
  

  

  

  

  

  

  

  ،بحران رفتار سیاسی داعش لِِدر تحلی )swot( مدل راهبردي
  هاي برون رفت جمهوري اسالمی ایران و راه 

  مرتضی شیرودی
)١٠٦-٨١(  

  

  چکیده
و بـه  )تاریخچـه( داعش، گروه تکفیری جدیدی است که از درون القاعده برخاست

های پیرامونی   شیوه برخوردش با پدیدهسبب به  وناشناخته باقی مانده دلیل تازگی،
نبایـد  )لهئمـس( !بـر ابهامـات آن افـزوده شـده اسـت عـراق و ایـران،  سوریه،مانند

 آنهـا بیشترهای فراوانی در شناخت داعش صورت گرفته اما  کتمان کرد که تحلیل
 swotیـک از آنهـا از مـدل  در تحلیل علمـی هـیچ اینکه تر ژورنالیستی است و مهم

بـر تـوان  مـیچگونـه پرسش اصلی این است که  لذا) پیشینه(. استفاده نشده است
 -رفت از بحران رفتار سیاسـی داعـش رونراهبردهای ب swotاساس مدل تحلیلی 

 از ایـرانـ   رسـد شـیوه رفتـار متقابـل داعـش به نظر می )الؤس( ؟کردایران را ارائه 
مقـصود مقالـه  رو، از ایـن )فرضـیه( .کند  داخلی و بیرونی تبعیت میفراوان مقوالت

رفـت از بحـران موجـود  رون سیاسی آن دو و عرضه راهبردهای بـتیابی به رفتاردس
هـا در  ها و قوت ها، فرصت ضعف ها،  که بر قوتswotمدل  )هدف( .ستبین آنها

 فرضـیه و  آزمـایشال،ؤمقاله را در پاسخ بـه سـ دو بعد داخل و بیرون استوار است،

                                                       
  . سیاسی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادقپژوهشکده علوم استادیار ـ dshirody@yahoo.com  

    ٢٧/١٢/١٣٩٤: تأییدتاریخ   ١٧/١٠/١٣٩٤: تاریخ دریافت
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 در تحلیـل swotبست مـدل نوبودن کار )روش( .کند نیل به هدف مذکور یاری می
ایـران و  ـ  دربـاره داعـشswotهـای  ترکیب و سنجش تأثیر مؤلفـه ایران، ـ داعش

 های شرقی،  در تحلیل پدیدهswotنشان دادن ناتوانی  ارائه چند راهبرد بر پایه آن،
 از نکات جدید swotهای سیاسی به تأسی از  ارائه چند مدل جدید در تحلیل پدیده

  )یافته( .این مقاله است

  يدیواژگان کل
  .عراق و بحران، راهبرد، swot، داعش، ایران

  

  کلیات مفهومی
  کلیات مفهومی نوشتار حاضر را در بـر،swotتعریف چند واژه و توضیح نظریه ،  مقدمهبیان

  .گیرد می

نخـست بـه تعریـف ،  فرضـیهآزمایش یا سؤالبه منظور دسترسی به پاسخ :  آغاز سخن  .1

شـود و  تبیـین مـی، swotازیم و آنگاه چارچوب نظـری مقالـه یـا همـان پرد کلمه داعش می

) O (های خـارجی فرصت، )w (های داخلی ضعف، )S (های داخلی سرانجام با طرح قوت

 اشـاره swot  با داعش بر اساس نظریـهههای ایران در مقابل به تحلیل موقعیت) T(و تهدیدها 

  .شود می

است ریز   یک گروه خون، معروف به داعش، شامدولت اسالمی عراق و:  تعریف داعش  .2

در سـال اسـت،  سـنی اسـالم هـای کـه یکـی از شـاخهکـه بـا ادعـای پیـروی از وهابیـت 

بـرای تأسـیس ،  از سوریه و عراقیهای  اعالم موجودیت کرد و با تصرف بخش٢٠١٤/١٣٩٤

از  ابـوبکر البغـدادیبـه رهبـری ، این گـروه. کند میتالش ، نامند آنچه خالفت اسالمی می

 نیتـر یافراطـداعش یکی از . تأسیس شده است شبکه القاعدهشده از  جدا ن سلفیامجاهد

هـا عـالوه بـر عـراق و آن .است )خاورمیانه (های به ظاهر اسالمی در جنوب غربی آسیا گروه

در ، پیمـان آن های هم دارند و گروهرا نیز در کنترل خود  نیجریهو  لیبیهایی از  بخش، سوریه

 .نقاط دیگر دنیا مثل افغانستان و آسیای جنوب شرقی فعال هستند
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 و با مسئلهشناسایی عوامل درونی و درک عوامل بیرونی یک  باروش این  :swot نظریه   .3

 .کند اقدام می به حل آن مشکل، مدت و بلندمدت کوتاهرفت  برونهای  تدوین راهبردها و راه

تری از وضعیت حـال   درک روشن تاکند یم ، کمکرو دارد و از این کالن ینگاه، ل مزبورمد

تـرین  جرایـ یکی از swot، به بیان دیگر. بگیریمتری  مات درستو آینده داشته باشیم و تصمی

و ) فراینـدها (هـای داخلـی و خـارجی های تجزیه و تحلیل راهبردی است که محیط تکنیک

امـل محـیط داخلـی و خـارجی در عدهد و نحوه ت مورد بررسی قرار میبخشی برایندها را اثر

چـارلز، ( کنـد  بررسـی مـی،یک یا چند سازمان یا کشور را از طریق تدوین استراتژی مناسـب

، دهد و محیط خـارجی نقاط قوت و ضعف را مورد توجه قرار می، محیط داخلی .)٦٧: ١٣٧٠

، اقـدامات تحلیل راهبردی. دهد  یاری میها و تهدیدها سازمان یا کشور را در کشف فرصت

و بـه ها  و فرصت ها جه آن به حداکثر رساندن قوتشود که نتی هایی را شامل می ریزی و برنامه

 کــه از حــروف اول کلمــات قــوتایــن روش . و تهدیدهاســت هــا حــداقل رســاندن ضــعف

)Strength( ،ضعف) Weakness( ،فرصـت) Opportunity (و تهدیـد) Threat (ه سـاخت

هـا و   انطباق نقاط قوت و ضعف سازمان یا کـشور بـا فرصـتبرای ابزارها نیتر مهماز ، شده

، سـازی نگارنـده ن مدل با بسط و بـومیای .)١٣: ١٣٨٦احمدی، ( آن است تهدیدهای پیش روی

  : نهد چهار گام را پیش روی ما می

یـر هـا و تهدیـدهای خـارجی متغ فرصـت، داخلـی نقاط قوت و ضـعف شناسایی .الف

   ؛)داعش (مستقل

هـا و تهدیـدهای خـارجی بـر  فرصـت، نقاط قوت و ضعف داخلی  نشان دادن تأثیر.ب

   ؛)ایران (متغیر وابسته

هـا و نیـز کـاهش  گیـری بیـشتر از فرصـت و بهـرههـا   تعیین راهبرد برای تقویت قوت.ج

  ؛ها و تهدیدها ضعف

انی مدل تحلیل راهبـردی در در صورت ناتو) آلترناتیو ( ارائه مدل پیشنهادی جایگزین.د

   .)٧٨: ١٣٧٦پیرس و رابینسون، (  مقالهمسئلهپاسخ به 
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 رفتار سیاسی داعش ) swot (تحلیل راهبردي
و عوامـل ) هـا ضـعفهـا و  قـوت (یلـ بر عوامل داخswotرفتار سیاسی داعش بر پایه مدل 

  :  استوار استفعلیدر وضعیت ) ها و تهدیدها فرصت (بیرونی

  ) S (ینقاط قوت داخل
تنهـا بـه منظـور عرضـه ، های داعـش  در ارائه قوترو پیشبدیهی است که اشاره به سه نکته 

  : نمونه است

  آسا و اقدام سریع عملیات برق. 1
از امتیازات داعش است که بیشتر ناشی از ساختار چاالک و  ،آسا و اقدام سریع عملیات برق

بـه ، رو کند و از ایـن پراکنده عمل می و یا خوشهداعش به صورت ، به عالوه .سبک آن است

از تجربیـات ، نامتقـارن و سـیال متکـی اسـت و در ایـن راسـتا نوعی مدل جنـگ چریکـی

بـه نـدرت ، جانشینی در قـاموس آن یک .برد  چون ویتنام سود می،های چریکی جهان جنگ

یی توانـا  لـذا؛پـذیرد شود و تحرک در یک جغرافیای گسترده را بـیش از سـکون مـی دیده می

منـدی از اصـل  بهـره .یابد کاهش می، های مدرن و کالسیک در مقابله و مواجهه با آن ارتش

چنـان ، سـرعت عمـل و شـقاوت بـاال . با مختـصات مـذکور داردی رابطه تنگاتنگ،شقاوت

رزمینی خود را پیش از آنکـه بسیاری از اهداف س، بیشترای را به داعش داده است که  توانایی

ارتبـاط  ، بـیهـایی کـه برشـمردیم با ویژگـی  نیزاصل غافلگیری .کند  میفتح، جا برسد بدان

ی از اطالعـات از طـرف مقابـل گیـر اربرد اصـل غـافلگیری در پرتـو بهـرهکـ،  البتـه.نیست

ترکیـه و عربـستان ، های جاسوسـی کـشورهای غربـی است که از سوی سرویس پذیر امکان

وحیــه رزم بــاالیی بــرای جنگیــدن هــا از ر داعــشی .گیــرد ســعودی در اختیــار آن قــرار مــی

 آنها بر اساس فتاوای رؤسای مذهبی . نه برای ماندن،دجنگن  مردن مییبرا  ؛ زیرابرخوردارند

یابنـد  به بهشت دست می، کنند که در میدان جهاد قرار دارند و با کشته شدن  تصور میخود،

   .)٢: ١٣٩٤بورن، (
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   وجهه مذهبی. 2
  .کند دنبال می، ه آن را به دو صورت مذهبی است کهدارای وجه، داعش

دلیل فرورفتن بشر در نمایی بیش از اندازه جهان و محیط پیرامونی به  تاریک:  سلبی.الف

   .جاهلیت مدرن

تر از  مهم و نشان دادن یک دنیای زیبا در صورت عمل به دستورات اسالمی:  ایجابی.ب

   .ارائه تصویری آرمانی از آخرت، آن

قـصاص تـاریخی از ، شود که حاصـل آن زمان دنبال می هم،  ایجابیاقدام سلبی و عمل

 .انـد شدههای سلفی  استقرار و اجرای اندیشه مانع از، تیمیه ست که از زمان ابنهمه کسانی ا

و استراتژی تکفیـر شـیعه و  گذارند  بین شیعه و سنی نمیتفاوت زیادی، ها در این راه داعشی

 نسبت به شیعه شـدیدترند و از البته نباید فراموش کرد که آنان .اند تهدید سنی را به کار گرفته

در ایـن . مقـصد آنهاسـتنیتـر ، مهـمشکستن کمربند شیعه یا شکافتن هالل شیعی، رو این

خواسته و ناخواسـته بـه نفـع ، فلسطین و لبنان، سوریه، عراق، محور مقاومت ایران، صورت

محمـد بـن  (!ردی از افکـار شـیخچنـین عقایـد یـا رویکـ .شـود گیـری مـی ، هدفاسرائیل

 از ،خیزد کـه بـه گـواه تـاریخ ز سرزمین نجد برمیو ا) آل شیخ (و فرزندان وی) عبدالوهاب

طن وسـرزمینی کـه مـ؛ های اسـالمی در پـرورش عالمـان مـذهبی اسـت فقیرترین سرزمین

به بدعت پرداخت و لذا  است که از اواخر عمر شریف پیامبر) مسیلمه (پیامبری دروغین

 سـجاح ازداوج کـرد و مهـر او را ی بـه نـامه کذاب مشهور شد و بـا پیـامبر دروغـین دیگـرب

   .)صفحات مختلف: الف و ب١٣٧٧سبحانی، ( نخواندن نماز صبح قرار داد

   لجستیک نظامی قوي.3
 با تصاحب منابع زیرزمینی و بیشترلجستیک نظامی قوی از دیگر نقاط قوت داعش است که 

ی نفت کرکوک آور داعش در عراق با به چنگ .افتد اتفاق می، ارجیهای خ فروش آن و کمک

های زمین بـه زمـین پیـشرفته دسـت  هایی چون موشک به سالح،  از آنو درآمدهای حاصل

توان به سامانه  می، در همین راستا !آید یافت که در بازار سیاه سالح هم به سختی به دست می
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داعـش هـای  بخش مهمی از سالح .کند ه تهیه میضد هوایی سوپرهاگ اشاره کرد که از ترکی

، ن به بهانه بمبـاران داعـشا گاه آمریکا و متحد.شود تأمین می، ن آنااز سوی آمریکا و متحد

هـای متعـارف  نباید تعجب کرد کـه داعـش از بیـشتر سـالح  لذا؛ریزد سالح بر سر آنان می

پـذیری  گیـرد کـه از اطاعـت  میها وقتی در اختیار نیروهایی قرار این سالح .برخوردار است

   .گذارد توان زیادی را به نمایش می، باالیی برخوردارند

) اعدام (و تهدید) پول (تطمیع، )بهشت (داعشی از سه مقوله ایمان کاذب پذیری اطاعت

نیروهایی ، تطمیع و تهدید از سربازان داعشی، تجمیع سه عنصر ایمان کاذب .شود ناشی می

های باال به پـایین بـه  توان یاد کرد که از رده که از آن به اصل خرفتی میکشد  را به تصویر می

، امتیـازی اسـت کـه داعـش از آن، از زاویـه دیگـر،  اما اصل خرفتی.یابد شدت افزایش می

 را  سـرانجام سـپاه برحـق علـیوگونه که سربازان معاویه چنین بودند   همان؛مند است بهره

  .) فارسیت خبرگزاریسا: ١٣٩٤نا،  یب( ندگیر کرد زمین

  )W (نقاط ضعف داخلی
  توانـد بـرای تبیـین کلـی موضـوع  اشاره به چند مورد مـی، از میان نقاط ضعف فراوان داعش

  : کافی باشد

  گرایی مذهبی افراط .1
ای که چنان دایره مسلمانی را تنگ تعریـف   به گونه؛های مذهبی است  گروهی با افراط،داعش

دهد هر   در حالی که تجربه تاریخی نشان می.باقی نمانده است ،غیرکرده است که جایی برای 

ممکـن اسـت تـا ، هـای افراطـی اقبالی گـروه  خوشدارد و عمری کوتاه و پاییزی، گروه افراطی

تنها افکار آن باقی بماند تـا ، حدی باشد که پس از اضمحالل سریع توان نیروهای نظامی آنان

داعش به دلیل همین ماهیـت  .سر برآورد، ی مساعد و مناسب دیگر و بر پایه شرایطیا برههدر 

هـای مـذهبی   امـا جنـگ.دهد رنگ و بوی مذهبی می، به جنگ علیه دیگران، مذهبی افراطی

، بـا ادامـه یـا توقـف جنـگ، گیری در باره شـروع  تصمیم زیرا؛عمری کوتاه دارند، افراطی هم



 ٨٧      های برون رفت جمهوری اسالمی ایران و راه، بحران رفتار سیاسی داعش ِلدر تحلی )swot( مدل راهبردی

یـدان نبـرد و از سـوی مفتیـان یـا  بلکه چنـین تـصمیماتی در خـارج از م،جویان نیست جنگ

، نخست: شود بر دو گروه آسیب جدی وارد می، های مذهبی در جنگ .شود بیگانگان گرفته می

شدت عمـل ، رو روند و از این پیروان مذاهب اسالمی که از نگاه داعش غیرخودی به شمار می

 است کـه در انایر آنمسیحیان و یهودیان و نظ، دوم؛ سبت به آنان بیشتر از دیگران استداعش ن

مـسیحیان و ، تعدی داعـش بـه مـسلمانان .گیرند تر مورد تعرض داعش قرار می ی پایینا درجه

   .)٤٣: ١٣٩٣رضوانی، (انگیزد  نی را علیه آنان برمی دیر یا زود اجماع جها،یهودیان

  وسعت مناطق جنگی. 2
پـذیری آن را  آسیبنان وسعت یافته است که نقاط گستره جغرافیایی جنگ از سوی داعش چ

 ـ صدد است با افزایش تحرک پارتیزانی بر مشکل وسـعت، داعش در البته.افزایش داده است

با  .دهد پذیری آن را توسعه می عمق چنین مشکلی چنان است که ضربه اما ؛ فائق آید،آسیب

رسـد و منـافع  محدوده نزاع به مرز کشورهای مختلـف مـی، افزایش گستره جغرافیایی جنگ

ی همجوار داعش رود و کشورها باال می، اندازد یا الاقل احتمال خطر  آنان را به خطر میملی

پـشتیبانی ، هماهنگی نیرویـی، تأمین سالح، تر کردن میدان نبرد وسیع .دارد را به مقابله وامی

   .سازد دشوارتر می نظامی و نظایر آن را

،  یمـن را از جـنس داعـش بـدانیملبنان و، های تروریستی سوریه که اگر گروهنکته دیگر آن

هـا  حتی توسعه نزاع، تر از آن  مهم.یک اشتباه استراتژیک است، گستردن جدال به این کشورها

جنگیدن در چند  .آورد فراهم می، آسیب بیشتری را نسبت به وضعیت قبلی، در پهنه یک کشور

 آن هم از سوی نیروهایی که عمدتا؛توجیه نظامی ندارد  اغلب،جناح
ً

 و از آشنایی اند یبومیر  غ

 وسـعت ،گمـان بـی. زیست بهره دارنـد بومنسبت به آن فرهنگی و اجتماعی ، اندک جغرافیایی

گـسترده و عمیـق ، نظـامی آن برای یک نیروی شـبههای   اما زیان،آفریند مزایایی می عرصه نبرد

قین تـشکیل  که بخش قابل توجهی از داعش را نیروهای غیربـومی و نیـز منـافمیدان یم .است

   .)١٠٢: ١٣٩١عرب احمدی، ( خبرند دهند که از جغرافیای محلی کم می
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  هاي جهانی اتکا بر قدرت. 3
پایه لـرزان بـه هـم  ریشه دارد و بر  مرزهای اسالمیدر بیرون،  اگر بپذیریم این نیروی تندرو

بـه  اسـت،شـکل گرفتـه  های جهانی و میل آنان به کسب امتیاز بیشتر گی منافع قدرتریخت

یروهای خارجی بـه جـو بـدبینی تغذیه از ن .شود مضمحل میها،  قدرتیقین با تغییر راهبرد 

 بـه .سـازد های الزم دیپلماتیـک دور مـی زند و آنان را از حمایت ای از داعش دامن می منطقه

دلیل برخوردار نبودن داعش از خاستگاه ملـی و داشـتن ماهیـت چنـدملیتی، در صـورت از 

ی دائمی نخواهند اجایی برای اقامت و سکنهای جهانی،   سیاسی قدرتدست دادن حمایت

راز و  .شـوند ریزند و محو مـی فرو می،  هم نرودسراغشان چنانچه کسی به به ناچارداشت و 

چنـین  .اقـدام سـریع و تـسلط فـوری اسـت،  چـون داعـش،های افراطی رمز موفقیت گروه

هـم ناکـامی خـود را در نیـل بـه ، زنـدسـاختن جنـگ بپردا چنانچه بـه فرسایـشیهایی  گروه

  وطوالنی شدن زمـان جنـگنیروهای نظامی خود را در اثر دهند و هم  افزایش میاهدافشان 

برخی به ماهیت استعماری پـشت پـرده پـی بـرده و از  ا زیردهند؛ آنان از دست میخستگی 

فت و لجاجـت روشن شدن واقعیت بر برخی و مخال .ایستند ادامه همراهی کورکورانه باز می

کند و انشعاب در  های درونی را تشدید می  و دشنامها نزاع، های توابین برخی دیگر با خواسته

آورد  پدیـد مـی) محافظه کـار (معتدل و تفریطی، )رادیکال (بین آنان را در سه سطح افراطی

   .)٣٣: ١٣٨٦اسماعیلی، (

   )O( هاي خارجی فرصت
 درون عراق یا سوریه در اختیار ناتی نیست که داعش، امکاها در این مقاله مقصود از فرصت

مهیـا شـده و  مرزهـای سـوریه و عـراق بـرای آناز  تسهیالتی است که در خـارج  بلکه،دارد

یـک وضـعیت و حالـت ، فرصت، به واقع .های موجد داعش درون جهان بوده است ظرفیت

یر گذاشته و از ایـن تأث خارجی است که به صورت مثبت و سازنده بر تولید و عملکرد داعش

  . نزدیک استswotبه مفهوم فرصت در مدل تحلیلی ، حیث
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غـرب ،  از آن رو کـه در نظریـه تمـدنی هـانتیگتون؛ای اسـت  غافگیرانه دهی، پد داعش.١

جنـگ ،  اما غـرب هـم اینـک بـا خلـق داعـش،ها قرار دارد مسیحی در جدال با سایر تمدن

تمدنی سوق داده است و خود را از  زاع خونین درونی دارد را به یک نها که وجهی بیرون تمدن

 نه شرکت منفعـل غـرب ،نظارت فعال .گری فعال تبدیل کرده است ، به نظارهیک طرف دعوا

یک فرصت برای داعش به ، زاینده داعش است و از سوی دیگر از یک سوها،  تمدندر جنگ 

توانـد بـه  ها که می تمدنغرب مسیحی برای دور ماندن از خطرات جنگ   زیرا؛رود شمار می

، به یقین تمایل جـدی بـه سازی تمدن غربی منجر شود وط یا کند کردن و یا الاقل متوقفسق

گـاهی از ایـن نیـت و  حذف یا بی ثمر ساختن اقدامات داعش نخواهد داشت و داعـش بـا آ

طبیعـی اسـت  .بینـد المللی بالمنـازع مـی بینهای  همچنان خود را در عرصه قدرت، هدف

از کـشورهایی کـه در ،  داعش از کشورهای تأثیرگـذار جهـانی راحـت اسـتخیالی که زمان

هـا  هـای قـدرت دنبال روی سیاست) خاورمیانه (سراسر جهان به ویژه در جنوب غربی آسیا

توجه بـه  گیرد و بی داعشی آنان را جدی نمی آسوده خواهد بود و حتی مواضع ضد نیزهستند

محلی کرده است های  را صرف شکستن و غلبه بر مقاومتتوان خود ، های آنان العمل عکس

   .)سایت پایداری: ١٣٩٣ساسانیان، (

گـی ، ثمـره بـه هـم ریختهای داخلی باشد داعش بیش از آنکه محصول کنش و واکنش .٢

های جهانی پس از انقـالب اسـالمی و بعـد از  شکل و تعداد قدرت .نظم پیشین جهانی است

گرایی در دو دهـه  جانبه ، میل و اقدام آمریکا به یککه حاصل آنتغییر کرده ، فروپاشی شوروی

تـر در ایجـاد  هـای ضـعیف نیرویی بازدارنده برای قدرت، گرایی جانبه ککه این یگذشته است 

، ماهیت قدرت و نیزها،  قدرتتغییر در حجم  .آورده است موازنه مثبت در صحنه جهانی پدید

ثباتی ناشی  نتیجه، بیدر  .وش دگرگونی ساخته استرا دستخ) منافع (سرشت امنیت و منفعت

ای را  منطقههای  ثباتی بی) امنیت و منافع، قدرت (الملل بنیادین نظام بینهای  از تغییر در مؤلفه

فرصت به چنگ آمده بـرای گـروه   لذا.دامن زده است) خاورمیانه (حتی در جنوب غربی آسیا

یگـاهی مـؤثر در بـازی ود در دسـتیابی بـه جااز آن جهت که ایده تاریخی خـ، تکفیری داعش

روشـن . آیـد  یک فرصت طالیی غیرمنتظره به حساب مـی،بینند نزدیک می ی راا قدرت منطقه
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تـر  ضـعیفهای   آلوده و غبارگرفته تشدید تضادهای منافع و تالش قدرت،است فضای تاریک

هـا   که با تغییر تاکتیکدهد این امکان را به داعش می،  اثبات خویش و کسب منافع بیشتربرای

  .)٢٧٧: ١٣٧٣، البوطی( ای خود را دنبال کند بقا و ارتقای موقعیت منطقه

 ای متعددند اما نباید از تأثیر بازیگران منطقـه، ی در موضوع داعشا  بازیگران فرامنطقه.٣

رود کـه هرگونـه اخـتالف درونـی  رژیم صهیونستی از بازیگران فعال به شمار می .غافل ماند

کند و در دو سطح ایجاد و تداوم جریـان یـا  ان اسالم را در پیوند با حیات خود تفسیر میجه

های تاریخی و   دستیابی به خواستهبرایترکیه نیز  .کوشد آفرین اسالمی می گسستهای  پدیده

های نظامی  تژیک خویش به ویژه در سوریه و عراق از حامیان جدی داعش در عرصهایا استر

 و سعودی در تالش برای تصاحب رهبری جهان اسالم یا نزدیک شدن بـه آنعربستان  .است

درآمـدهای نفتـی از از گیـری   بهـرههای وهابیـت بـا ی ایدها سازی منطقه به منظور جایگزین

بـه ) اسـالم (گرچه ایران برخالف آن سه کشور بر پایه مـصالح دینـی .ن داعش استامؤسس

نی که سایر کشورهای اسالمی در کنار ایران قـرار  اما داعش زما،داعش رفته استبا مواجهه 

فرصـتی بـرای ، رونـد گیرند و با نگاه و زاویه دید ایرانی به تجزیه و تحلیـل داعـش نمـی نمی

آنچه در تعدد بازیگران جهانی و محلی داعـش جلـب توجـه  .کند حیات بیشتر احساس می

 .آفریننـد  بـرای داعـش مـی فضای مانوری است کـه،که تضاد منافع باشد، بیش از آنکند می

  باعـث،المللـی ای و بین  بازیگران منطقهو بیرونی اختالف نظرهای تصنعی یا واقعی درونی

   .)٤١: ١٣٨٨حیدری، ( شود آسودگی خیال داعش می

  )T( تهدیدهاي خارجی
 که داعش با چه خطراتـی در بیـرون از مرزهـای میمواجه سؤال خارجی با این یدر تهدیدها

  رو است؟ هق روبسوریه و عرا

 اما جمهوری اسالمی خطـر ، داعش برای جمهوری اسالمی تهدید کم خطری نیست.١

اگر امنیـت ملـی جمهـوری اسـالمی از سـوی  زیرا ؛رود تری برای داعش به شمار می جدی

 ولـی ،کننـد های تکفیری را به راحتی شکار مـی گربه های ایرانی  پلنگ،داعش به خطر بیفتد
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دست به عکس العمل ، شیند تا با حمله داعش به مرزهایشن انتظار نمیاسالمی به  جمهوری

صدد ایجاد عمق استرتژیک  و پلکانی است و در بلکه امنیت جمهوری اسالمی تودرتو،بزند

هـای خـود در مقابـل داعـش را تنهـا در مرزهـای سـرزمینی تعریـف  خط مقدم است و لذا

 از .یت بیداری اسالمی گسترش داده استتقو محور مقاومت و کند و آن را تا استحکام نمی

 .دارد حـضور، نـدعالهای تکفیـری دیگـر ف هایی که داعش و گروه ایران در همه مکان، رو این

 طالبان خود را در مبارزه بـا زیرا ؛تر از مجادله آن با طالبان است  عمیق،مقابله ایران با داعش

داعش نباید انتظار داشـته باشـد  .دپندار شیعه را دشمن اصلی خود میبیشتر  داعش لیکفر و

ابـر گروهـی  سـاله ایرانـی را در بر١٤٠٠هـای   نظـامی برآمـده از تـالش،جمهوری اسالمی

داعش نباید آنقدر خوش خیال باشد که تصور کنـد ایـران چـون  .نشانده به باد فنا دهد دست

ای دفاع از تمامیت های باالیی بر ها و تجربه  بلکه ایران از ظرفیت،عراق و لبنان است، سوریه

 آن انـسجام سـرمایه نیتـر مهـمهای انقالبی برخوردار است کـه  ارضی و پاسداری ار ارزش

  .)٥٨: ١٣٨٩سیدنژاد، (اعی قوی است اجتم

 ،هـا اجماع جهانی نه در سـطح دولـت های داعش، های قبل و با ادامه ترکتازی در ماه .٢

اینـک بخـشی از آن  رسید که هم  نظر میالوقوع به در سطح افکار عمومی علیه آن قریببلکه 

توان گفت کـه افکـار  اما همچنان می، تحقق یافته است ...از سوی روسیه و شورای امنیت و 

 امـا ،العمل نشان نداده است گناهان مسلمان عکس ، چندان نسبت به قتل بیعمومی جهانی

های گروهـی  اسات رسانهاحس ...یهودیان و ، ها در اذیت و آزار مسیحیان ادامه اقدام داعشی

هـا بـه همـراه  کـه رسـانه بـه ویـژه این؛احساسات مردم را بیشتر برمی انگیزد، و از طریق آنان

تـری   خبـری و تحلیلـی آن در گـستره وسـیعبدرفتاری داعش با غیرمـسلمانان بـه انعکـاس

 ینـیدهـای  ها نسبت به رعایت حقوق اقلیت غرب از اواخر دوره امپراتوری عثمانی .بپردازند

نباید تردید کـرد کـه ، جویانه نشان داده و در نتیجه تحساسیت منفع، در کشورهای مسلمان

توان به تأثیر قاطع چنین اقـدامی دل  اگرچه نمی ؛ در مورد داعش صورت نگیردیاقدام مشابه

البتـه برخـورد  .گامی به جلـو خواهـد بـود، فریبی بیش نباشد،  اما حتی اگر این اقدام،بست

محتاطانـه  اسـت، ... ناقض حقـوق مـسلمانان و مـسیحیان و یهودیـان و  کهعشغرب با دا
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، کوشـد و از سـوی دیگـر چندان در حمایت و پـشتیبانی داعـش نمـی، از یک سو .باشد می

به تأیید آشکار و گسترده آن ، پرداز غربی اسخگویی نسبت به شهروندان مالیاتحداقل برای پ

یب و نه تأیید را برگزیـده و ادامـه خواهـد داد کـه در  سیاست نه تکذ،به واقع .زند دست نمی

شـبکه العـالم، (زد سـا ها را منعکس مـی تفاوتی ، سکوت یا بیتأیید و در ظاهر، ماهیت خویش

١: ١٣٩٤(.   

النـصره و ،  داعـشهایی مانند  گروه از علل تأسیس یکیتوان چنین تحلیل کرد که  می.٣

توان نتـایج پدیـد آمـدن داعـش را در نقطـه   میهمچنین .شکاف و تضعیف طالبان است ...

داعشی وجـود نخواهـد داشـت و ، زمانی که چنین هدفی محقق شود. مقابل طالبان دانست

نشانده در صـد سـال  دستهای  نگاه به تاریخ گروه .گروه دیگری جایگزین آن شود، چه بسا

ا محـصول ، چنانچـه داعـش راز سوی دیگـر .مؤید تحلیل مذکور است، اخیر ملل اسالمی

هرگونه تغییر در فضای جهانی که نوع و یا تفسیر از منافع ، المللی بدانیم ثباتی در نظم بین بی

بعید نیست کـه  .کند به ضربه پذیری داعش کمک می، ملی کشورهای قدرتمند را تغییر دهد

) هـای پـایین رده (در بخـش اعظـم نیروهـای داعـش، جهل و اقدامات جاهالنه ناشی از آن

هرگونـه  همچنـین .کنـدای سازنده را چون طالبان از ادامه حمایت از داعش مأیوس ه قدرت

پذیر کند و سرانجام به عمر کوتاه   آن را آسیبتواند ی، متوافق بین حامیان و غیرحامیان داعش

 ،نابود کرد توان از طریق نظامی  البته سخن بر این نیست که فکر داعش را می.آن خاتمه دهد

المللـی گـردد و  ند قربانی بازی قدرت و منـافع بـینتوا است که گروه داعش میبلکه مراد آن 

 .عمـر مـصرف آن بـاقی اسـت، جای خود را به گروه تکفیری دیگری دهد که چـون داعـش

 همـه ، بالفعلی که برای داعش برشمردیمو تهدیدهایها  فرصتها،  ها، ضعف قوتشک  یب

 ،همه آنها نبـوده هم برشمردن هدف این مقاله ، به عالوه.آن چیزی نیست که در برابر اوست

 برای تحلیـل داعـش در پـالن کلـی  راهای آن توجه شده تا راه بلکه تنها به بخش نازل مؤلفه

   .)سایت فرارو: ١٣٩٣ابوستار، ( کند فراهم SWOTمدل راهبردی
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  رفتار سیاسی داعش) swot (خالصه تحلیل راهبردی
  

  دیگر موارد  ٣مشخصه   ٢مشخصه  ١مشخصه   ها مؤلفه

یع  ) S(ها  قوت   ...روحیه باالی نیروها و   لجستیک قوی وجهه مذهبی  تحرک سر

  ...پذیری زیاد و  آسیب  جنگ مذهبی  وابستگی خارجی  گری افراطی  ) W(ها  ضعف

ســیال بــودن نظــم   ) O(ها  فرصت

  جهانی
یگران  ای ثباتی منطقه بی   ...ها و  حمایت قدرت  تعدد باز

  ...الله و  حزب  های جهانی تغییر سیاست  المللی اجماع بین  وری اسالمیجمه  ) T(تهدیدها 

  ١جدول شماره 

  swotهاي اخیر ایران در مقابل داعش بر اساس  تحلیل موقعیت
هـا و تهدیـدها  فرصتها،  ها، ضعف قوتبه تحلیل یک پدیده در چهار پالن   تنهاswotمدل 

 بـه تحلیـل swotا این مقاله با بسط مدل  ام،پردازد در دو بخش عوامل داخلی و خارجی می

کند تـا  ها و تهدیدهای داعش بر جمهوری اسالمی اشاره می فرصتها،  ها، ضعف قوتتأثیر 

  :  برای تعیین راهبردهای ایران در برابر داعش فراهم شودراه

  )SW(ها  ضعفها و  تصویرسازي آسیب پذیري قوت. 1
هـای  هـای داعـش در تحلیـل ضـعف فت که قوتتوان به این نکته دست یا  میswot با بسط

 اتفـاق SW نـوعی حرکـت خطـی از ، در ایـن صـورت.رود جمهوری اسالمی به کار می

  : های آن عبارت است از زند که برخی از مصداق را دامن می SWافتد و وضعیت  می

، ایـن موضـوع . هـستند یاسـالمهـا در جـدال بـا جمهـوری   سـال،ن کردامعارض .١ـ١

 نه مـردم  وهای معارض گرچه وجود گروه .دارد هم ...خوزستان و ،  در بلوچستانیهای نشانه

 و تبلیغـات غولی برای نظـامشم  اما دل،کند از قوت جمهوری اسالمی حکایت می، مخالف

ن بـه اتوانـد قـدرتی بـیش از ایـن معارضـ داعش که نمـی،  بنابراین.دهد  را شکل میآنعلیه 

تحـرک بـاال و  .بهره تبلیغـاتی ببـرد، له پارتیزانی علیه ایرانقادر است از حم، نمایش بگذارد

نی اسازد و معاند وطنان را نگران می داعش زنگ خطری است که برخی از همآفرینی  وحشت
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گیری از سـوی داعـش کـه قطعـا غافل .سازد انگیزد یا آماده شورش می را علیه نظام برمی
ً

 بـا 

، الاقـل چنـین اقـداماتی . دست کـم گرفـتگیرد را نباید کمک نیروهای داخلی صورت می

   .)سایت تدبیر: ١٣٩٣موسوی، (کند  مرزهای سرزمینی را آسیب پذیر می

 تـأثیر داخلـی انـدکی بـه همـراه دارد امـا بـرد ،نمایی داعش علیه ایـران سیاهگرچه . ١ـ٢

بـه سـوی ،  را در درونیا عـدهها ممکن اسـت  نمایی این سیاه .خارجی آن بیشتر خواهد بود

کید داعـش  .های مساعد همکاری آنان با عناصر داخلی را فراهم کند نان بکشاند یا زمینهآ تأ

هـای  زمینـه، دار مذهبی با شیعه ایرانی و نشان دادن خطر آن در هالل شیعه بر اختالف ریشه

اللـه  ورود حـزب .دهـد جذب نیرو و امکانات بیشتری برای او در جهان اسالم را شـکل مـی

عناد آنان را نسبت به اعضای محور مقاومـت از جملـه ، های تکفیری ه با گروهلبنان در مبارز

آمادگی برخی از عناصر داعش برای کشته شدن یـا بـه تعبیـر آنـان  .تشدید کرده است، ایران

چنین باید بـه ایـن هم .زند ایمان رقم می تصور حق بودن آنان را در نیروهای سست، شهادت

هـای  بـه ارزش،  از بهشت و لزوم دستیابی به آن از راه جهـادنکته اشاره کرد که تصویرسازی

   .)همان(زند  داخلی جهاد و شهادت تنه می

هـدف آنـان از ایـن  .تـر کنـد ایـران نزدیـک یهای مرزهاکوشد خود را به  داعش می. ١ـ٣

 .آورد مـیایجاد هراس بیشتر است و دغدغه فراوانی را برای مردم و دولت ایران پدیـد ، نزدیکی

پیوستن مستمر نیـروی   وعش با ادعای دسترسی آسان به سالح حتی از طریق بازارهای سیاهدا

درصدد اسـت حیطـه عمـل ، زنان از اقصی نقاط دنیا به داعش، رزمی مردان و در درجه کمتر

هـای امنیتـی و  البتـه همکـاری سـرویس .جمهوری اسالمی را در مواجهه با آن کـاهش دهـد

هـا را کنـد و  نفوذ ایـران در میـان داعـشی، برخی کشورهای منطقهاسرائیل و ، اطالعاتی غرب

کننـد و بـا دسترسـی  آنان با پول فراوانی که در بین نیروهای خود هزینه می .کند خطرسازتر می

کوشـند نیـاز  مـی، در رفع نیازهای جنسی از طریق جهاد نکاح یا از طریق زنـان اسـیر! شرعی

  کـهشـود چنین وانمود می .توسعه دهند،  را برای نبردخویش را به بیرون کاهش و آمادگی خود

هـای آنـان را در مواجهـه بـا خطـرات طبیعـی و   آمـادگی،زندگی در شرایط سـخت و بیابـانی

گـسترش سـرطانی و زایـش  .کنـد فرسا را مهیا می برد و تحمل شرایط طاقت غیرطبیعی باال می

  ) سایت همشهری: ١٣٩٣بورگارت، ( .رود های خطرساز داعش به شمار می قارچی از دیگر مشخصه
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  )WS(ها  قوتها و  معناداري رابطه ضعف. 2
های جمهـوری اسـالمی ایـران  های داعش را قوت توان ضعف  میswotبر پایه روش تحلیل 

  .آفریند  را میWS) قوت (S به سوی) ضعف (Wکه از حرکت  برشمرد

برگـزاری  .انان داردنگاه حـداکثری بـه مـسلم،  جمهوری اسالمی بر خالف داعش.٢ـ١

ــالمی ــذاهب اس ــب م ــع تقری ــیس مجم ــدت و تأس ــه وح ــت ،هفت ــشانه از ماهی ــا دو ن  تنه

 مسلمانان را از خود  تاشود موجب می، بخش این رویکرد وحدت .گرایانه ایران است وحدت

ن مـسیحی و یهـودی ابه برادران دینی و موحد همچنین. داند نآنان را مرتد و کافر  ودور نکند

یـشید و جنـگ اند بـه نیـروی نظـامی نمـی، مـسلکان همدر روابط با   وآلود ندارد نگاه خشم

توانـد از ایـن  جمهـوری اسـالمی مـیکـه طبیعی است  .بیند بار می مذهبی را به شدت زیان

 .بـردبدر مخالفت با داعش سـود ، های مسلمان ها و به ویژه ملت امکان در سوق دادن دولت

در بسیج افکار عمومی جهـان اسـالم علیـه  هوری اسالمیاستقالل سیاسی جمبه ، به عالوه

   .)٢٥: ١٣٨٨حیدری، (کند  داعش کمک می

، بـار اسـت  مصیبت به همان میزانی که گستردگی جغرافیایی متغییر داعش برای آن.٢ـ٢

استقرار نهادینه شـده در  .بخش است، برای جمهوری اسالمی نویدثبات وسعت سرزمینی با

، جمعیـت بـاالی آمـاده نبـرد، ورداری از امکانـات مـادی وسـیعبرخـ، یک سرزمین وسـیع

قدرتی شگرف به ایـران ... نیروی نظامی قوی و مجهز و ، هماهنگی مستحکم دولت و ملت

 بـه هـستندکه همه علیه آن ) دفاع مقدس (ای سازد حتی در زمانه بخشد که آن را قادر می می

 درون انایی پدید آوردن عمـق اسـتراتژیکتو ،هایی ایران با چنین پتانسیل .پیروزی دست یابد

 از پراکندگی جغرافیایی میادین نبـرد ، و در یک برخورد جدی با داعشرا داردمرزهای داعش 

 رو، تر از نیروهـای داعـشی  قوییمانیا  مشخصهنیروهای وسیع مردمی با  .رنج نخواهد برد

، ای مـنظم و نـامنظمهـ تجربـه جنـگ، تـوان نظـامی مـستقل .گیرنـد وی آنان قرار مـی ردر

، وحـدت رهبـری دینـی، هـای مختلـف  در جبهـه نبـودن، درگیـرخودکفایی در تولید سالح

   .)٨: ١٣٩٣ملکی، (کند  مواجه می داعش را با مرگ، ها مؤلفه دیگر در ایران نظامی و ده، سیاسی
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 گیـری و اجـرای  کشوری مـستقل اسـت و در تـصمیمایران،  در نقطه مقابل داعش.٢ـ٣

منـد   از اسـتقالل بهـرههـای مـذهبی هـم به قدرتی وابسته نیست و حتی در حوزه، اه میتصم

رود و با نظر کسی از ضرورت برخورد با داعـش  با نظر دیگران به جنگ با داعش نمی .است

کند و ایران را در برابـر  اقدام ایران در برخورد با داعش را موجه می، این موضع .آید کوتاه نمی

 کمتر از داعش دچار آسیب  راایران، حتی فرسایشی شدن جنگ ؛سازد میکامیاب ، با داعش

ریزش و رویـش بـه ترتیـب در جنـاح مقابـل و   نیزدر فرایند فرسایشی شدن جنگکند و  می

ماهیت پلید سازندگان و فرمانـدهان داعـش بـا طـوالنی  ؛ زیرایابد افزایش می، جبهه خودی

 درون روز ، روزبـه بـا داعـش هرگونـه برخـوردتر و حقانیت نمایانها  بر داعشی، شدن جنگ

زننـد یـا   بیـشتری دسـت مـیهـای ها به جنایت داعشی  زیرا؛یابد مرزهای خودی افزایش می

   .)همان(شود  برمالتر می، های پیشین آن جنایت

  ) OT (ها در تولید تهدیدها واکاوي تأثیر فرصت. 3
 تهدیـدهایی را بـرای ایـران ، داردهایی که برای داعش وجود فرصتswot  در مدل بسط یافته

  : کند  را تولید میOTوضعیت ) T (به مقصود) O (کند و در مسیر حرکت از مقصد خلق می

ی منطقـه اسـت کـه دیگـر کـشورهای ساخته غـرب و برخـی از کـشورها،  داعش.٣ـ١

از حامیان و مدافعان داعش به شمار ، نشانده غرب نیز با حمایت یا سکوت در برابر آن دست

د  خـو،آمریکا را وسوسه کرده که از دو جهت، ظاهر شدن داعش در عراق و سوریه .روند می

در جهت داعش را مستیقم و غیرمستقیم ، از یک سو. دکنتر  را به مرزهای غربی ایران نزدیک

مجـددا،  به بهانه سرکوب داعـش، از سوی دیگر وحفظ منافع آمریکا حفظ کند
ً

 بـه عـراق و 

خشی از توان ایران و کشورهای عراق و سوریه را که باید معطوف رفاه مردم سوریه بازگردد و ب

نـوعی  کـهنتیجـه این .بکـشاند و سازندگی کشورشان شود را به دفع خطر احتمالی از داعـش

تر از گذشته بتواند به تحمیل   راحتتایران به توسعه ایجاد کرده گسست در فرایند رو به رشد ا

رتـش عـراق و سـوریه دور از هـای ا اهـدافی کـه بـا پیـشروی؛ دازد به ایران بپرشیها خواسته

زهـای ایـران بـه ویـژه در منـاطق گـری افراطـی بـه درون مر تأثیر سلفی. دسترس شده است
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نشین غرب کشور از دیگر پیامدهای ظهور داعـش اسـت کـه از سـوی غـرب مخـالف  سنی

اند عواقب امنیتی درازمدت تو سازی مناطقی از کشور عراق می لوده آ.شود حمایت می، ایران

   .)انیلیت هابیسا: ١٣٩٤، یریدهش( برای جمهوری اسالمی پدید آورد

، ثبـاتی  بـه ایـن بـی اما خود نیز،المللی است ثباتی در روابط بین  داعش حاصل بی.٣ـ٢

یافته کمک  روریسم کور و توسعه جرایم سازمانثباتی جهانی به گسترش ت بی .دامن زده است

داعش بازمانده جنبش کـور القاعـده ، از سوی دیگر . ایران از قربانیان آن استکرده است که

شـاخ و شـمال آفریقـا بـه ، سـومالی،  سـودانازاست که در ربع آخر قرن بیستم در مناطقی 

رفتـه بـا  می و گـسترش شـیعه شـکل گرفـت و رفتـهمنظور جلوگیری از نفوذ انقـالب اسـال

 تـر غربـی خـود را بـه سـمت مرزهـای شـرقی نیابی بیشتر و دریافـت حمایـت افـزو قدرت

ایـران سـوق داد و بـه نـوعی ) عراق (و غربی) قطر (جنوبی، ) چچن (شمالی، ) افغانستان(

نباید به تصویر خطر ، در همین راستا .گام ایران پی گرفتبه هالل سنی را برای محاصره گام 

ملیتی برخـوردار ازان چنـدداعـش از سـرب . بـوداعتنـا اند بی ساختهتاریخی که آنان از شیعه 

 کـه غـرب بـا  هـستند یا ، نیروهای سرخوردهرسد سربازان غربی داعش  اما به نظر می،است

 ؛صـدد دور کـردن خـود از شـر آنهاسـتدر) خاورمیانـه (گیسل آنها به جنوب غربـی آسـیا

   .)٥٢: ١٣٨٨عباس زاده، (از اروپای غربی به فلسطین فرستاد  که یهودیان را همانطور

ه به دلیـل حمایـت ترکی . علیه ایران را افزایش داده استیا منطقهداعش تضادهای  .٣ـ٣

های تکفیری در سوریه و عراق در نقطه مقابل ایران قرار گرفته است   گروه ازنظامی و سیاسی

هم ، اسرائیل با داعش و در کنار آن .و این موضوع بر سایر روابط دو کشور سایه افکنده است

یران را افزایش داده و هم خطری جدید به نـام داعـش بـرای ایـران و محـور خطر خود علیه ا

 دوره وروابـط ایـران و عربـستان سـعودی کـه در دوره سـازندگی  .ده استکرمقاومت ایجاد 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فـارس در  .یده استیحات بهبود یافته بود به سردی گرااصال

کـشورهای  .انـد کرده به گسترش داعش کمک طرفی یک سکوت معنادار و در یک موضع بی

آنها خواهان سقوط بشار   زیرا؛کنند غربی نیز بار دیگر سردی روابط خود با ایران را تجربه می
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روسیه و چین از ایران که حرکتش دائما . قرار دارداو که ایران در کنار  هستنداسد
ً

هایی   با گروه

   .)سایت هابیلیان: ١٣٩٣جعفریان، ( تندناخرسند نیس، شود چون طالبان و داعش کند می

  )TO(ها  فرصتبازخوانی تأثیر تهدیدها در زایش . 4
Swot شود که تهدیدهایی کـه متوجـه داعـش اسـت بـه صـورت   یادآور می،شده  داده  بسط

هـایی را بـه وجـود  آورد که بـرای جمهـوری اسـالمی فرصـت هایی را پدید می طبیعی زمینه

  .زند را رقم می TO = TOیند آورد و این همان فرا می

ن ا، متحـداز یـک سـو  زیـرا؛ناخشنود استداعش،  اندازه روسیه از گسترش بیش از .٤ـ١

ن  مـسلمانا،گرایی وهابی و سلفی ، افراطبیند و از سوی دیگر دیروز و امروز خود را در خطر می

مواجـه کـرده ن و دارای مسلمان آسیای مرکـزی را بـا خطـر آن کشور و سایر کشورهای مسلما

یت شده خـود ب اما بیشتر نگران از دست دادن بازارهای تث،ی داردچین نیز نگرانی مشابه .است

حاکمـان کنند که  در چین زندگی می  مسلمانان سنی زیادیهمچنین ؛در مناطق درگیری است

ه و کـه دو کـشور روسـیاین عالوه بر .سازد ها بیمناک می  را از پیوستن آنها به تکفیریاین کشور

 بـا ی این دو کـشورها به دلیل تضاد سیاستروند و  کافر به شمار می، ها یریتکفچین از سوی 

سبب عراق و سوریه به . گیرندها قرار  توانند خواسته و ناخواسته مورد غضب تکفیری  می،غرب

شدیدا، حاکمیت شیعه بر آن دو
ً

 چهـار ، ولیهای تکفیری قرار دارند  مورد حمله و تهاجم گروه

ضدتکفیری های  عراق و سوریه در کنار ایران قرار دارند یا الاقل با سیاست، چین، شور روسیهک

   .)سایت بهارنیوز: ١٣٩٣نعمان، (ایران مخالفتی ندارند 

ب دیپلماسـی عمـومی  ایران باید با کاربست همه ابزارهای داخلی و بیرونی در قالـ.٤ـ٢

تکفیـری ماننـد گـسترش هـای  جهانی گروهافکار عمومی جهانی را به خطرات کند تا تالش 

، جلب کند و حتی اجماع نقض حقوق شهروندان و نظایر آن، گرایی و توسعه تروریسم افراط

شـود  ها به مسیحیان یا یهودیـان تـشدید مـی که گاه به دلیل تعرض تکفیریرا بند جهانی  نیم

گیـری از  ست که با بهـرهاچنین اقدامی به معنای اندختن توپ به زمین دشمن  .زنده نگه دارد

دن نـشان دا .گیرد صورت می... های جهانی و  رسانه، المللی بینهای  تربیون، فضای مجازی
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کید بر وابستگی آنان بـه غیرمـسلمانان، گری تکفیری چهره رحمانی اسالم و نفی وحشی ، تأ

 هـا و سازی اقدامات ضدانسانی داعـشی آنها، برجستهسازی جهل آغشته به خشونت تصویر

   .)سایت آنا: ١٣٩٣قاوی، زرال(آفریند  های جدیدی را برای جمهوری اسالمی می فرصت، نظایر آن

 از جملـه ؛برند  رنج می نیز و از اختالفاتیی دارند، اصول مشترکهای تکفیری  گروه.٤ـ٣

، واهریظـ، ایمـن الفرماندهی آنها مجزا است و لذا از کـسانی چـون ابـوبکر بغـدادیاینکه 

 های تنـدرو و فراگیری گروه از طرفی نیز .برند در فرماندهی آنان نام می ...ری و ابوعمر انصا

، یمـن، سـوریه، لبنـان، افغانـستان، نظیر عراق  مناطق جهان اسالمبیشترافراطی تکفیری در 

هـای  بین گروه .شود دیده می.....و الجزایر، پاکستان، تونس، سومالی، سودان، چچن، مصر

هـای تکفیـری از بـستر وهابیــت   گـروه بیـشتر. تفـاوت وجـود داردتکفیـری و وهابیـت نیـز

فرمانـدهان ، تفکیـک جغرافیـایی .توان وهابی نامیـد  اما هر گروه تکفیری را نمیاند برخاسته

کنـد  کار را در مواجهه نظامی و حتی فرهنگی با داعش تـسهیل مـی، متعدد و عقاید متفاوت

   .)١١٥: ١٣٩٢هرسیج و تویسرکانی، (

ان مدل رفتاری در تعامل بـین را به عنو SWOT1 زیر فرایند ترکیب عناصر سازنده نمودار

  : دهد های اخیر نشان می  ایران در وضعیت ـداعش

  WS =های ایران  قوتهای داعش  ضعف.٢   SW=های ایران ضعفهای داعش  قوت.١

   TO =های ایران  فرصت تهدیدهای داعش.٤  OT=  تهدیدهای ایرانهای داعش  فرصت.٣

 )  a (ایرانها مؤلفه
 

  d (2(داعش 

Sa  Wa  Oa  Ta  

Sd -  SdWa) 1 ( so  st  
Wd  WdSa) 2 (  -  wo  wt  
Od  os  Ow  -  OdTa) 3 (  
Td  ts  Tw  TdOa) 4 (  -  

  ٢ شماره جدول

                                                       
  . های اخیر است  وضعیت سال،ها و تهدیدها در دو بخش ایران و داعش ها، فرصت ها، ضعف  مراد از قوت1.

2 . a نشانه ایران و dنشانه داعش است .  
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 جمهوري اسالمی و راهبردهاي مورد عمل ، داعش
ی رفتـاری طـرفین را تعیـین هـا مـدل، ایـران ـ تأثیر متقابل داعش، swotدر مدل بسط یافته 

ــی ــد م ــال .کن ــوان مث ــه عن ــش، ب ــعف داع ــی، ض ــران را م ــوت ای ــد ق ــوت (.آفرین ــای  ق ه

های  بخشی به مدل ا در یک قدم به جلوتر و در توسعهام)  SdWa=های ایران ضعفداعش

 Od را در SdWa تـوان مـی)  ایران ـداعش ( دو طرفیراهبردهارفتاری به منظور دستیابی به 

این نحوه اسـتخراج راهبـرد .  استSWDیا به اختصار  SdWaOdه حاصل آن ضرب کرد ک

  .شود که به دو نمونه آن اشاره می نتایج گوناگونی به دنبال دارد، در موارد مشابه

  تالش در تعمیق عمق استراتژیکی. 1
 و یک پدیده با کشور و پدیـده دیگـرعمق استراتژیکی به معنای ایجاد فاصله بین یک کشور  

 ،هـدف از ایجـاد عمـق اسـتراتژیکی .این فاصله گاه فیزیکی و گاه غیرفیزیکی اسـت .است

 ،عمق اسـتراتژیک، رو  از این.پذیری از دشمن یا کشور یا هر پدیده مقابل است کاهش ضربه

 .ناپذیر است ، اجتناببرای همه و در همه حال، یک نیاز حیاتی برای بقا است و کاربست آن

 و WdSa =هـای فعلـی ایـران  قـوتهـای اخیـر داعـش ول ضعفعمق استراتژیک از فرم

هــای فعلــی   قــوتهــای اخیــر داعــش ضــعف (هــای بــالقوه ایــران ترکیــب آن بــا قــوت

به این معنا کـه  .آید به دست می) WSS به اختصار WdSaSa=های بالقوه ایران قوتایران

 ؛ان را بـه دنبـال داردتضعیف داعش و قوت بالفعل ایر، داعش به ایران نزدیک شده و این امر

 توانـایی در ایجـاد عمـق یی ماننـدهـای بـاال ایـران بـه دلیـل امکانـات و ظرفیـت، به عالوه

  .تواند به صیانت از خود و سرکوب داعش بپردازد  می،استراتژیک

عمیق استراتژیک ایران را چنـان بـاال بـرد کـه حتـی ، انقالب اسالمی و مقوله صدور آن

 . با پیروزی ایران به پایان رسید،های غرب ایران با همه حمایتجنگ هشت ساله عراق علیه 

ن علیـه نظـام جمهـوری بـرافک ، همه خطرات جدی و بنیانانقالب اسالمی برآمده از آن نیز

 امواج انقالب اسالمی به شمال آفریقا و ،ثمر کرد و اینک که به اعتراف همگان اسالمی را بی

فراتر  .ی ایران به کابوسی برای غرب تبدیل شده استعمق استراتژیک، قلب خاورمیانه رسیده
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 به غـرب ،نقش ممتاز جمهوری اسالمی در سوریه، از حضور ایران در قلب بیداری اسالمی

نشانده آنان فهماند که سقوط دولت بشار اسد به دلیل باقی ماندن ایران در  دستهای  و دولت

رغـم  رگیـری در سـوریه علـیظـرف چنـد سـال د، در واقـع .غیـرممکن اسـت، کنار سوریه

این ایـران بـود کـه توانـست بـا اعطـای ، های ضددولتی های مختلف غربی از گروه حمایت

اللـه بـه خـاک  هـا از جملـه اجـازه ورود حـزب دوستانه خود به سوری انسانهای  مساعدت

 بلکـه قـدرت نـد،تنها ابقـا ک  در حال سقوط را نهورق را برگردانده و دولت بشار اسد، سوریه

تـر بـدان اشـاره   موضوعی که مسئوالن ایرانی پـیشاو بدهد؛یشتری در مقابله با مخالفان به ب

 ادامه خواهد یافت و حتی ۲۰۱۴ریاست جمهوری بشار اسد تا انتخابات سال «: کرده بودند

 .»یک روز قبل از انتخابات نیز اسد کنار نخواهد رفت و ایـن همـان اتفـاقی بـود کـه رخ داد

  ) سایت رهبری:  الف١٣٩٣، یا خامنه(

 اسـالم سـازی پیـادهآمریکـا بـه دنبـال ، با افزایش قدرت ایران در شمال آفریقا و سـوریه

 و لـزوم بـسنده »ویکـم های دفاعی آمریکا در قرن بیست سند اولویت« بر اساس  وییآمریکا

بـرای  داعش را در سوریه و عراق پدیـد آورد تـا از آن ،های محدود و پارتیزانی کردن به جنگ

) آفریقـا (و بیـداری اسـالمی) ایـران ( یعنی انقالب اسالمی،مقابله با الگوی اصیل اسالمی

   .)یت رهبریسا: ١٣٩٣هابسام، ( کنداستفاده 

مـسئله ایجـاب  ایـن . داعش را روانه مرزهای ایران کردند،ها برای فشار بیشتر به ایران آن

جنـگ در ، ژیک خـویش در جنـاح غربـی که ایران بار دیگر با بازخوانی عمق استراتکند می

، بـه فرمـوده مقـام از اقداماتی که در شرایط جدید باید صورت بگیـرد .عمق را گسترش دهد

   :معظم رهبری

و این هم ممکن نخواهـد شـد ... نقش در پدید آوردن نظمی جدید استی فایا
تقویت کشور متوقف است بر .  کنیمیقو کردن کشور؛ کشور را باید یقومگر با 

 کـه مـا در داخـل کـشور و در بیـرون ییهـا ییتوانـاها و   ظرفیتهمه از استفاده
فقــط آن ،  مــایهــا ییتوانــا مــا و یهــا تیــظرفتوجــه بکنــیم کــه . کــشور داریــم

 یهـا تیـظرف نیست که ما در داخل داریـم؛ مـا در بیـرون کـشور هـم ییزهایچ
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ر کـشور؛ د،  داریـم؛ در منطقـهیراهبـردعمق ،  داریمیطرفداران داریم؛ یمهم
خـاطر مـذهب شـیعه؛    بـهی، بعضخاطر زبان   بهی، بعضخاطر اسالم   بهیبعض

 همـه مـا هـستند؛ از یها ییتوانا جزو نهایا کشور هستند؛ یراهبرد عمق نهایا
   .)سایت رهبری:  ج١٣٩٣، یا خامنه( باید استفاده کنیم ها ییتوانااین 

  دستانه اقدام سریع در عملیات پیش. 2
 تنها در ابعاد نظامی نیست گرچه عمل نظـامی بعـد مهـم آن را تـشکیل ، اقدام از اینمنظور

 اما قطعا،دهد می
ً

اقدام سریع از فرمول تهدیدهای اخیر  . بخش تأثیرگذار آن نیستنیتر مهم 

تهدیدهای  (های بالقوه ایران  و ترکیب آن با فرصتTdOa =های فعلی ایران  فرصتداعش

 به اختـصار TdOaOa=های بالقوه ایران فرصتعل ایرانهای بالف  فرصتبالفعل داعش

TOO (امـا ،تهدیدی علیه ایران است، تحرک سریع داعش به این مفهوم که .آید به دست می 

آورد که ایـن   پدید می رانظامی علیه داعشاقدام  توجیه مانندهای بالفعلی برای ایران  فرصت

ی را امکان مـشابه! ئتالف ضد داعشی غرب چون اای های بالقوه در پی ترکیب با فرصت، امر

تحرک سـریع از مختـصات داعـش بیان شد، تر  گونه که پیش  همان.کند برای ایران فراهم می

شصت  ساعت اشغال کند و ظرف سه روز ی که توانست موصل را ظرف چندا  به گونه؛است

ات علیـه آن اگـر داعـش بدانـد کـه عملیـ، در این شرایط .روستای کردنشین را اشغال نماید

کند  مواضع خود را چنان مستحکم می، غیرسریع است و ممکن است چند سال طول بکشد

عملیات سریع داعـش نیـاز بـه اقـدام سـریع از همـان  .دشوار خواهد شد، که پیروزی بر آن

بالفاصله پـس از ،  اقدام سریع علیه داعش است که زمان آن از اما سخن ما فراتر،جنس دارد

بینـی  بلکه سخن آن است که با تعیـین مـسیر حرکـت و پـیش، داعش استعملیات نظامی 

مانع دستیابی آن بـه اهـداف مـورد نظـر ، دستانه آتی داعش باید با اقدام سریع پیشتحرکات 

عیـار از نـوع جنـگ  ، بایـد جنگـی تمـامچنین اقدامی به دلیل ماهیت عملیات نظـامی .شد

،  البتـه بـا رهبـری ایـران،جهت با ایـران ای هم، ائتالف با کشورهشدت باشد و در این راه کم

، گـام نخـست در اقـدام عاجـل و الوقـوع از ناحیـه داعـش  درک خطر قریب.ضروری است
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خطر داعش باید به اولویتی ملی تبدیل شـود تـا همـه ، پس از آن .جانبه علیه آنان است همه

ایـن امـر مرهـون طبیعی است تحقق  .نیروها و امکانات به سمت دفع این خطر جهت یابند

همه چیـز ،  در غیراین صورت؛ زیرا واحد استیا جبههکنار گذاشتن اختالفات و شرکت در 

  .بیند آسیب می

ایجاد طرحی ملی بـرای مقابلـه بـا داعـش بـر اسـاس تجمیـع نقـاط قـوت و کاربـست 

 را انهدسـت پیشنباید اقدام سریع در عملیات  اما ،ها میسر است ها و نیز کاهش ضعف فرصت

، تـأثیر دسـتانه از نـوع فرهنگـی  بلکـه عملیـات پـیش؛ها در عملیات نظامی خالصه کـردتن

  : به فرموده مقام معظم رهبریزیرا ؛تری دارد شگرف

نهضت جهـانی . ِ شما همین ایمان و همین نهضت جهانی اسالم استپشتوانه
یـک سـازمان نیـست کـه مـنحلش ، اسالم یک شخص نیست که تـرورش کننـد

بلکــه یــک پدیــده فرهنگــی و ،  کننــداش یمنــزونیــست کــه یــک دولــت ، کننــد
  .)سایت رهبری: ١٣٨٣، یا خامنه( و عمومی است یا توده

افکار عمومی داخلی و بیرونی ، مال و عرض مردم، گری داعش در تعرض به جان وحشی

افکـار عمـومی بـه ، در این شرایط. سازد را آماده پذیرش و تأیید هرگونه اقدام علیه داعش می

رسد که چنـدان در کیـستی  گیرد و به نظر نمی تر شکل می رود که سریع قبال اقداماتی میاست

امنیـت ، جهان یا بخشی از آن یا به بیان دیگر ،افکار عمومی  زیرا؛کنندگان تأمل نمایند اقدام

 .کنـد بیند و سرکوب خطر فعلی و بـالقوه داعـش را طلـب مـی خود و دیگران را در خطر می

 .تواند مـؤثر و کارسـاز باشـد های مختلف می  زدن به اختالف داخلی به شیوهدامن، زمان هم

گری داعش به سود کشوری چون ایران است که به دلیـل نزدیکـی جغرافیـایی و  ادامه وحشی

 مـؤثرتر از تـر و ، قـادر اسـت سـریعهای فرهنگی مشترک با مردم عـراق برخورداری از زمینه

دیگرانی کـه در صـداقت آنـان در برخـورد بـا  ؛ل شودگری وارد عم دیگران علیه این وحشی

   .داعش تردید و چه بسا یقین وجود دارد

تواند عمق نفوذ آن را در عراق  اقدام سریع ایران علیه داعش در ابعاد نظامی و فرهنگی می

اقـدام سـریع در عملیـات تـالش در تعمیـق عمـق اسـتراتژیکی و  .و در منطقه افزایش دهد
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توانـد و یـا  ها یا راهبردهایی نیـست کـه جمهـوری اسـالمی مـی استراتژی همه ،دستانه پیش

نـشان دادن نحـوه اسـتخراج ،  بلکه هدف این مقالـه،توانایی کاربست آن را علیه داعش دارد

ها و تهدیـدهای طـرفین  فرصتها،  ها، قوت ضعفراهبردهایی است که از ترکیب یا بازی با 

 یا تـازههـای  ی جدید در دستیابی به استراتژیا ه شیوه ارائ ماهدف،  در واقع.آید به دست می

،  بنـابراین.توان با تکیه بر شرایط اخیر و بالقوه داخلی و بیرونی بدان دست یافت است که می

ائـتالف ، سـازی ، کمینـهبخـشی دیگـری چـون مـصونیتهـای  مقاله حاضر منکر استراتژی

 امـا بـر روی ،وپا و نظایر آن نیست عرصه نبرد به ارسوق دادن، عملیات استشهادی، سازنده

این نکته مجددا
ً

کید مـی هـای شخـصی و  ارائـه هـر اسـتراتژی بـه دور از سـلیقه  کـهکنـد  تأ

 . استوار باشدswot های دیپلماتیک باید بر عوامل روشی در مدل تحلیلی گرایش

  نتیجه
 تمرینـی  ایـران، ـ در تبیین وضـعیت داعـشswot  کاربست و یا به کارگیری مدل تحلیلی.١

سـازی   اما تـالش بـرای بـومی؛رود تر از آن در موارد مشابه به شمار می گیری وسیع برای بهره

مـثال .تواند ما را به راهبردهای جدیدتری سـوق دهـد  میswot مدل تحلیلی
ً

 ترکیـب وجـوه 

هـای ایـن و یـا آن و یـا  هـا یـا ضـعف قـوت + های ایران  ضعفهای داعش مختلف قوت

ای  ها یا تهدیدهای آن و این، راهبردهای تازه فرصت + تهدیدهای ایران های داعش فرصت

  .آورد را فراهم می

 ارائه مدلی دیگر در تحلیل ،این گام .توان گامی فراتر برداشت  است که می اینتر  مهم.٢

دو در آغـاز و   به جای شروع از نقطه داخل بر ترکیـب آنsowt:  به عنوان مثال.حوادث است

کید می) o=  و فرصتs= قوت(ن ابعاد ایجابی آن درهم آمیخت  کند یا نقطـه آغـاز در مـدل تأ

wtsoشـاید بهتـر باشـد بـرای  .هـا اسـت هـا و فرصـت ها و تهدیدها به سـوی قـوت  ضعف

) ها و ضعف قوت(بر عوامل داخلی ) ها و تهدیدها فرصت(کشورهای شرقی، عوامل بیرونی 

  .دم یابد تق،کننده استعمار به دالیل تأثیر تعیین
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 در بازکـاوی وضـعیت swot مدل تحلیلـی ،گونه که در متن مقاله انعکاس یافته  همان.٣

ایران با توجه به فعالیت اخیر ایران برای مقابله با داعـش یـا کـاربرد  ـ راهبردی متقابل داعش

 مدل تحلیلی زیرا ؛دستانه، رسا نیست استراتژی توصیف شده به اقدام سریع در عملیات پیش

swotی و یا در انعکاس راهبردهای دول ّگرا است و در بازتاب دادن موضوعات غیرکم  کمیت

کننـد از گویـایی و شـفافیت   تبعیـت مـی،آناز های دینی یـا متـأثر  و ملل شرقی که از آموزه

هـای جـایگزین را در  ایـن امـر، تغییـر و فراتـر از آن، ابـداع مـدل .برخوردار نیستچندانی 

مند شدن از دستاوردهای   اما نباید در بهره،کند زمین گوشزد می  مشرقهای بازشناخت پدیده

  .روشی غرب غفلت کرد

  کتابنامه
  . آبان٧، سایت فرارو، »گفت و گو با یکی از مقامات داعش« .)١٣٩٣ (ابوستار

  .٣٩ ـ ٥٧، ص ١٣، شماره حصون، »روش تحلیل راهبردی« .)١٣٨٦ (محمدرضا، احمدی
  .سازان نورمؤسسه اندیشه ، تهران، القاعده از پندار تا پدیدار .)١٣٨٦ (حمیدرضا، اسماعیلی

  . تیر٥، سایت همشهری، »درباره منابع مالی داعش« .)١٣٩٣(لوری پلوتکین، بورگارت
 ١٥، سـایت خبرگـزاری فـارس، »خواهید داعـش را شکـست دهیـد می« .)١٣٩٤ (پیتر وان، بورن

 .دی
 ترجمه حسن صابری، مـشهد، آسـتان قـدس ،ذهبسلفیه بدعت یا م ).١٣٧٣( رمضان ،یالبوط

  .رضوی
 . خرداد١٠، فارسیت خبرگزاریسا ،»ست؟ی در چیانی داعش و سفیها تفاوت «).١٣٩٤(نا  بی
  . آبان٣٠، fa.alalam.ir، »موافقت شورای امنیت با هر اقدامی علیه داعش«. )١٣٩٤ (نا بی

ترجمه سهراب  ،كیت استراتژیری و مدیزیر برنامه ).١٣٧٦(چارد کنت یر نسون،یجان و راب رس،یپ
 .ادواره کتابی تهران، ،ینی شوریلیخل

مرکـز ، تهـران، ترجمـه عبـاس منوریـان، گیری استراتژیک مبانی تصمیم .)١٣٧٠ (شوانک، چارلز
  .آموزش مدیریت دولتی

نـشریه ، »سلفی گری نوین در تقابل با راهبرد تقریـب اسـالمی« .)١٣٨٨ (محمد شریف، حیدری
  .٨٥ ـ ١٠٦، ص ، بهار٢٧شماره، سال هفتم، طلوع

  . مرداد٢٥، سایت رهبری، »سخنرانی برای اقشار مختلف «).١٣٨٣ (علیسید ، یا خامنه
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 ٢٨، سـایت رهبـری، »هراس غرب از عمق استراتژیک ایـران«. ) الف١٣٩٣ (علیسید ، یا خامنه
  .مهر

  . مهر٢١، ت رهبریسای، »سخنرانی برای اقشار مختلف«. )ب١٣٩٣ (علیسید ، یا خامنه
  . شهریور١٣، سایت رهبری، »سخنرانی برای اقشار مختلف«. )ج١٣٩٣ (علیسید ، یا خامنه
ــش ــا ،یریده ــا راه«). ١٣٩٤( محمدرض ــیکاره ــا تروری فرهنگ ــارزه ب ــ مب ــسم تکفی ــا، »یری ت یس

 . بهمن٢٠ ،انیلیهاب
  .مسجد مقدس جمکران، قم، فتنه وهابیت .)١٣٩٣ (علی اصغر، رضوانی

 . خرداد٢٤، سایت آنا، »مانیفست داعش چیست؟«. )١٣٩٣ (ابومصعب، یالزرقاو
هـایی از  درس ،»توافق محمد بن عبـدالوهاب و محمـد بـن سـعود« .)الف١٣٧٧ (جعفر، سبحانی

  .٧ ـ ٢٣، ص ١٢ ه، شمار٣٨سال ،  اسالممکتب
  .دیتوح قم، ،خینه تاریی در آییگر یسلف ).ب١٣٧٧( جعفر ،یسبحان

، ٤٧، مطالعـات راهبـردی، »ا.ا.ثیر آن بـر جأت گری در عراق و سلفی«. )١٣٨٩ (باقر، سیدنژادسید
   .٩٥ ـ ١٢٢، ص بهار

، سیاستمجله ، »)با نگاه بر القاعده ( اسالمی و خشونتینیادگرای« .)١٣٨٨ (مهدی، زاده عباس
  .١٠٩ ـ ١٢٨، ص ٤ شماره، ٣٩ دوره

پژوهـشگاه فرهنـگ و اندیـشه ، رانتهـ، اسالم در شرق آفریقـا .)١٣٩١ (امیر بهرام، عرب احمدی
  .اسالمی

پایگاه اطالع رسانی آیت اللـه مکـارم ، »ها یریتکفباره شدار دره« .)١٣٩٢ (ناصر، مکارم شیرازی
  . مهر٢٥، شیرازی

  .١٠، ص  تیر١٥، روزنامه همشهری، »خالفت اسالمی و تغییر مرزها«. )١٣٩٣ (عباس، ملکی
  . خرداد٢٦، سایت تدبیر، »بحران داعشنقش ایران در حل «. )١٣٩٣ (امیر، موسوی

  . مرداد١، سایت بهارنیوز، »نقش داعش برای آمریکا و ایران«. )١٣٩٣ (عصام، نعمان
 . مهر٢،یت رهبری سا).١٣٩٣( ك هابسامیار

 .دانشگاه امام صادق، تهران، های وهابیت چالش .)١٣٩٢ (تویسرکانی حسین و مجتبی، هرسیچ


