
  

 

 

 



  
  
  

 نابودي داعش يك اشتباه استراتژيك است

 استراتژيك استنابودي داعش يك اشتباه  :هاي جهانگزيده پژوهش   
المللي ابرار معاصر تهران ـ  مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين بررسي و نظارت:
  معاونت پژوهشي

  دليله رحيمي آشتياني :مترجم
  14/6/95تاريخ انتشار: 

  88756205ـ  7 تلفن و دورنگار:
  15875ـ  3849 صندوق پستي:

  www.tisri.org نشاني اينترنت:
معنوي اين گزارش متعلق به مؤسسه تهران است. تكثير، انتشار و يـا واگـذاري آن بـه ديگـران بـه      كليه حقوق مادي و 

  باشد. هرصورت و بدون اجازه كتبي اين مؤسسه مجاز نمي



 

 

3 

مؤسسه فرهنگي مطالعات
 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

ريور
شه

 
 95ماه 

 
ت
 اس

ك
تژي
سترا

اه ا
شتب

ك ا
ش ي

داع
ي 

بود
نا

  

  
  
  
  
  

  نابودي داعش يك 
  1اشتباه استراتژيك است

 
حمايـت از آن، موضـوع   نقش رژيم صهيونيستي در تولد داعـش و يـا    دربارةبحث و بررسي 

وجود  هنظران معتقدند رژيم صهيونيستي نقشي در ب كه برخي از صاحب حالياي نيست، در تازه
افراييم اينبار، تحليلگر ارشـد مركـز مطالعـات     و يا تقويت و حمايت از آن ندارد. آمدن داعش

ي داعش يك اشتباه نابود«اي را با عنوان سادات رژيم صهيونيستي، مقاله ـ استراتژيك بگين
و در آن داليل حمايت رژيم صهيونيستي از داعش را بيان نمـوده   ،منتشر است» استراتژيك

 آورد، مشخصـاً  دست مـي  هاست. در اين مقاله، منافعي كه رژيم صهيونيستي با وجود داعش ب 
تضـعيف انديشـه خالفـت در ميـان      اهللا لبنـان و  يف حـزب بيان شده و به منافعي چون تضـع 

اشاره شده است كه نشان از منتفع شدن رژيم صهيونيسـتي از ادامـه حيـات ايـن      مسلمانان
  گروه تروريستي تكفيري دارد.

آن. يـك   دنبال تضعيف داعـش باشـد نـه نـابودي كامـل      هغرب بايد بگفته نويسنده به 
دار كند  ميان مسلمانان افراطي خدشهدر تواند انديشه خالفت را  داعش ضعيف اما كارآمد مي

و ، معطـوف يكـديگر كنـد    جاي اهداف غربـي  تمركز بازيگران نامطلوب را به ،آنموجب  و به
  شدن در منطقه را ناكام بگذارد. قدرت برترخواست ايران براي 

هـاي   وزراي دفاع دولت اخيراً ،وزير دفاع اياالت متحده آمريكااشتون كارتر، گفته وي به 
نابودي كامل داعش فراخوانـده اسـت. ايـن يـك      برايريزي و  برنامه منظور بهمتحد خود را 

                                                 
1. The Destruction of Islamic State is a Strategic Mistake, Efraim Inbar, The 
Begin- Sadat Strategic Studies, paper No.352, August 2016. 
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با اعالم خالفت داعش و انتخاب رقه در سـوريه   2014ژوئن  20اشتباه استراتژيك است. از 
انـد. ايـن    هزاران تن از مـردم كشـته شـده    ،عنوان مركز خالفت اين گروه افراطي اسالمي هب

هـاي ديگـر اعـدام     اوير مخوف سر بريـدن و روش ها و انتشار تص گروه با تصرف سريع زمين
 داعـش در هـر جـا كـه خـأل      حدي به خود جلب كند. اصـوالً از را بيش توانست توجه جهاني

اجمي داعـش در سـوريه و عـراق    سياسي وجود داشته باشد موفق اسـت. اگرچـه عمليـات تهـ    
ي ضـعيف و  هـا  دولـت  آنهـا بـراي حملـه بـه     ،دهـد  خوبي نشان مي ههاي اين گروه را ب ظرفيت
هـايي كـه داعـش     اند. در موقعيت دهي شدهتوان نظامي پايين هدايت و سازمانخورده با  شكست
حتـي اگـر ايـن     ،شـود  رو مـي  ههاي مخالف خود كه از سازماندهي خوبي برخوردارند روب با گروه

يروهـاي  كـه فشـار ن   عملكرد مناسبي ندارد. زماني )نظاميان كرد :مثل(مخالفان غيردولتي باشند 
گردد. اين مسئله كه داعـش   اين گروه افراطي متفرق و پراكنده مي ،شودنظامي مخالفان بيشتر 

لوژي ور كـرده و ايـدئو   ور و عالقه زيادي را بـه خـود شـعله   ش ،در ميان مسلمانان سرخورده دنيا
ما پرسش اساسـي ايـن اسـت كـه     ا ؛درست است كامالً ،ها داردخالفت جذابيت زيادي براي آن
ت اقـدامات تروريسـتي را افـرادي    مسئولي تواند بكند. اخيراً مي يداعش در شرايط فعلي چه كار

  اند. اند و از رقه هدايت نشده گيرند كه تنهايي دست به انجام اين اقدامات زده عهده مي به
از نبودن داعش يا نابود كردن آن بهتر است.  منطقاً يك داعش ضعيفگفته نويسنده به 

اي دارد. داوطلبـان عضـويت در داعـش     عش براي مسلمانان افراطي جهان جذابيت ويـژه دا
هـاي   صدد دستيابي به مهارتمي. آنها دراحفظ اطالعات نظ ازجمله: ؛اهداف مشخصي دارند

هايي كه بدون شك درصـورت بازگشـت آنهـا بـه      مهارت ؛دتخريبي در سوريه و عراق هستن
دنبال شهادت هستند. اگـر داعـش    هها هم باما برخي از آن .كننده است هايشان نگران سرزمين

بيشـتر ايـن داوطلبـان بـه كشورهايشـان بازخواهنـد گشـت و         ،طور كامل شكست بخورد هب
نيرويـي   ،دست بدهدزدردسرساز خواهند شد. اگر داعش كنترل مناطق تحت تصرف خود را ا

به سازماندهي حمالت منجرها يا حكومت بر آنها شود  كه بايد صرف حفاظت از اين سرزمين
گـردد. نـابودي داعـش سـبب پراكنـدگي مسـلمانان        تروريستي فراتر از مرزهاي داعش مـي 

انـد. بيشـتر    شـود كـه بـه كشـورهاي غربـي مهـاجرت كـرده        هايي مـي  افراطي و تروريست
 اند. طوالني شـدن عمـر داعـش احتمـاالً     هاي ضدتروريستي اين خطر را درك كرده سازمان
شـود و مـانع از    تعداد بيشتري از مسلمانان افراطي در منطقه خاورميانـه مـي   به نابوديمنجر

يـك داعـش ضـعيف    بـه گفتـه نويسـنده     ،اينبر گردد. عالوه حمالت تروريستي در اروپا مي



 

 

5 

مؤسسه فرهنگي مطالعات
 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

ريور
شه

 
 95ماه 

 
ت
 اس

ك
تژي
سترا

اه ا
شتب

ك ا
ش ي

داع
ي 

بود
نا

  

مد بـراي  آدار كند. يك نهاد سياسي ناكار خدشه تواند جذابيت انديشه خالفت را كمرنگ و مي
ـ    فيدجلوه كردن انديشه خالفت نزد مسلمانان بسيار م بد طـور   هتر است تا اينكـه داعـش را ب

حـل دائمـي و البتـه     ، راهسـناريوي پيشـين   .الفي به رهبري آمريكا نابود كنـيم كامل و با ائت
 درموردمسلمانان شود  كه موجب مي رهاي غربي براي نابودي اسالم استخائنانه برخي كشو

  باشند.پرورانند احساس كينه داشته  سر ميهايي كه اين انديشه را در  همه غربي
ده در ادامـه  نويسنحيات داعش يك هدف راهبردي است.  ادامهاز ديد نويسنده، بنابراين 

داعش كمـك   يونيستي و غرب بايد به حكومتكند كه چرا رژيم صه اين سؤال را مطرح مي
هاي اسالمي افراطي مانند جبهه النصره  داخلي پيروز شود؟ بسياري از گروهتا در جنگ  ندكن

روريسـتي  براي انجـام حمـالت ت  را هاي ديگري  هاي مختلف آن ممكن است عرصه و شاخه
تر شوند. آيا منافع غرب در اين است كه اقدامات روسيه  خواهند و به برلين و پاريس نزديكب

آيا افزايش كنترل ايران بر  ؟در سوريه تقويت شود و اثرگذاري آن در منطقه خاورميانه بيشتر
تنهـا حماقـت    فتـه او، بـه گ  نافع و اهداف آمريكا در عراق است؟عراق همسو و همخوان با م

با روسيه بـراي نـابودي داعـش و     تواند دليلي بر همكاري كم بر واشينگتن مياستراتژيك حا
ـ   ،نتيجهدر واسـطه   بـه  اهللا حزب ،بر همه اينها دمشق باشد. عالوه تقويت محور مسكو ـ ايران 

مين منـافع غـرب   تواند موجب تأ وضعيتي كه مي ؛حال تضعيف شدن استجنگ با داعش در
ن به شـفافيت  به خدشه وارد شدگري داعش نبايد منجر يوحش در برابرتفاوتي غرب  شود. بي

جاست كه تعـداد كمـي از مخالفـان    اما نكته آن ،ها افراد بدي هستند سياسي آن شود. داعشي
اما اين  ،رسد نظر مي راي نابودي افراد بد بدبينانه بهها خوب هستند. اجازه دادن به افراد بد بآن

آسـيب  ست كه افراد بد بخواهنـد بـه افـراد خـوب     تر از هنگامي ا روش مفيد و حتي اخالقي
روي انسان  ه هميشه يك انتخاب اخالقي را پيشِاي است ك گونه بزنند. واقعيت خاورميانه به

لوحانه خواهد بود اگر تحقـق آن را در   گذارد. غرب در آرزوي ثبات است و اين آرزو ساده نمي
بلكه زمـاني ارزش اسـت كـه در     ،نيستخود ارزش  خودي گرو نابودي داعش بدانيم. ثبات به

افـزايش نقـش    ممكن است هژموني ايران در منطقـه،  خدمت منافع ما باشد. نابودي داعش
دمشـق   ، ومسـكو  ،پـي داشـته باشـد. تهـران    يه و طـوالني شـدن حكومـت اسـد را در    روس

هـا و منـافع مـا     دارنـد و كمتـرين كمكـي بـه ارزش    ترين تمايلي به آمريكا و غرب ن كوچك
  كنند. ثبات و بحران ممكن است نشانه تغييرات مثبت هم باشند. نمي

تـرين دشـمن    وباما در تشخيص اينكه ايران اصليسفانه دولت اأمتمدعي است نويسنده 
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را دولت ايـران   داشتته كردن خطر داعش سعي آمريكاست ناكام ماند. دولت اوباما با برجس
بخشـي از برنامـه دولـت    . اين نشان دهدكننده با داعش  عنوان تنها كشور مخالف و مبارزه هب

اي بود. دليل سودمندي داعش براي آمريكا  غيب ايران به ادامه مذاكرات هستهاوباما براي تر
هـاي آن   هاي ايران و مبـارزه بـا برنامـه    زياستفاده از آن براي خدشه وارد كردن به بلندپروا

  براي هژمون شدن در اين منطقه است.


