یریتکف یهاگروه

 .24، ش 6س  ،استیس یراهبرد

 برر   هیر برا تک  رانیر ا تیداعش و امن»(، 1395) ینعلیحس ،یتشارک یاحمد ی؛امامقل ،زادهلیاسماع

 .18، ش 5س  ،استیس یراهبرد یهاپژوهش ۀفصلنام، «مکتب کپنهاگ

 ظهرور داعرش در    یاسر یو س یاجتمراع  یهانهیزم یبررس»(، 1394) یعل ،زادهفیس ؛احمد  ،یآذ

 .4، ش 29س  ،يخارج استیس ۀفصلنام ،«انهیخاورم

 گرروه   یدئولوژیر ا یبررسر »(، 1392) مران یپرور، پ وهاب ؛بهنام ی؛بهار یمهد ؛احمدخیش ی،بخش

 .64، ش16 ۀدور ،ياسیعلوم س ۀفصلنام  ،«عرا  و شام )داعش( یدولت اسالم یوهاب -یریتکف

 فصلنامۀ ،  «گیری داعشبررسی علل و عوامل شکل»(، 1396؛ سالدوگر، الهه )مدعلیبصیری، مح

 .3ش  47، دورۀ سیاست

 23، ش 7س  ،تیآفاق امن ۀفصلنام  ،«القاعده، داعش؛ اتتراقات و تشابهات»(، 1389) دیسع ،یتوکل. 

 ( 1396حمید، شادی ،)«21، ش 6، دورۀ المتینفصلنامۀ حبل،  «داعش پس از ناکامی در تأسیس دولت. 

 و  یامنطقره  ،یملر  ،یذهن یهانهیزم یبررس« داعش» انیجر یکالبد شکات»(، 1394الهام ) ،یدریح

 .9، ش 3 ۀدور ،نیالمتحبل ۀفصلنام  ،«یالملل یب

 یچرارچوب  یوجرو در جسرت  ؛یامنطقره  تیر به امن یرانیداعش و نگاه ا»(، 1397)  یحس ،یخان 

 .26، ش 7س  ،استیس یبردراه یهاپژوهش ۀفصلنام ،«یلیتحل

 برنامۀ ازمدیر اطالعات و امنیت داخلی عرا  « علی البصریبوا»»(، 1/05/1399) خبرگزاری ايرنا 

 :کرد خبرر  ، «داده اسرت  خبرر  عررا   بره  جدیرد  هرای هسرته  بازگشت برای تروریستی گروه ای 

 (.12/06/1399)زمان دسترسی به تارنما: ،  83865688

 ( 1398داوند، محمد ،)بلا   داعش در جهان اسالم تروريستي -تکفیری گروهلگوهای رفتاری ا(

، تهران: دانشگاه (1404تا  امنیتي در محیط پیراموني ج.ا.ايران-دفاعي ۀتأکید بر اقدام در حوز

 و پژوهشگاه عالی دتاع ملی و تحقیقات راهبردی. 

 یاسرالم  یجمهرور  یمل تیظهور داعش بر امن ریتأث»(، 1396ابوذر ) ،یعمران ی؛مهد ،یذوالفقار 

 .2 ، ش7س  جهان اسالم، ياسیس یهاپژوهش ۀفصلنام ،«رانیا
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 آن برر معرادالت    ریظهرور داعرش و ترأث   »(، 1396)  یدصدرالدیس ،یجشن یموسو ؛رضا ،ییرضا

 يشناسجامعه ۀفصلنام ،«رانیا یوجودآمده برابه یهاها و ترصتچالش یمورد ۀ: مطالعیامنطقه

 .11، ش 5 ۀدور ،جهان اسالم ياسیس

 ( 21/04/1396زند، سجاد ،)«اهللتیر داعرش چره کررد؟ نقرش آ     هیر عرا  عل انیعیمرجع ب رگ ش 

 .322166، کد مطلب: فرارو یخبرگزار، «در شکست داعش در عرا  یستانیس

 ( 1395سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ شریف یلمه، ایمان ،)«گیری داعش در های شکلواکاوی ریشه

 .18، ش 5، س لنامۀ مطالعات سیاسي جهان اسالمفص، «عرا  و سوریه

 و  یریر تکف یهرا گروهرک  ندۀیآ»(، 1394محس  ) ،یآبادفیس یعیشف ؛رضایعل ،یاصفهان یعیسم

، 4 ۀدور ،استیس یراهبرد یهاپژوهش ۀفصلنام، «و عرا  هیبخش دولت سورثبات یراهکارها

 .14ش 

 ( 139سیفی، عبدالمجید؛ پورحس ، ناصر ،)«و  رانیر در روابرط ا  دیر تهد ۀموازن یداریداعش و پد

 .41، ش 11، دورۀ المللفصلنامۀ مطالعات روابط بین، «عرا 

 یو سراختار  کیدئولوژیر ا یهارساختیز  ییتب»(، 1395اکبر ) یعل ،یرستم ؛رضا ی، قهفرخ انیشاهقل 

 .83، ش 15س  ،يدفاع یهاو پژوهش تيريمد ۀفصلنام، «داعش یستیترور -یریگروه تکف

 ی هرا یالقاعرده: تما  -داعرش  یاسرالم  ییادگرایبن»(، 1395تاتح ) از،ین یمراد ؛دجوادیس ،یصالح 

 .8، ش 4 ۀجهان اسالم، دور یاسیس یشناسجامعه ۀتصلنام ،«یکیدئولوژیو ا یساختار

 یتر یامن-یاسر یداعرش برر معرادالت س    ریثأتر  لیر تحل»(، 1397؛ خاکسار، محمدعلی )توی، حم ه 

 .1، ش 33، س یقات جغرافیاييفصلنامۀ تحق، «انهیخاورم

 ۀفصللنام   برر عررا (،   دیر ستامبر )با تأک 11(، القاعده پس از 1389) یمهد ،یآبادزاده تتحعباس 

 .2ش  40 ۀدور ،استیس

 یپژوهر نرده یروند در آ ریتأث لیتحل»(، 1393محس  ) ،یبهرام ؛ساک ، حسام ؛اصغریعل ،یعباس»، 

 .يپژوه ندهيآ يمل شيهما نیسومتهران: 

 ابعراد و پیامردهای ژئوپلیتیرک پرخطرر     »(، 1390) یمهرد  ،یشراپور  ؛مسعوددیس ،شفایی یوسوم

 .4، ش 14س  ،یمطالعات راهبرد ۀفصلنام، «ایران

 از امارت تا خالتت، داعش پس از دولت و خالتت بره سررا    »(، 10/11/1394) یمهد ان،یترمان

 (.05/04/1397: تیبه سا ی)زمان دسترس ،شهيعصر اند ۀمجل  ،«خواهد رتت؟ «تیمهدو»

 یلر ی: تحلایبرآمردن داعرش در غررب آسر    »(، 1394) دهیمقدم، سرع  یداور ؛محمدساالر ،ییکسرا 

 .1، ش 7س  ،يروابط خارج ۀفصلنام، «شناختانهجامعه
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  برر   هیسرور  ینوسرلف  یهرا گرروه  یشناس انیجر»(، 1393) یدعلیس ،نجات ؛ریدعبداالمیس ،ینبو

 .4، ش 4، س جهان اسالم ياسیس یهاپژوهش ۀفصلنام ،«گفتمان لیاساس تحل

 ( 1395نجات، سیدعلی ،) راهبردهلا و   ،يالتیسلاختار تشلک   ت،یل داعلش )ماه  يکالبدشلکاف

 .ابرار معاصر یالملل یب قاتیمطالعات و تحق یترهنگ ۀسسؤم، تهران: (امدهایپ

 ات مطالعر  ۀ، شربک «اعرش ر شکسرت د د رانیا یاسالم ینقش جمهور»(، 1396) یدعلیت، سنجا

 ،یاستیمرور س ،یجمهوراستير کياستراتژ یهايمرکز بررس ،یعموم یگذاراستیس یراهبرد

 .52ش 
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