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  مقدمه
ـ  اي در سـخنرانی  ،اهللا لبنان دبیرکل حزب ،سید حسن نصراهللا ه مناسـبت سـالگرد   ب

) 1393مـرداد   24( 2014آگوسـت   15روزه کـه   33اهللا در جنـگ   پیروزي حزب
یـادآوري  با ظهور داعش با دوران تشکیل اسرائیل،  د، ضمن قیاس بحرانکرایراد 

کـه بـه    نامید »واقعیت خارجی«آن را  ،عدم درك تاریخی خطر تشکیل این رژیم
و کرده را اشغال  اي »بسیار گسترده«شده و مساحت جغرافیایی تبدیل  »حکومت«
دانسـت  » وجودي«و » غیرمعوق«و  »بالفعل«است. وي خطر را  آن تسلط یافته بر

سقوط سید حسن نصراهللا با استناد به  .دهد رخ دیگر سال دو نیست که حتی قرار
 شـب  یک در است ممکن منطقه کشورهاي از هر کدام در« :گفتموصل  شبه یک
  1.»فتدبی اتفاقی هر صبح تا

، با گذشت یک سال از ورود نیروهاي ائـتالف بـراي مقابلـه بـا     ي دیگراز سو
کشـور در امـور    52و مشـارکت   2میلیـون دالر  8,3داعش با هزینه روزانه معادلِ 

توقـف پیشـرفت آن   کـم   دستاز نابودي یا   3،»داعش«پشتیبانی حمله به مواضع 
رئیس مرکز فرمانـدهی ایـاالت    ،در همین راستا، ژنرال لوید آستین .ناتوان هستند

در مقابل داعش » صبر استراتژیک«مداوم افکار عمومی جهان را به  امریکا،متحده 
بخشی استراتژیک  هاي پراکنده نیروي انسانی، الهام کند. داعش با شبکه دعوت می

 ،پر طمطراق و توانایی استراتژیک در طراحی و اجراي مداوم حمـالت تهـاجمی  
ود یک سازمان رزم و رهبري سیاسی است که شاهدي بر تعریـف  اي از وج نشانه

                                                                                                                                         
 کـل  دبیـر  نصـراهللا،  حسـن  سـید  رسانی مقاومت اسالمی لبنان، سـخنرانی  بخش فارسی پایگاه اطالع .1

  قابل بازیابی در: روزه، 33 جنگ در اهللا حزب پیروزي سالگرد هشتمین جشن در لبنان، اهللا حزب
 http://www.moqawama.ir/?speech=930118&title=  

براساس گزارش رسمی جان آلن و برت مک گورك، نمایندگان ویژه نیروهاي ائـتالف جهـانی ضـد     .2
  قابل بازیابی در: ،تحده آمریکاداعش در وزارت دفاع ایاالت م

  http://www.state.gov/s/seci/index.htm 
  قابل بازیابی در: ،2014اکتبر  17براساس اظهارات  .3

 http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123439. 

http://www.moqawama.ir/?speech=
http://www.state.gov/s/seci/index.htm
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=


 37      هاي خروج از بحران خاورمیانه راه
بودن خطر داعـش اسـت   » وجودي«و » غیرمعوق«، »بالفعل«حسن نصراهللا از  سید 

بنابراین چنـین   .توصیف شده است» بسیار گسترده«که محدوده جغرافیایی آن نیز 
سـایی  شنابـه منظـور   و منابع آن است. » قدرت«هاي  واجد ویژگی اي قطعاً پدیده

رو   منابع قدرت داعش، نابودي یا اخالل در این منابع، هدفی است که مقاله پیش
 هـا  ؤالبنابراین در ادامه تالش خواهیم کرد به این سـ  کند.سعی دارد آن را محقق 

هـاي نـابودي یـا     که داعش از چه منابع قدرتی برخـوردار اسـت؟ راه  دهیم پاسخ 
  اخالل این منابع قدرت چیست؟

 
  سوم نفع ذياي نظري: مرکز ثقل، آشوب سازنده و ه چارچوب

 1،»مرکز ثقـل «هاي نظري  شده، از ترکیب چارچوب طرحهاي  سؤالبراي پاسخ به 
بهره خـواهیم بـرد. بـراي شـناخت منـابع      » سوم نفع ذي«و » هرج و مرج سازنده«

و براي نابودي یا اخالل در این مراکز از ترکیب از نظریه مرکز ثقل قدرت داعش 
  بهره خواهیم گرفت. نفع ذيچارچوب نظري هرج و مرج سازنده و  دو

چارچوبی مفهومی است که وزارت دفـاع   2»کارل ون کالزویتز از» مرکز ثقل«نظریه 
  کند براساس آن به توصیف منابع قدرت دشمنان خود بپردازد. ایاالت متحده سعی می

اي از  ستقل، شبکهدر جنگ، یک مرکز ثقل م«گوید:  بر این اساس کالزویتز می
دهـد کـه همـه چیـز در چـارچوب آن بـه هـم         قدرت و حرکت را گسترش مـی 

» اند. این نقطه معارضی است که همه نیـروي مـا بایـد معطـوف آن باشـد      وابسته
)Lewis: 2014: 16.(  

مریکا در بخش شرایط عملیاتی و نمادهاي ااما مرکز فرماندهی ارتش ایاالت متحده 
کننـده قـدرت    منابعی از قدرت که فـراهم «کند:  گونه تعریف می یننظامی، مرکز ثقل را ا

  ).Adrp: 1-02, C2:2012: 18» (معنوي یا فیزیکی، آزادي عمل یا اراده عمل است
                                                                                                                                         
١. Center of Gravity  
٢. Carl von Clausewitz  
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  کند: بندي می طور دسته مرکز ثقل را این يمریکا نیز اجزااستاد مشترك ارتش  

براي یک مرکز ه یک نیروي محرك قطعی را ک می مفهو 1:هاي حیاتی قابلیت. 1
ند. این نیروي محرك براي انجـام امـور   ک میموریت ایجاد أثقل به منظور انجام م

  مشخص و دستیابی به اهداف فرضی ضروري است.
یک شرط ضروري، منبع یا مفاهیمی براي قابلیـت حیـاتی    2:الزامات حیاتی. 2

  است. عیار تمام یبه منظور انجام عملیات
یک جنبـه از الزامـات حیـاتی کـه بـراي انجـام        3هاي حیاتی: پذیري آسیب. 3
عمیق و آثار ند و ک میپذیر جلوه  مستقیم یا غیرمستقیم، ناکارامد یا آسیب اي حمله

  ).Eehevarria: 2002: 11( قطعی بر جاي خواهد گذاشت
در این مقاله سعی خواهیم کرد بعد از شناخت مراکـز ثقـل قـدرت داعـش و     

با اسـتفاده از اخـالل     ،»هرج و مرج سازنده« با کمک چارچوب نظري  آن، ياجزا
هایی براي نابودي یا اخالل در ساختار ایـن   در سازمان و نظمِ آشوب سازنده، راه

  مراکز ثقل بیابیم.
در دکتـرین نظـامی و    5»هرج و مرج خـالق «یا  4»هرج و مرج سازنده«نظریه 

مورد استناد مریکا بخش دیگري از ادبیات نظري اسیاست خارجی ایاالت متحده 
هرج و مرج سازنده یک سیستم آشـوب   .است هاي این پژوهش ما در تحلیل داده

واسطه عوامل غیرتصـادفی در قالـب نوسـانات    ه نظمی ب فیزیکی، شامل ایجاد بی
ــه ســردرگمی شــدید   ناپــذیر کنتــرل و در حــال صــعود اســت کــه در نهایــت ب
تظـاهرات  با طور مستقیم  عملیاتی شدن این نظریه بهانجامد.  اجتماعی می ـ بومی

همـراه  شده و سیستماتیک  حساب افزاري ناشی از رفتارهاي کامالً نظامی و سخت
                                                                                                                                         
١. Critical Capabllities  
٢. Critical Requirements  
٣. Critical Vulnerabilities: CV  
4. Constructive Chaos 
5. Creative Chaos 
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بینـی، کنتـرل و    نظمـی ایجادشـده را قابـل پـیش     رغم ایجاد آشوب، بی بهاست و  

    ).Durham: 1997: 3کند ( می هدایت
ـ   هاي اخالل در آشوب سازنده، براي شرح نظري راه ارتیزان از ادبیات نظري پ

محـوري در نظریـه جنـگ پـارتیزانی      یکمک خواهیم گرفت. بر این اساس اصـل 
ـ  وجود دارد که بر مبناي آن مبارز نامتعارف از جهات سیاسـی،   ـ در اینجا داعش 
خوانده  1»سوم نفع ذي«دولتی است که  ینظامی و اقتصادي همواره وابسته به طرف

 ،هاي چریکـی  ندگان ادبیات جنگاز نویس ،شود. رالف شوررز و کارل اشمیت می
و پایـان ایـن   کننـد   مـی در جنـگ پـارتیزانی تمرکـز    » نفـع سـوم   ذي«روي نقش 

زیـرا  داننـد،   مـی » سـوم  نفـع  ذي«ها توسط  آفرینی را مساوي نابودي پارتیزان نقش
هـا را   ها به خطـر افتـاده اسـت. کـارل اشـمیت چریـک       منافعش از سوي چریک

 نفـع  ذيطرنج سیاسی و زمانی که منـافع طـرف   داند که در صفحه ش مبارزانی می
ارزش دارند. جان ورنر » گوشت دم توپ«به اندازه  صرفاً ،سوم را به خطر اندازند

متمرکز » سوم نفع ذي«مولر نیز یکی از منتقدان نظریه پارتیزانی است که بر چالش 
 هـا را بـه یـک    شود که در نهایت، پایانِ رابطه طرف دولتی (سوم) بـا چریـک   می

  ). Schmitt, 2004: 53-59( کند تعبیر می» چاله سیاه«
  

  مرکز ثقل و مصادیق آن در داعش ياجزا
مرکـز ثقـل قـدرت     يمریکا بر اساس تحلیل اجـزا ارسد ایاالت متحده  به نظر می

بـه تخمـین دقیـق     ند که طبیعتـاً ک میضد استراتژي نظري خود را تدوین  ،داعش
ایـن سـازمان   » هاي حیاتی پذیري آسیب«و » یالزامات حیات«، »هاي حیاتی قابلیت«

مریکا با شناسایی انظامی نیاز دارد. در اینجا مدعی هستیم ایاالت متحده  ـ سیاسی
مراکز ثقل قدرت داعش به این نتیجه مهم دست یافته که این سـاختار بـر    ياجزا

                                                                                                                                         
1. Interested Third Party 



  40   1394، تابستان 62، پیاپی 2 شماره ، سال شانزدهم،ي جهان اسالمراهبردفصلنامه مطالعات 
ر پـذی  مدت امکـان  مدت و حتی میان هایی استوار است که نابودي آن در کوتاه پایه 

  به شرح و تفسیر ادله خود خواهیم پرداخت:در ادامه نیست. براي اثبات این ادعا 
 (کسـرالجدار)  »شکسـت دیوارهـا  «هاي مـنظم   بررسی اجراي سلسله عملیات

ژوئیـه   23تـا   2012ژوئیـه   23عراق و پس از آن داعش از  توسط دولت اسالمی
عملیاتی بـه نـام   موج متفاوت  29مرحله و  4ظهور حکایت از ، به وضوح 2013

  .داشت داعش در عراق
شده، حمله به مراکز دولتـی، ترورهـاي    گذاري انفجارهاي بداهه خودروهاي بمب

 4ها، در حـالی ماهیـت ایـن     کور شهروندان و هدفمند سران عشایر و حمله به زندان
هـا، توانـایی    داد کـه ایـن نظـم نمایشـی از تاکتیـک      موج را تشکیل مـی  29مرحله و 

انگیـزي در   مهارت دولت اسالمیِ عراق بود که به طـور عجیـب و سـؤال   لجستیک و 
  ).408: 1433(النبأ،  1مختلف آزاد شده بود نوع 15از  عملیات 7681قالب 

ود که آیا القاعده و سپس داعش تنهـا بـا اتکـا بـه     ش میال مهم مطرح ؤاین س
ریح پاسخ ؟ به طور صاند هشبکه لجستیک محلی قادر به ایجاد چنین سازمانی بود

اي  گـزارش نوبـه  دو یس در قالب ئال منفی است. بر این اساس جسیکا لوؤاین س
سسـه  ؤکـه م  2013و  2012هـاي   تفصیلی از عملکرد القاعده در عراق طی سـال 

 داعش عملیات طراحی نوع معتقد است پشتکرد، مطالعات جنگ آمریکا منتشر 
 کـه  کرد مشاهده را صدام انفرمانده برخی سابقه توان می خوبی به نبرد میدان در

 شوروي در 2»ها خرس« نزد شده فراگرفته يها آموزش یادگار نیز آنها عملکرد البته
حملـه   بنـدي  زمان و فریب نیروها، توزیع نبرد، میدان وسعت تعیین و شامل نحوه

 و افـراد  ایـن  ردپـاي  از فراگیري راهبردي يها نشانه تواند است و در مجموع می
  ).Lewis, 2013: 12( کند شناسایی قابل را آنان عمل شیوه

                                                                                                                                         
هاي القاعده در عراق انجام شده که در قالب سالنامه النبـأ در   ازي براساس تحلیل عملیاتاین روندس. 1

 منتشر شده است.  2012پایان سال 
  . لقب دولت روسیه و دولت شوروي سابق2
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هاي عملکرديِ شـاخه القاعـده در عـراق     یس ناظر به شیوهئهر چند ادعاي لو 

هـاي سـابق بـا     غیرمستقیم از همکـاري بعثـی   يتواند به عنوان شاهد است که می
داعش مورد استناد قـرار گیـرد، ادعـاي مـا در اینجـا چیـزي فراتـر از همکـاري         

ست که در چارچوب یـک سـازمان زیرزمینـی مقاومـت عمـل      بازماندگان بعث ا
هـا داخـل سـاختار حکومـت      از بعثـی  اي منظور این مقاله وجود شـبکه  1نند.ک می

مرکزي عراق بعد از اشغال است که با بازماندگان بعث مسلح و القاعده همکاري 
 أمنشـ  هر نوع اقدام علیه داعش را که پیچیده، تقریباً اي نند و با تشکیل شبکهک می

نند. در واقع این شـبکه یکـی از مراکـز    ک میبا شکست مواجه  ،آن حکومتی باشد
مریکا در عراق اود که فرماندار غیرنظامی ش میثقل اصلی قدرت داعش محسوب 

  2زدایی آن را بنیان گذاشته است. با گذشت یک سال از قانون بعثی 2004در سال 

                                                                                                                                         
و شوراي  فرمانده کل سازمان جهاد و آزادي، جیش الرجال الطریقه النقشبندیه ،الدوري ابراهیم عزت. ١

 از ،بـود  کرده منتشر موصل اشغال از پسژوئیه  12 روز که پیامی اولین در ،بیون عراقکل نظامی انقال
 بـراي  بـود  گفتـه  سـنی  نظـامی  شبه هاي گروه به خطاب و کرده یاد »فاتحان« عنوان با داعش نیروهاي
 از ،الغریـري  عبدالصـمد  .)2014، الـدوري ( بگذارند کنار را مذهبی اختالفات و شوند متحد پیروزي

 را »داعـش « اسـتخفافی  اصطالح ،2014عمان در سال  کنفرانس در نیز بعث حزب فرماندهی یانمدع
 رد ،بود انداخته ها زبان سر بر »شام و عراق در اسالمی دولت« تحقیر براي را آن سوریه آزاد ارتش که

 کـه  دکر تصدیق حال عین در او.» کنیم می خطاب اسالمی دولت را) داعش( آن ما حاال: «گفت و کرد
 کمـک  شان اهداف به دستیابی براي انقالبیون به پس این از واست  یافته دست خود اهداف به داعش
 مشترك هدف داراي عراق در صفوي ایرانیان پروژه با مقابله در ما: «دکر کیدأت چنین هم و کرد خواهد
 بعـث  حـزب  هـاي  ژنـرال  نیز بـه خانـه   موصل این در حالی است که ،)2014، نظر وجهات( »هستیم
 هـاي  سـرویس  و ارتـش  نیـروي  هـزار  300 از بیش سکونت محل آن اطراف محیط و است معروف

 تحـت  رسمی افسر 1100 تعداد ،2005 سال تا آمریکا ارتش برآوردطبق . بود بعثی امنیتی ـ  اطالعاتی
 حضـور  نینـوا  اسـتان  در بعـث  به وابسته سرباز هزار 103 و تمام سرهنگ 2000ستوان، 4000 پرچم،
 تشـکیل  نیـز  را صـدام  سقوط از پس استان این در ائتالف نیروهاي ضد شورشیان هسته که اند داشته
  .)Hamilton, 2008: 2( دادند می

 را ها بعثی پاکسازي و تهیه ،دفاع وزارت گذاري سیاست معاون فیث، داگالسرا  این طرح نویس پیش. 2
 عضـو  میلیون 2 از نفر هزار 20 تقریبی طور هب طرح این. کرده بود حزب باالیی الیهچهار  به منحصر

از سـوي   ،پس از انتساب پل برمر به عنوان حـاکم غیرنظـامی عـراق    .گرفت دربرمی را عراق در بعث
بندي خطاب به وي صادر شد کـه محتـواي آن مشـتمل بـر      11یادداشتی  ،وزیر دفاع وقت ،رامسفلد

زدایی در عراق با  پردازان بعثی رد استفاده نظریهدستور پاکسازي بدون قید و شرط بود. این نوشتار، مو
زدایی در عراق، پل برمر را قانع بـه   محوریت احمد چلبی قرار گرفت و با استناد به تجربه موفق نازي
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هـاي مختلـف مشـاغل     هدر رد هـزار بعثـی   500حـدود  در عراق که به پاکسازي  

 صدور با حاکم غیرنظامی عراق، ،برمر پل 2004 آوریل از ،حکومتی عراق انجامید
 را زدایـی  بعثـی  میهنـی  عالی کمیسیون ،2004ژوئن 28 روز در 100 شماره فرمان
ها به سـاختار حکـومتی از میـزان مشـارکت      کرد تا با بازگشت بعثی اعالم منحل

امـا بـا بازگشـت حـدود      1؛ه نیروهاي ائتالف کاسته شوداحتمالی آنان در حمله ب
» نفـوذ «مریکا بـا پدیـده دیگـري بـه نـام      ا ،بعثی به مشاغل نظامی و امنیتی 9000

   ).Gavrilis, 2005( رو شد هروب
هـا بـه    البته این وضع هم اکنون نیز ادامه دارد و موضوع بازگشت و نفوذ بعثی

بـراي مثـال   ؛ در این کشـور اسـت  ساختار حکومت عراق یکی از مباحث جاري 
 نشـین  سنی مناطق اعتراضات آغاز آستانه در »بعث سازي کن ریشه  مردمی جنبش«

 منتشر کرد کـه در  بعث حزب سابق ياعضا از نفر 148 از فهرستی 2012 سال در
 کـار  مشـغول  آن زیرمجموعـه  يها سازمان نیز و کشور و امنیت يها خانه وزارت

 شده منتشر جنبش همین سوي از دیگري انگیز ملأت رستفه ،این بر بودند. عالوه
هـاي فرمانـدهی اسـتانی در     در رده رتبـه  عـالی  افسر 77 مسئولیت و نام از که بود

 الشـعبیۀ  الحرکۀ( است دهنده تکان بسیار آن که اطالعات دهد می خبر عراق ارتش
  .)2014، البعث الجتثاث

کل قوا در عراق یا همـان شـخص    این افراد که به طور مستقل زیر نظر فرماندهی
دهند، در دوره صدام جـزء افـراد    کنند و مستقیماً به او گزارش می وزیر کار می نخست

شدند و بعضاً فرماندهی کشـتار شـیعیان یـا جبهـه      باالي حزب بعث محسوب می رده
  ).2014، البعث الجتثاث الشعبیۀ الحرکۀ( اند نبرد با ایران را بر عهده داشته

ها و ارتباط آن با شـبکه القاعـده،    واهد میدانی موجود، مسئله نفوذيبه رغم ش

                                                                                                                                        
  ).Pavel, 2012: 32-42( ها از ساختار حکومتی عراق کرد جمعی بعثی هصدور فرمان پاکسازي دست

1. CPA/ORD/28 JUNE 2004/100 
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رتبـه   شود که به فهرست اسامی عالی تر می هاي مسلح وقتی ملموس داعش و بعثی 

توجه کنیم. این افراد تـا  » عزت الدوري«کشوري و لشکري عراق در تلفن همراه 
   1انـد  دهآخرین لحظات قبـل از مـرگ بـا مـرد شـماره یـک بعـث در تمـاس بـو         

  ).2015(أخبار العراق، 
هـا،   هاي حیاتی داعش (نفـوذي  از قابلیت يبا ترسیم نمودار در ادامه این بخش،

اقلیم، سوریه و ترکیه) همراه الزامات حیـاتی داعـش (ایـدئولوژي، عصـبیت، بدنـه      
) و ارتباط آنها با یکدیگر، مباحث تئوریک به صورت شـماتیک درآمـده   ...مردمی و
هاي حیاتی داعـش اسـت    تر شود. هدف اصلی مقاله اخالل در قابلیتگویا است تا

که الزم است برجسته شود و اساس آن مورد بررسی و توجه قـرار گیـرد. بـه نظـر     
هسـتند؛ امـا ایـن    » هاي حیـاتی  قابلیت«یک متغیر در چارچوب » ها نفوذي«رسد  می

مت عـراق  چارچوب از اجزاي دیگري تشکیل شده است که خارج از ساختارِ حکو
قرار دارند. این چارچوب به طور مستقیم به نقش کنشـگران دولتـی دیگـر وابسـته     

در  »هـاي حیـاتی   قابلیـت «است که عملکرد یا نتیجه عملکرد آنان به عنوان اجـزاي  
  قدرت استراتژیک داعش قابل ارزیابی است. مرکز ثقل

عـراق   بر این اساس جمهوري ترکیه، جمهوري عربی سوریه و اقلیم کردستان
هـاي   ، وارد چـارچوب قابلیـت  هاسـت کننـده منـافع آن   مینأهر یک به دالیلی که ت

سوریه اسنادي از دوره اشغال عراق در دست اسـت   باره. دراند هحیاتیِ داعش شد
مین نیـرو و لجسـتیک   أت ،دهد حکومت مرکزي بر فعالیت شبکه مالی که نشان می

 ،کـرد  دمشق فعالیـت مـی   در حلب و حومه» ابومصعب زرقاوي«که تحت رهبري 
  ).Bergen & Others, 2008: 69( کرده است نظارت داشته و آن را هدایت می

                                                                                                                                         
میهنـی و    ، ابراهیم عزت الدوري به عنوان فرمانده کل جهاد و آزادي و نجـات 2015آوریل  17وز ر .1

نیـز ایفـاي   » شوراي نظامی کل انقالبیـون عـراق  «فرمانده جیش الرجال النقشبندیه که در مقام فرمانده 
م و اي محصـور بـین العلـ    کرد، در کمینی مشترك از سوي نیروهاي حشد الشعبی در منطقـه  نقش می

   ). ، الف2015السومریۀ نیوز، هاي حمرین در شرق تکریت کشته شد ( کوه
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هاي عراق بودنـد کـه بعـد از سـرنگونی      بعثی، البته یک سر این روابط پیچیده 

صدام به دامان حزب بعث در سوریه پناه بردند. حکومت سوریه به دلیـل قرابـت   
ها به منظور  مریکاییانیز با هدف مشغول کردن هاي عراق و  با بعثی 1ایدئولوژیک

پیشگیري احتمالی از حمله به سوریه، به شـبکه مقاومـت متشـکل از بازمانـدگان     
 شـاهد  ترین کرد که شاخص بعث و القاعده کمک مالی، تسلیحاتی و اطالعاتی می

 بـراي  کشـور  ایـن  فضـاي  از آنـان  اسـتفاده  و سـوریه  درهـا   بعثـی  حضور عینی
 االحمـد  یـونس  محمد ژنرال ائتالف، نیروهاي ضد حمالت اجراي و ریزي برنامه

البته این رونـد بعـد از    2.بود که همچنان در خاك این کشور مخفی است الموالی
بـا   ؛به این سو ادامه داشته است 2012آغاز دور جدید آشوب در عراق از دسامبر 

ی شده بود کـه  این تفاوت که این بار خود حکومت سوریه نیز گرفتار جنگ داخل
  کنشگران زیادي از جمله داعش در آن دخالت داشتند.

بنــابراین نقــش برقــراري موازنــه بــین معارضــین مســلح در ســوریه نیــز بــر 
ها از یک سو با معارضه ملّی ایـن   هاي سوري اضافه شد. سوري آفرینی بعثی نقش

و از جنگیـد   رو بودند که در قالب ارتش آزاد با حکومت مرکـزي مـی   هکشور روب
شاهد اعالم موجودیت جبهه النصره به عنوان شاخه القاعـده در ایـن   دیگر  يسو

کـرده بـود. همچنـین بـا     بیان کشور بودند که هدف خود را سرنگونی نظام حاکم 

                                                                                                                                         
شود که حکومت سـوریه از یـک سـو بـه      این مسئله جزو معماهاي الینحل استراتژیک محسوب می .1

پیمان جمهوري اسالمی ایران در محور مقاومت به واسطه برقراري خط حمایت لجستیک از  عنوان هم
کند و از سوي دیگر، در عراق براي براندازي حکومت شیعی نزدیک به  ي نقش میاهللا لبنان ایفا حزب

   کند.  جمهوري اسالمی ایران تالش می
 بـا  خـود  مصـاحبه  دو طـی  ،سـوریه  در االحمـد  یـونس  گـروه  2 شماره مرد ،الکبیسی غزوان ژنرال .2

 درخـود   گـروه  قـش ن بـه  2007 دسـامبر  9 و آگوسـت  29 روزهاي در البغدادیه و العربیه هاي شبکه
 جبـران  بـراي  خواسـتیم  عراق در خود حامیان از ما: «بود گفته و کرده کیدأت عراق داخل هاي عملیات
خواه  ؛کند می رهبري کسی چه را قیام نبود مهم ما براي. شویم متحد یکدیگر با هایمان ییتوانا ضعف
 همکـاري  ما. بودند ها بعثی از مملو گرا اسالم هاي گروه اینکه خصوص به؛ !ها بعثی خواه گرایان اسالم

 همکاري اشغالگران با که داشتیم عراق دولت و ائتالف نیروهاي به حمله در ها گروه این با اي گسترده
   ). Ali, 2009: 3( »گرفت دربرنمی را عراق مردم اهداف این البته. کرد می
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» پ.ك.ك«شـاخه   ،کُردهاي سوري با محوریت حزب اتحاد دموکراتیک کردستان 

ـرد تحـت نفـوذ     رو بودند که مشغول موازنه با شـوراي   هروب ،در سوریه میهنـی کُ
نیـز  یافته خود و  . در این میان داعش با اعالم ایدئولوژي جهشبود جریان بارزانی
هـا اعـالم    شمول خالفت، به عنوان دشـمن بالفعـل تمـام ایـن گـروه      نظریه جهان

هـاي   با این تفاوت که اولویت داعش فتح بغداد و اولویت گـروه  ؛موجودیت کرد
بنابراین براسـاس شـواهدي کـه در دسـت      د.ومعارض عرب سوري فتح دمشق ب

دنشـین   حکومت سوریه براي برقراري موازنه بین این گروه ،است ها، از مناطق کرُ
خیـز دیرالـزور بـه نفـع      به نفع حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و از استان نفت

حمالت نظامی خـود را  حکومت سوریه در اقدامی دیگر . کرد نشینی داعش عقب
روي نیروهـاي معـارض    ،هوایی و محاصره جغرافیایی بـود   بمباران که مشتمل بر

ق میدانی داعش در سوریه و پیشروي آن بـه  کرد سوري متمرکز  که نتیجه آن تفو
ه و تصرف این استان به عنوان پایتخت خالفت و آغـاز حمـالت    سمت استان رِقّ

سلسله اقدامات، بنابراین حکومت سوریه با این  .این گروه به مناطق کُردنشین بود
موفق به کاهش قدرت عمل نیروهاي معـارض سـوریه و مشـغول نگـاه داشـتن      

در چنین شرایطی داعش فرصت پیدا کرد با دسترسی به منابع مـالی و   .کُردها شد
هاي وسـیعی از ایـن کشـور را در ژوئـن      هاي حیاتی خود در عراق، بخش قابلیت
  .کند تصرف 2014

ترین منبع  از یک سو جدي ،ین کالف سردرگماما جمهوري ترکیه، سر دیگر ا
شـود و از سـوي دیگـر     سالح معارضین سوري محسـوب مـی   و مین لجستیکأت

مشی نیـز در حـالی یـک     همین رویه را در قبال داعش پیش گرفته است. این خط
شود که سیاست جمهوري ترکیه از سـال   پارادوکس عیان عملکردي محسوب می

از بایـد   حکومت مرکزي سوریه قرار دارد و طبیعتاً بر مدار براندازي قطعی 2011
هر ابزاري براي تقویت معارضینی که هدف راهبردي خـود را فـتح دمشـق قـرار     
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بـه  نـدادن  حال آنکه خرید نفت از داعش و اجازه عملیـات   ؛استفاده کند اند هداد 

هـاي   قابلیـت «از بخشـی  بـه   نیروهاي ائتالف از خاك ترکیه علیه داعـش، عمـالً  
شـده بـود کـه در صـورت     تبدیل در مرکز ثقل قدرت استراتژیک داعش » تیحیا

 گـذاري روز  بعد از بمـب  هر چند ظاهراً 1بقاي آن را ضمانت خواهد کرد. ،تداوم
دولت ترکیه با اجـازه ورود نیروهـاي    ،در مرکز فرهنگی سوروچ 2015ژوئیه  20

پیوسـته اسـت، تـا     به ائتالف ضد داعش پایگاه این کشور، رسماًچهار ائتالف به 
اي از درگیري نیروهاي ترك با داعش در میدان  زمان نگارش این مقاله، هیچ نشانه

واسطه ورود غیرمستقیم ترکیه ه هایی ب چنین درگیريبا اینکه شود.  عمل دیده نمی
مشـی سـرکوب    ، دولـت ترکیـه عمـالً   استالوقوع  به جبهه مقابله با داعش قریب

در خـاك سـوریه بـراي ورود نیروهـاي معـارض       و ایجاد منطقه امن» پ.ك.ك«
جمهوري ترکیه براي ترین دلیل  رسد مهم به نظر می 2عربِ سوري را پیش گرفت.

گانـه از سـوي حـزب اتحـاد      هـاي سـه   اتخاذ چنـین رویکـردي تشـکیل کـانتون    
واقـع در شـمال   (روژاوا)  کردسـتان غربـی   .ك.ك شـاخه پ  دموکراتیک کردستان

باشـد کـه خـط قرمـز      2014الل اقلیم کُردستان در سـال  سوریه و نیز اعالم استق
 منطقه ود. در واقع داعش با حمله به هر دوش میامنیتی جمهوري ترکیه محسوب 

کُردي از یک سو روند اعالم استقالل اقلیم کردستان را متوقف و از سوي دیگـر،  
ـ      کانتون  3 .کـرد  رو ههاي خودگردان در شمال سـوریه را بـا خطـر اضـمحالل روب

                                                                                                                                         
اما معتبرترین  نتشر شده است؛فروش نفت داعش و مسیرهاي آن م بارههاي میدانی زیادي در گزارش .1

درآمـد   بـه  اسـت کـه در آن   2014نوامبر  23در مریکا اداري ایاالت متحده  آن گزارش وزارت خزانه
یک میلیون دالري داعش از فروش نفت به ترکیه، کردسـتان عـراق و البتـه حکومـت سـوریه       حدوداً

   .  (u.s.department of treasury:2014) اشاره شده است
روزه، ترتیبات ایجاد منطقـه امـن در کردسـتان     5گزارش بررسی ابعاد و دامنه بحران سه فته از برگر .2

در  2015ژوئیـه  سوریه و سناریوهاي پیش رو و تحلیلی بر آمار عملیـات نیـروي هـوایی سـوریه در     
     نامه بدر هفته 13و  12، 11شمارگان 

رد میهنی شوراي« نمایندگان که حالی در ،2014 ژانویه 21 روز کردستان دموکراتیک اتحاد حزب .3  »کُ
 بـراي  نامعلوم سرنوشت با مذاکراتی در مشارکت براي روز آن فرداي سوري، معارضان ائتالف همراه
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  مین منافع جمهوري ترکیه بوده است.أبنابراین آنچه رخ داده در راستاي ت 

رسد که جمهوري ترکیه براي غلبه بر موج کـردي   منطقی به نظر میاز این رو 
 هرمیو جلوگیري از تسري آن به داخل خاك خود نیازمند بقاي داعش به عنوان ا

یر اقلیم کردستان را بـه  شود که متغ تر می مطمئن باشد. این وضعیت زمانی پیچیده
 همکاري اطالعـاتی مبنی بر این معادله چندمجهولی بیفزاییم. شواهد عینی زیادي 

لجستیکی اقلیم کردستان با بازماندگان بعث و داعش براي بـه آشـوب کشـیدن     و
ترین ادله اتخاذ چنین رویکردي از سوي کُردهاي  صحنه عراق وجود دارد. منطقی

ارزانی، باز شـدن مسـیر دسـتیابی اقلـیم کردسـتان بـه       عراق با محوریت جریان ب
 يمسـتقل بـود کـه بـه عنـوان یکـی از اجـزا        یاستقالل و تبدیل شـدن بـه کیـان   

تـرین تحلیـل دربـاره علـت      ساده. کرد داعش ایفاي نقش می» هاي حیاتی قابلیت«
ـ  مین منـافع جریـان   أهمکاري اقلیم کردستان با شبکه داعش و بازماندگان بعث، ت

واسطه مهیا شـدن اجـراي طـرح تـاریخی     ه از آشوب فزاینده در عراق، ب بارزانی
در » داعـش « توان ادعا کـرد کـه   استقالل کردستان است. بر اساس این شواهد می

قـدرت اسـتراتژیک آن   » مرکـز ثقـل  « زمانی و مکـانی ظهـور یافتـه کـه     یشرایط
  بوده است.» هاي حیاتی قابلیت«اي از  دربرگیرنده انواع پیچیده

در » هاي حیـاتی  قابلیت«به عنوان شرط به کارگیري » الزامات حیاتی«حالی  در
ادعایی، مـادي یـا   » هاي حیاتی قابلیت«عیار مطرح شد که این  انجام عملیات تمام

                                                                                                                                        
 22 بـا  »روژاوا« غربـی  کردسـتان  در مسـتقل  اداري محـدوده  تشکیل خبر بودند، ژنو راهی بار دومین

 عبـداهللا  دموکراتیک خودگردانی نظریه آن مبناي کهکرد  اعالم را) کانتون( اداري ساختار و وزارتخانه
، 2014مارس  14پس از اعالم تشکیل کانتون از روز  .(RT.com: 2014)بود  ك.ك.پ رهبر ،اوجاالن

ردي در روژاوا را آغاز کرد داعش حمالت خود به مواضع کانتون همین . (Hawarnews, 2014) هاي کُ
رئیس اقلیم  ،، مسعود بارزانی2014ژوئن  30 ق نیز اتفاق افتاد. روزاقلیم کردستان عرا بارهترتیبات در

امـا   داد؛را هاي زبانی، باالخره قصد قطعی اقلیم براي اعـالم اسـتقالل    روز بازيپنج بعد از  ،کردستان
ـ  ـ        ه این سناریو از روز دوم آگوست ب  رو شـد  هواسـطه هجـوم شـدید داعـش بـا خدشـه جـدي روب

(Voanews; BBC, 2014: A)  .ًبا تهدید وجودي اقلیم کردستان  بنابراین در این نقطه نیز داعش دقیقا
     و به محاق بردن مسئله استقالل در راستاي منافع ملی جمهوري ترکیه گام برداشت.
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شـروط ضـروري، منبـع یـا     در این مطالعـه مـوردي   اما ؛ بودندملموس کم  دست 

ـ   ت تمـام را براي انجام یـک عملیـا  » هاي حیاتی قابلیت«ه ک میمفاهی کـار  ه عیـار ب
یا ناشی از محاسبات دارند فرهنگی  و عقیدتی، ایدئولوژیک  جنبه گیرند، کامالً می

  کنشگران هستند.
، کار شبکه القاعده در عراق را از نظـر  »ها پدیده نفوذي«در واقع باید پذیرفت 

نـد. همچنـین بخشـی از    ک مـی دسترسی به اطالعات و انجام عملیات دقیق سـهل  
ها، مدیون حضور فرماندهان سابق بعثـی در بدنـه    نقصِ عملیات جراي بیفرایند ا

داعش سپس پذیرفت که القاعده و سادگی توان به  اما نمی القاعده و داعش است؛
سوم  ند بر یکا هنشین توانست بدون در اختیار داشتن پایگاه اجتماعی در مناطق سنی
لوژي از نوعی دولت اسالمی خاك سوریه و عراق تسلط پیدا کنند. در واقع ایدئو

در چـارچوب   1993واسطه پروژه بزرگ صدام حسین از سـال  ه عراق و داعش ب
هـاي   از یک سو با صـدور فرمـان   2003آغاز شد. صدام تا سال » حمله االیمانیه«

ـ       واسـطه نشـر و   ه پیاپی به تغییر ساختار عقیـدتی حـزب بعـث و مـردم عـراق ب
رغـم   بـه و از سـوي دیگـر   کـرد  مبـادرت   دار سازي عقاید اسالمی جهـت  نهادینه

د، راه فعالیت و تبلیـغ وهابیـت در عـراق را بـاز     ش میهشدارهایی که به وي داده 
  .)Baram, 2011: 10-12(گذاشت 

کنتـرل ایـن جریـان از     ،به دنبال اضمحالل قدرت مرکزي بعث 2003در سال 
اي جامعـه اهـل سـنت عـراق و البتـه حـزب بعـت دار       در این زمان دست رفت. 

که القاعده در محوریت  ندبعثی بودـ عقایدي التقاطی و درهم و برهم از اسالمی  
  .)Baram, 2011: 10-12( آن قرار داشت

چنین وضعیتی بالفاصله بعد از اشغال عراق در سوریه نیز اتفـاق افتـاد. حکومـت    
 ، راه جهادگران خارجی را که، براي ضربه زدن به اشغالگراناسد، به ویژه حزب بعث

عمده آنان از عربستان سعودي براي جهاد با نیروهاي ائتالف از مرزهاي ایـن کشـور   
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هـاي مـرزي حسـکه و دیرالـزور      شدند، باز گذاشت. آنان در اسـتان  به عراق وارد می 

کردند. استان رقه نیز وضعیتی بهتر از این نداشت. تردد اهالی رِقّه به عربستان  رسوب 
هابی و بازگشت به این اسـتان در کنـار گشـوده    سعودي، تحصیل در مدارس دینی و

بودن راهروي عبور و مرور نیروي انسـانی، مـالی و لجسـتیک القاعـده در عـراق، از      
نشین دوباره از سر گرفتـه شـد، چنـان     هاي سنی که شورش در استان 2013تا  2003

را بـه  تغییر ایدئولوژیکی در بافت اجتماعی این مناطق ایجاد کرده بـود کـه عمـالً آن    
قدرت » مرکز ثقل«در » هاي حیاتی قابلیت«براي به کارگیري » الزامات حیاتی«از یکی 

  ).Bergen & Others, 2008: 80-97استراتژیک القاعده و داعش بدل کرد (
ـ   بنابراین حکومت واسـطه بـاز گذاشـتن زمینـه     ه هاي وقت عراق و سـوریه، ب

فرهنگی در  ـ پیچیده عقیدتی ، باعث ایجاد تغییراتخودفعالیت القاعده در خاك 
در اجـراي  » الزامـات حیـاتی  «تـرین   به عنوان اصلی . القاعده نیزاین مناطق شدند

  کار گرفته شد.ه داعش ب» هاي حیاتی قابلیت«
  

  نفع سوم و خودنابودسازي ذي
هاي ترکیه،  دولتمانند ها و محاسبات استراتژیک کنشگرانی  دانیم انگیزه اکنون می

ـ » الزامات حیـاتی «کردستان  سوریه و اقلیم کـارگیري ظرفیـت آنـان بـه عنـوان       هب
قـدرت اسـتراتژیک داعـش اسـت. بنـابراین      » مرکز ثقل«در » هاي حیاتی قابلیت«

قـدرت اسـتراتژیک داعـش،    » مرکـز ثقـل  «در » حیـاتی  يها پذیري آسیب«کشف 
 مـدت،  توان ادعا کـرد در کوتـاه   میالبته انگیزترین مسئله مورد بحث است.  چالش
کاربرديِ داعـش در   »دینی عصبیت عام«که قادر باشد » حیاتی پذیري آسیب«هیچ 

دار کند، وجود ندارد. همچنین هیچ راهکـاري بـراي ایجـاد     بعد فراملی را خدشه
ــه   ياخــالل در اجــزا ــام ک ــن عصــبیت ع ــرد ای ــاطی شــامل خُ ــدئولوژي التق ای

چنتـه ایـاالت    دراسـت،  هاي عراق  خواهی سنی اسالمی و فرهنگ تمامیت ـ بعثی
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مـدت   مـدت و میـان   مریکـا در کوتـاه  امریکا قرار نـدارد. بـر همـین مبنـا     امتحده  

و همگـان را بـه   اسـت  را پذیرفتـه  » الزامات حیاتی«ناپذیري این بخش از  خدشه
  ند.ک میدعوت » تژي صبرااستر«پیش گرفتن 

هاي نظري دیگري نزد کنشگران دیگـر وجـود دارد    حل رسد راه اما به نظر می
نفـع را   یعنی انگیـزش کنشـگران ذي  » الزامات حیاتی«تواند ستون پایه دوم  که می

دستور «تدوین چیزي شبیه  حل، قطعاً راهباید یادآور شد این  هدف قرار دهد. البته
  نخواهد بود.» صلح براي همگان

اي مـد نظـر مـا در     یک از کنشگران منطقـه  در بهترین شرایط اگر بپذیریم هیچ
توانیم روي ایـن واقعیـت چشـم     ، هرگز نمیاند هاري نقشی نداشتتولید آشوب ج

دست گرفتن کنترل سازمان این آشوب، سعی در به ببندیم که آنان با تالش براي 
تامین منافع خود داشته و در این مسیر منافع جمهـوري اسـالمی ایـران و محـور     

تبیین معکوس  بنابراین سعی خواهیم کرد بر اساس .اند کردهدار  مقاومت را خدشه
، ضـد اسـتراتژي خـود را    »هـرج و مـرج خـالق   «یا » هرج و مرج سازنده«نظریه 

جمهـوري عربـی سـوریه،    ماننـد  تدوین کنیم. این ترتیباتی است کـه کنشـگرانی   
وسیله آن، آشوب داعـش را در کنتـرل خـود    ه جمهوري ترکیه و اقلیم کردستان ب

جوي نقاط نفوذ بـراي از  و ستدر نتیجه طرح نظري ما دربرگیرنده ج 1؛درآوردند
از خارج کردن کنتـرل  است کار انداختن مکانیسم عمل آن خواهد بود که عبارت 

  هاي غیرتصادفی. نظمی بی
افـزاري   نظـامی و سـخت  نمود عملیاتی شدن این نظریه به طور مستقیم داراي 

رغم ایجاد آشـوب،   بهشده و سیستماتیک است و  حساب ناشی از رفتارهاي کامالً
                                                                                                                                         

تغییـرات سـریع شـرایط     دار شده باشد. طبیعتـاً  در زمان انتشار این مقاله خدشهاین ادعا ممکن است  .1
رسد در زمـان   به نظر می کند؛ چنان که می رو هو عراق، ما را با چنین چالشی روبجبهه نبرد در سوریه 

نگارش این مقاله جمهوري عربی سوریه با قرار گرفتن در معرض تهدید وجودي در اطراف پایتخت 
خارج شده باشد. همچنـین جمهـوري ترکیـه پـس از همکـاري بـا        »هاي حیاتی قابلیت«از رده  عمالً

  .در مکانیسم اجراي این ضد استراتژي قرار داده است خود را عمالً ،نیروهاي ائتالف
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 کند. بینی، کنترل و هدایت می نظمی ایجادشده را قابل پیش بی 

 منـافع  که آنجا از بدانیم، پارتیزانی و چریکی نوع از را داعش مبارزه نحوه اگر
 افتـاده  خطـر  به داعش سوي از شوند) می شناخته سوم نفع ذي (که داعش حامیان
 بـه  را سـوم  نفـع  ذي بـا  داعـش  رابطـه  بتواند که ییها ضداستراتژي تدوین است،
وظیفـه مـا در    .کنـد  کمک داعش نابودي یا مهار به تواند می ،کند تبدیل چاله سیاه

» گوشـت دم تـوپ  «اینجا تدوین شکلی از ضد استراتژي است که داعـش را بـه   
  .کند بدل» سیاه چاله«را به » سوم نفع ذي«و رابطه آن با تبدیل 

امـا در   ز خواهـد بـود؛  متمرک» حیاتی هاي پذیري آسیب«این ضد استراتژي روي 
» حیـاتی  هـاي  پـذیري  آسـیب «گیري  حال حاضر جمهوري اسالمی ایران را از هدف

» مرکـز ثقـل  «هـاي حیـاتی    دولت سوریه و اقلیم کردستان، به عنوان یکی از قابلیت
 2015کم از آغـاز سـال    زیرا دست نیاز خواهد ساخت؛ قدرت استراتژیک داعش بی

ه سمتی هدایت شده کـه کنشـگري میـان حکومـت     شرایط میدانی نبرد در سوریه ب
شـامل   2014این تغییر از ژوئیه  1مرکزي و داعش دچار تغییرات اساسی شده است.

بنـابراین بایـد گفـت در حـال حاضـر ایـن دو        حال اقلیم کردستان نیز بوده اسـت؛ 
هـایی   حـل  امـا در عـراق راه   انـد؛  خارج شده »هاي حیاتی قابلیت«کنشگر از جایگاه 

هاي بحران را در  توان با کاربست آن، بخشی از سرچشمه وجود دارد که می عمومی
تغییـر قـانون حاکمیـت از     مـدت و بخشـی دیگـر را در درازمـدت خشـکاند.      میان

رسد. تجربـه در   هاي پر دردسر، اما عملی به نظر می راه ی ازپارلمانی به ریاستی یک
در کشـوري کـه یـک     2ازيس ـ ملت  عراق بعد از اشغال ثابت کرده است که دولت

                                                                                                                                         
با داعش وارد رویارویی نظامی زمینی شـده کـه محـدوده آن جبهـه مرکـزي       2015ارتش سوریه از مارس  .1

سوریه از دیرالزور تا تدمر (پالمیرا) و مرزهاي شرقی حماه است؛ همچنین واحدهایی از داعش در یرمـوك،  
  .(Kozak, Cafarella & Ball, 2015)اند با ارتش سوریه وارد درگیري شده قلمون و حلب

 تا آلمان از: سازي ملت در آمریکا نقش« هاي نام به سازي ملت تاریخ دوجلدي تحقیق در رند  سسهؤم .2
 ژاپـن  و آلمان در مریکاا عملیات ،»عراق تا کنگو از: سازي ملت در متحد ملل سازمان نقش« و »عراق

 سـازي  ـ ملت را عراق در و افغانستان و کوزوو بوسنی، هاییتی، سومالی، ،)دوم جهانی جنگ از پس(
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دهد، به شیوه پارلمـانی راه بـه    اقلیت سنی به چیزي جز سیادت بر آن رضایت نمی 

هاي حزبی،  خواهی جایی نخواهد برد. عالوه بر این موقعیت شیعیان به واسطه سهم
بنـابراین   عمالً به جاي بالندگی قدرت شیعیان، آن را به اضـمحالل کشـیده اسـت.   

وه پارلمانی که دو هسته قدرتمند در جدال بدون تفـوق بـر   اجراي دموکراسی به شی
سر قدرت هستند، جز به هرج و مرج فرساینده نخواهد انجامیـد؛ در حـالی کـه بـا     
تغییر قانون حاکمیتی از پارلمانی به ریاستی، نتیجه برگزاري انتخابـات دموکراتیـک   

ري شیعه نخواهد در عراق بنابر شیوه دموکراسیِ عددي، حاصلی جز استقرار جمهو
اجـراي چنـین سـناریویی     البتـه  پایان دهد.» ها نفوذي«تواند به مسئله  داشت که می

دانـیم   زیرا بـه خـوبی مـی    1مستلزم کادرسازي جدید در فضاي سیاسی عراق است؛
وزیري نوري مالکی، یکی از معتمدترین عناصر سیاسی شـیعه   طی دو دوره نخست

 77و حزب بعث به وزارت کشـور بازگشـتند   رتبه  عضو عالی 148کم  عراق، دست
رتبه و عضو حزب بعث کـه سـابقه جنایـت داشـتند در سـاختار امنیتـی        افسر عالی

 ).2014، البعث الجتثاث الشعبیۀ الحرکۀ(هاي کلیدي شدند  عراق، متصدي مسئولیت

بـرد و حتـی    عراق کـه یـک اسـتراتژي میـان     بارهحل عمومی در با عبور از راه
تـرین بخـش مقالـه یعنـی تـدوین ضـد        شود، وارد اصـلی  وب میبلنددامنه محس

اسـتراتژیک داعـش   » مرکـز ثقـل قـدرت   « مـد کـردن  اناکاراستراتژي ِفوري براي 
سـازمان آشـوب و خـروج اضـطراري      نبـرهم زد  بـر ایـن اسـاس،   خواهیم شد. 

درسـت   .مؤثر باشد يتواند راهبرد از مدار حمایت از داعش می نفع ذيکنشگران 
مرکـز ثقـل قـدرت     »الـزام حیـاتی  «تـرین   به هدف قرار دادن اصلی است که قادر

جـذب دائـم نیـروي     أیافته و جذاب آن کـه منشـ   یعنی ایدئولوژي جهش ،داعش

                                                                                                                                        
 نامیبیـا،  بلژیـک،  کونگـوي  در ملـل  سـازمان  دخالت همچنین .(Cordesman, 2006: 2-3) بود  نامیده

 پـژوهش  ایـن  در عـراق  و شـرقی  تیمور و ونئسیرال شرقی، اسلونی موزامبیک، کامبوج، سالوادور، ال
  .(Dobbins, 2003: 1-47)است  شده  نامیده »سازي لتم«
  این فرصت پس از تشکیل حشد الشعبی به خوبی در دسترس جمهوري اسالمی ایران قرار دارد. .1
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سازمان آشوب و خروج اضـطراري کنشـگران    نزد برهماما  ،انسانی است نیستیم 

حیاتی تنها کریدور  مؤثر باشد. يتواند راهبرد از مدار حمایت از داعش می نفع ذي
است، خاك وابسته مین مالی و نیروي انسانی خود به آن أت براي کنونی که داعش

نفـر   3000حدود دهد  نشان میجمهوري ترکیه است. اطالعات پلیس ملی ترکیه 
هـاي   سلول«عنوان دارند و با در خاك این کشور به طور مستقیم با داعش ارتباط 

 کیلـیس،  اسـتانبول،  آنتـپ،  غـازي  آنکـارا،  آکساراي، در شهرهاي آدانا،» خاموش
فعـال شـدن    1سانلیورفا، مشغول رتق و فتق امور داعش هسـتند.  و مرسین قونیه،

خوردن سـازمان آشـوب    چنین ظرفیتی به شکل طبیعی یا غیرطبیعی به معنی برهم
مد کردن مرکـز ثقـل قـدرت اسـتراتژیک داعـش و ایجـاد       اناکاربه ضرر ترکیه و 

 و داعش و تبدیل داعش به گلولـه دم تـوپ ترکیـه    شکاف استراتژیک بین ترکیه
و » اشمیت«اي خواهد بود که  است. نتیجه این فرایند در بعد تئوریک همان رابطه

   2.اند هعنوان سیاه چاله از آن یاد کردبا هاي پارتیزانی  در ادبیات جنگ» مولر«
  

  

                                                                                                                                         
کننده از خاك سـوریه   که شخص عملیاتدهد  مینشان  2015بررسی حمله انتحاري روز نهم ژانویه  .1

نفـر از اتبـاع تـرك بـراي داعـش       700مور خارجه ترکیـه،  ترکیه شده بود. طبق اظهارات وزیر ا وارد
  .(HIS, 2015)جنگند  می

رسد. بعد از  عملیاتی به نظر می چنین طرحی از راه دستکاري در ترتیبات دکترین نظري داعش کامالً .2
» آل سعود«اي  ورود عربستان به ائتالف ضد داعش در سوریه و عراق، ابوبکر البغدادي با صدور بیانیه

(یک منافق در صدر اسالم) خطاب کرد و به آنان وعـده اضـمحالل داد. همچنـین بـه     » آل سلول«ا ر
ها عملیات انفرادي در اروپا،  و مسئولیت اجراي دهکرد غرب در چارچوب جنگ صلیبی اعالم جنگ 

ا کـه  توان ترتیبات اجرایی داعش ر دهد که می آمریکا و استرالیا را بر عهده گرفت. این روند نشان می
  .(DABIQ, PP. 4 - 5) تغییر داداست، فتح بغداد، مکه و مدینه، قدس و روم 

به دنبال درگیري زمینی ارتـش ترکیـه بـا نیروهـاي داعـش در       2015ژوئیه  24روز جمعه براي مثال 
هـاي نمـاز،    در خطبه الراعی در شمال شرق حلب، ائمه جمعه منصوب داعش در روستاهاي این شهر

کنـد و بـراي کشـتن     ي جنگ با ترکیه را با این ادله که ترکیـه از اسـالم دفـاع نمـی    بسیج عمومی برا
  .(Syriahr, 2015) آغاز کردند ،مسلمین با ارتش صلیبی همکاري دارد
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  گیري نتیجه
 وري اسـالمی ایـران را  رسد اجراي ترتیبات مندرج در این مقاله، جمهـ  به نظر می

که نتیجـه  کند تا سازمان آشوب را در سطح باالیی دچار اختالل کرد قادر خواهد 
شده پیشین در ادبیات پـارتیزان   نظري آن چیزي جز حرکت بر مدار چرخه ترسیم

نخواهد بود. در واقع چنین راهکاري، طی یک راه فرعی بـراي هـدف قـرار دادن    
در  نفـع  ذيینجا عبارت از انگیزه یا منافع کنشگران که در ااست » الزامات حیاتی«

هـاي   قابلیـت «بـه عنـوان    نفـع  ذيبقاي داعش است. در واقع ما از این کنشگران 
در مرکز ثقل قدرت داعش یاد کردیم که با خدشه به نظم و سازمان هرج » حیاتی

ــاً    ــگران طبیعت ــن کنش ــان، ای ــرل آن ــت کنت ــرجِ تح ــد   و م ــاز فراین ــه آغ وادار ب
مرکـز ثقـل    خواهند شد که نتیجه آن ضربه جدي بـه سـاختار   1»ابودسازيخودن«

ممکـن اسـت    قدرت استراتژیک یا منابع قدرت اولیه داعش خواهد بـود. طبیعتـاً  
دیده توسط پنتاگون بـه   ایجاد منطقه امن و ورود نیروهاي معارض سوريِ آموزش

امـا امکـان    ؛شـد هایی از آغاز فرایند خودنابودسازي داعش با خاك سوریه، نشانه
ریزي براي سـاقط   هاي دیگري، مثل برنامه دارد تداوم فعالیت این فرایند، مکانیسم

در مقطع زمانی بعـد یـا حتـی مـوازي بـا فراینـد        کردن حکومت مرکزي سوریه،
جمهوري اسالمی  2»فرااستراتژي«که نتیجه آن حمله به  نابودي داعش را فعال کند

ال محیطـی،    .ریه خواهد بودایران در قبال جمهوري عربی سو بنابراین ماهیت سـی
ممکن است تقدم  که چنان ؛دارد ما را از تدوین ضد استراتژي بلنددامنه برحذر می

تغییر شود یـا  دچار خرِ استراتژي و فرااستراتژي براي جمهوري اسالمی ایران أو ت
                                                                                                                                         
1. Self - Destruction 

روست که مربوط به مسـئله اسـرائیل    ههاي زیادي روب جمهوري اسالمی ایران در سوریه با پیچیدگی. 2
تمام  شود که تقریباً محسوب می» فرااستراتژي«براي جمهوري اسالمی ایران یک » اسرائیلحذف «است. 

حفظ بقاي حکومت مرکزي در سوریه به  بعاًطثیر قرار داده است. أشئون سیاست خارجی آن را تحت ت
ر بـه هـ  «که قید تبدیل شده است دلیل جایگاه ژئوپلیتیک آن در این فرااستراتژي خود به یک استراتژي 

  ).179ـ 194: 1391، (آزاد کشد را با خود یدك می» قیمتی
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خود را از  از انتشار، کارایی شده در این مقاله، روز بعد حتی ضد استراتژي تدوین 

شـده و   دامنه و مقطعـی بـودن سـاختار ترسـیم     بر کوتاه در پایان قویاً دهد. دست
  .کنیم کید میأشده در چارچوب آن ت مصادیق قرار داده

  
  

  نامه فارسی پایان
ترکیه با  ي، جمهوررانیا یجمهوري اسالم یتیو امن یاسیروابط س یقیبررسی تطب، )1391(آزاد، امیرحامد ـ 

ثیر آن بر جریـان مقاومـت مسـلحانه اسـالمی در     أ، دولت خودگردان و حماس و تهیسور یعرب يجمهور
ـ پا ،یاسـ یعلوم س دانشکدهي تهران مرکز واحدی دانشگاه آزاد اسالم، )2011 -2012فلسطین ( نامـه   انی

 .ارشد یدرجه کارشناس افتیدر يبرا
  

  هاي فارسی گزارش
سـلول   3000تـا  » پ.ك.ك«روزه: از شبکه پنج نه بحران بررسی ابعاد و دام«، )1394(آزاد، امیرحامد ـ 

  .11ش  سازان نور، اندیشه  سسهؤ، منامه بدر هفته، »خاموش داعش
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