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چکیده
ی سیار ا هاظداش در تحلیل و یدر سد اقداماب و سیا ستزا داتش
یه تو سید مذز د آهاش رجو مدکنند .سروام ا سا سد و ا صلد که امن
پژوزش درصالالدد پاسالالخگومد یه آش مدیاشالالد امن اسالالت که مؤلوهزا
اجتماتد تا گه میباش در شالالالکل گید داتش در تدا و سالالالورمه و
یکارگید خ قوهت در اقداماب آش اموا هظش کدده اهد؟ فد ضیه ا صلد
پژوزش امن اسالالت که رمقالاله اصالاللد ظنور امن گدوه و پیوسالالتن اتدا
سالالالند یه آش مؤل وه زا اجت ماتد زمچوش تدس و ت ند مد وجود و
فدزنگد یوده اسالالالت .هتامح تحظی هقالالالاش مددزد که اگدگه رمقالالالهزا
مذز د داتش یه تو سید افداط گداماهه ا ا سی مدیوط مد شود اما امن
گدوه یدوش ح ما مت اتدا سالالالند و جوا هاش حاشالالال یه ا و منجور
کقورزا غدید همدتواهست تداو پیدا کند .مددمد که یا سظوط صدا
و پ ا آش خدوج آمدمکا و خیء قدرب امجاد شالالالده یه سالالالمت داتش
متمامل شالالالدهد که یا رومکدد مذز د تضالالالمین یظا فدزنگد و پیدو
هنامد را یه آهنا وتده داده یود .روش تحظی در امن مظاله توصالالالیود-
تحلیلد است.
کلیدواژه :داتش تدس فدزنگ خقالالوهت جواهاش حاشالالیه ا خیفت
هگدش آخدالبماهد.
مجا
تاریخ تأیید 1397/03/13
تاریخ دریافت 1397/02/08
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مقدمه
در برر سی و مطالعه گروه داعش ب سیاری از مف سران مذهبی براین باورند که این گروه
اسالالاس الاً مسالالل ان نیسالالتند .این ناظران برای اسالالتدالالا ود به منابع اندیشالالهای و برهانهای
قرآنی رجوع میکنند و از دولت ود وانده اسالالالالمی با عنوان تافیری ها یاد میکنند.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این ا ست که چه علل اجت اعی در ظهور و تداوم گروه
تروریسالالتی داعش نقش داشالالتهاند؟ این مقاله براین باور اسالالت که داعش یک جنبش افراط
گرای مذهبی ا ست که اگرچه برا ساس تف سیر افراط گرایانه از مذهب ظهور کرده ا ست اما
قدرا ود را از مؤلفههای اجت اعی و کژکارکردیهای سیا سی گرفته ا ست .در حقیقت
از زمان شالالالروع تحوالا موسالالالوم به انقالبهای عربی و نیز ح له آمریاا به عراق فضالالالای
امنیتی این کشورها به س تی پیش رفت که زمینه ظهور گروههای تروریستی با مبانی اندیشه
سالالاللفی-تافیری را فراهم کرده اسالالالت .این گروهها به سالالالرعت قل رو زیادی را در عراق و
سوریه ا شغال کردند و یک جنگ ونین ،جدایی طلبانه و فرقه گرایانه شروع شد .در این
ف ضا آنچه باعث ر شد و قدرا این گروه تروری ستی شده ا ست ب سترهای اجت اعی موجود
در جامعه عراق و سالالوریه و نیز اسالالتراتژیهای داعش بویژه ابعاد آ رالزمانی و وعده قدرا
بخشالالی به اقلیت اعراب سالالنی بوده اسالالت که با سالالقوط صالالدام ود را در محاصالالره اکثریت
شالالیعی و نیروهای محلی تنها یافته بودند .براین اسالالاس به سالال ت گروه افراط گرای سالالنی
داعش ت ایل پیدا کردند که به آنها وعده رهایی داده بود .عالوه براین در طول سالالاله سالالالال
سلطه این گروه بر بخشهای و سیعی از دو ک شور ا شغال شده ،از طریق تعامالا اینترنتی
بویژه فیس بوک و توئیتر شالالالروع به جذب جوانان از کشالالالورهای مختلف آمریاا ،اروپا،
ترکیه و ...کرده بود که ه گی به نوعی در حاشالالالیه قرار گرفتند و وعده های داعش را راه
حل نجاا فرهنگی و فیزیای ود میدانسالالالتند .براین اسالالالاس این مقاله تالش دارد تا با
رویاردی جامعه شنا تی به برر سی ابعاد و زمینههای اجت اعی ظهور و تداوم قدرا دولت
ود وانده اسالمی داعش بپردازد.
-1پیدایش داعش و افول آن در بعد میدانی
گروه تروری ستی داعش که از سال  2014ادعای الفت جهانی کرده است و ود را
دولت اسالالالمی شالالام و عراق مینامد ،بخشهایی از عراق و سالالوریه را به تصالالرف ود
درآورده ا ست .این گروه به سرکردگی ابوبار بغدادی که دارای عقاید شدید وهابی و
سلفی است ،به رادیاال ترین گروه اسالمگرا تبدیل شده است .داعش درواقع ادامه یک

75

سال دوازدهم /شماره  /43تابستان 97

گروه سلفی جهادی در عراق به رهبری ابو مصعب زرقاوی بود .زرقاوی اعتقاداا ود را
از درسهای ابن تی یه گرفته است .ابن تی یه رهبر گروههای رادیاال اسالمگرا و جهادی
است .این عقاید از ابن تی یه به مح د ابن عبدالوهاب و سپس از وی به رهبران نوسلفی سم
کنونی به ار رسیده است(نجاا 35 :1395،در اکسار و ه ااران.)40 :1395،
در اکتبر  2004الزرقاوی با بنالدن و القاعده بدعت کرده و نام سالالالازمان ود را به
سالالالازمان «جهاد در بینالنهرین»1تغییر داد که بهطورکلی به آن «القاعده عراق»2میگویند .با
اینحال ح الا این گروه به مردم عادی و نیروهای دولت عراق ،دیپل اا ها و سالالالربازان
آمریاایی نتوان ست به ه ان شدا سابق ادامه پیدا کند .در ژانویهی  2006القاعدهی عراق
به بر ی از گروه های کوچکتر ن ظامی ملحق شالالالد و مجلس شالالالورای مجاهدین عراق
(مجلس شورى ال جاهدین فی العراق) را تشایل داد)Gambil, 2004(.

این گروه به دنبال ایجاد رنگ و بوی عراقی به سالالالازمان بوده و تالش داشالالالته تا از این
طریق تا حدی ود را از سالالالازمان القاعدهی قبلی و طاهای الزرقاوی جدا کنند .در جون
 2006ح الا هوایی آمریاا منجر به کشالالالته شالالالدن الزرقاوی شالالالده و بعد از آن ابوایوب
ال صری جایگزین وی شد .در  12اکتبر  2006مجلس شورا با سه گروه کوچکتر و شش
قبیلهی سالالالنی دیگر متحد و ائتالف «مطیبین» را ایجاد کرد که هدف آن به گفته این گروه
رهایی سالالنیها از سالالرکوب مسالالل انان شالالیعه و نیروهای غربی و بازگرداندن اسالالالم به دوران
طالییاش ذکر شالالده اسالالت .روز بعد از این واقعه مجلس شالالورای مجاهدین ،ظهور دولت
اسالمی عراق را اعالم کرد .داعش به دنبال دست یافتن به قدرا در مناطق غربی و مرکزی
عراق و تبدیل آن به الفتی سالالنی بود .این گروه حضالالور گسالالتردهای در اسالالتانهای االنبار،
دیاله ،بغداد پیدا کرد که مرکز استان دیالی یعنی شهر بعقوبه را بهعنوان پایتخت دولت ود
وا نده اسالالالالمی عنوان کرد )Cruickshank, et al 2015( .ا ما در پی ح الا نیرو های
آمریاا در عراق در سال  2007ب سیاری از اع ضای ردهباالی این گروه ک شته و یا د ستگیر
شالالالدند و در بین ماههای جوالی و اکتبر  2007القاعده در عراق پایگاهها و تجهیزاا نظامی
ود را در اسالالالتان االنبار و نواحی بغداد از دسالالالت داد .در طی سالالالال  2008مج وعهای از
ح الا نیروهای آمریاایی و عراقی با هدف دستگیری اعضای باقیمانده القاعده عراق در

""Organization of Jihad's Base in Mesopotamia

1

)al-Qaeda in Iraq(AQI

2
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شالالالهرهای دیالی ،االنبار و نواحی شالالال الی شالالالهر موصالالالل صالالالورا گرفت( al-Warfalli,

 .)2016).تا سالالالال  2008این گروه تروریسالالالتی ود را دولتی با بحران های فراوان معرفی
میکرد و اقداماا شالالالونتآمیز را برای کنترل نواحی مختلف انجام داد که با مقاومت از
سوی گروههای سنی مواجه و منجر به سقوط موقت آن شد .اما میتوان گفت که داعش
مح صول جانبی مدا الا آمریاا در عراق و روج پس از آن بوده ا ست .مدا الا سال
 2003در پی ح له آمریاا به عراق باعث تغییر توازن سیا سی در این ک شور شد .تا پیش از
ح له به عراق سنی ها بر کشور حاکم بودند .اما بعد از ح له آمریاا شیعیان بر عراق تسلط
یافتند .این امر منجر به افزایش نار ضایتی و ان شعاب و مو ضع گیری سنیها ن سبت به ت سلط
شیعیان شد .در این میان ابومصعب الزرقاوی رئیس این جنبش و به عنوان بیرحمترین و در
عین حال موفقترین رهبر این جنبش ظهور کرد .در سال  2002الزرقاوی در عراق ساکن و
به رهبری فعال در برابر نیروهای آمریاایی تبدیل شالالد و به صالالورا رس ال ی در سالالال 2004
ود را همپی ان القاعده معرفی کرد .ارتباط با بن الدن باعث شالالالد در میان جهادگرایان
سلفی در عرصه بینال لل اعتبار کسب کرده و جایگاه ود را بهعنوان رهبر جنبش انشعابی
سنی در عراق تثبیت کند .در سال  2011نیروهای آمریاایی از عراق عقبنشینی کرده ولی
ه زمان ه سالالایه آن ها یعنی سالالوریه درگیر جنگ دا لی شالالد .در ه ین زمان بود که رهبر
جدید القاعده عراق یعنی ابوبار بغدادی مرکز سالالازمان را به سالالوریه منتقل کرد .اما در عین
حال چون نتوانست در برابر رهبر دیگر القاعده ادعای رهبری کند در پی ا تالف با القاعده،
در سالالالال  2014روابط ود را با این گروه به هم زده و ود را رهبر جهانی جنبش جهادی
سالاللفی معرفی کرد .در این میان روج آمریاا از عراق باعث افزایش نفوذ ایران در عراق و
قدرا گرفتن شالالالیعیان شالالالد .از سالالالوی دیگر درحالیکه داعش در سالالالوریه قدرا ود را
بازیافته بود در اوایل  2014بهسالالرعت تا حومه بغداد راه ود را بازیافت .نیروهای عراقی در
نهایت با ه ااری ایران و آمریاا (آمریاا از طریق ارائه مشورا نظامی و دماا پلیسی و
ایران با تقو یت گروه های شالالال بهن ظامی شالالالی عه) به م بارزه با داعش پردا ت ند و ع ل یاا
بازپسگیری مناطق سنی ن شین عراق آغاز شد .درواقع در اوا ر سال  2014دولت ا سالمی
بیش از  100هزار کیلومتر از ارا ضی را در ا تیار دا شت که بیش از یازده میلیون نفر (بی شتر
در عراق و سالالوریه) در این اراضالالی سالالاکن بودند .در طول سالالال  2015دولت ود وانده
ا سالمی به ه ااری با شباههای نظامی محلی پردا ت و مراکز جدیدی را در م صر ،لیبی،
نیجر یه و اف غانسالالال تان بن یان ن هاد .ه چنین این گروه تافیری ،داع یه حا رانی بر بر ی از
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ا ستانهای عرب ستان سعودی ،الجزیره و قفقاز را دا شته اما این کنترل ها به شال سرزمینی
نبود .گروههای جهادگرای سالاللفی موجود در سالالومالی ،فیلیپین ،ترکیه ،بنگالدش ،اندونزی،
مالی و تونس وفاداری ود را به داعش اعالم کردند و ه چنین دهها هزار نفر از سالالالراسالالالر
جهان جذب آن شالالدند که این افراد شالالهروندان اروپایی و آمریاایی را نیز شالالامل میشالالود.
این دولت ود وانده کنترل و گ سترش ود را با ا ستفاده از شونت شدید و ه ااری با
گروهها و افراد ناراضی محلی تحایم کرد) McCants,2015(.
در آغاز سالالالال  2015دولت ود وانده داعش بخشالالالی از نواحی و مناطق تحت
کنترل ود را از دسالالالالت داد و در عین حال با م قاو مت ائتالفی از نیرو های محلی
دولتی ،نیروهای آمریاایی و سالالالایر قدراهای بیرونی و گروههای نظامی غیردولتی روبرو
شالد .شالال یک نشالاندهنده تغییراا در نواحی تحت کنترل داعش در عراق و سالوریه بین
سالالال  2014تا  2017-2016اسالالت در این تصالالویر نقاط سالالبز نواحی از دسالالت رفته داعش و
نقاط قرمز نواحی تحت کنترل آن در  2017 - 2016است.
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SOURCES: Fall 2014 estimates are based on U.S. Department of Defense, “Iraq
”and Syria: ISIL’s Areas of Influence, August 2014 Through April 2016,
Washington, D.C., 2016a.
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از دسالالالت رفتن مناطق و گروههای طرفدار نیز چالشالالالی جدی برای داعش محسالالالوب
میشالالالود .با وجود این تحوالا ،گروه مذکور سالالالعی در تداوم هدایت و الهامبخشالالالی در
ح الا تروری ستی بهمنظور انتقام از دش نان داشته و به دنبال وادار کردن نیروهای ارجی
به عقب نشالالالینی و طع هگذاری برای دولتها و وادار کردن آن ها به واکنشهای افراطی با
امید ترویج افراطگرایی ایدئولوژیک بوده اسالالالت .بهطورکلی دولت ود وانده اسالالالالمی
ت ایلی به محدود ماندن در ناحیه یا کشور اصی ندارد .با اینحال با شال گیری ائتالفهای
مختلف جهانی و منطقهای و حتی محلی ،بر الف ت ایل به کشالالالورگشالالالایی ،با مصالالالائب
فراوانی مواجه اسالالالت .داعش از گروه نظامی که مناطق مختلف را کنترل میکند تبدیل به
گروه تروریستی مخفی و زیرزمینی شده است که به مقاماا دولتی و مردم غیرنظامی ح له
میکند .در بین سالالالال های  2014و  2017نواحی تحت کنترل داعش در عراق ،سالالالوریه،
افغانستان ،لیبی و نیجریه کاهشیافته است) Winter, 2018(.
در حقیقت از زمان اوج گیری ،دولت ود وانده اسالمی از اوا ر سال  2014بهتدریج
در حال از دست دادن نواحی مختلف بوده است .ه انطور که پیشتر اشاره شد .این گروه
در سالالالور یه و عراق در حدود  45,377کیلومتر با ج عیتی تا حدود  2,5میلیون نفر تا اوایل
سال  2017را تصرف کرده بود .این اعداد در مقایسه با سال  2014نشان میدهد که داعش
 56درصالد از ج عیت ود را در سالوریه و  83درصالد را در عراق از دسالت داده اسالت .در
مصالالر ،لیبی ،افغانسالالتان و نیجریه دولت ود وانده اسالالالمی درمج وع  7232کیلومتر و در
حدود  497420کیلومتر را در اوایل سال  2017در ا تیار دا شته ا ست .این تخ ینها بیانگر
این ا ست که  75در صد ج عیت طرفداران داعش در نیجریه و تقریباً  100در صد در لیبی و
 87درصد در افغانستان کاهشیافته است .در مصر نیز این گروه تنها در بخش بسیار اندکی
در صحرای سینا فعال است .ه چنین نظرسنجیها نشان میدهد که ح ایت جهان اسالم از
داعش و ایدئولوژی آن نیز بسیار کاهش یافته است)Kilcullen, 2016( .
با اینحال و بهرغم ایناه الفت دولت ود وانده اسالمی داعش افول کرده است اما
ه چنان مراکزی را در آفریقا ،اورمیانه و آسالالالیا ایجاد کرده ،آن ها را هدایت میکند و
الهام بخش ح الا تروریستی است .سقوط نواحی و مناطق تحت تسلط داعش در سوریه و
عراق باعث از بین رفتن حضور و سیعتر این گروه شده ،با اینحال این اماان وجود دارد که
گروه مذکور ه انند القاعده ،ه چنان تأثیر ود را حفظ کند .حضالالالور و ردپای داعش به
صورا ر س ی در ه شت ا ستان ارج از عراق و سوریه و چند ده ا ستان غیرر س ی دیده
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شده و دهها هزار پیرو در سراسر جهان دارد .یای از استراتژیهای داعش گسترش تعصب
اسالمی در قارههای مختلف است .اما میزان تداوم داعش در عصر حاضر به این موضوع باز
میگردد که واکنشهای گروههای درگیر به اقداماا داعش چگونه باشد؟ و چگونه بعد از
شالالاسالالتهای پیاپی و از دسالالت رفتن الفت در سالالوریه و عراق تغییر واهد کرد .یای از
اهداف و آرزوهای دولت ود وانده اسالمی کنترل نواحی مختلف با استفاده از گروههای
شورشی و طغیانگر بوده است .داعش تنها گروهی شورشی و طغیانگری نیست که در تاریخ
ا یر ظهور یافته ا ست بلاه از جنگ جهانی دوم تاکنون حدود  200شورش رخداده ا ست.
اما چیزی که این گروه را از بقیه گروههای شور شی جدا میکند ،ت ایل و عالقه این گروه
به کشالالورگشالالایی در آفریقا ،اورمیانه و آسالالیا و ه چنین تضالال ین اتحاد با مسالالل انان در
هرجایی است (.)Jones,2016
در بحث کنترل نواحی در بر ی موارد داعش توان کنترل کامل را نداشالالالته و به ه ین
دلیل از تأثیر و نفوذ بر ج عیت محلی اسالالالتفاده میکرد .در نواحی تحت کنترل ،داعش،
پادگان را در دا ل یا نزدیک روستاها و شهرها بنا کرده تا بتواند به صورا آزادانه ع لیاا
ود را انجام دهد .ه چنین برای کنترل مردم محلی از معیارها و روشهای ا صی ا ستفاده
میکند .اما این کنترل نواحی در سالالال  2016-2017رو به کاهش بوده اسالالت .به صالالوص
نواحی حومه موصالالالل و شالالالهرهایی ه انند سالالالنجار ،بایجی ،تاریت و رمادی را در برابر
نیروهایی آمریاایی و متحدانش ،نیروهای امنیت عراقی و نیروهای شبهنظامی شیعه ،سنی و
کرد از د ست داده ا ست .م شابه ه ین امر در سوریه نیز اتفاق افتاد و در ه ین بازه تاریخی
 ،2016-2017اسالالتانهای شالالرقی و شالال الی سالالوریه رقه ،حسالالاه و حلب را نیز از دسالالت
داد(.)Jones,et al, 2017
در افغانسالالتان اوج نفوذ داعش در سالالال  2015و در اسالالتان جنوبی فراح و اسالالتان شالالرقی
نانگرهار و استان هل ند بود .اما تا پایان سال  2017این کنترل تا  87درصد کاهش یافت ،در
دو اسالالتان فراح و هل ند بهطور کامل از دسالالت داد و متح ل شالالاسالالت سالالنگین درگیری با
طال بان و ح الا نیرو های آمری اایی و اف غان شالالالالد .در نیجر یه نیز داعش با بوکوحرام
ه ااری دا شت و در سال  2017ائتالف نیروهای نظامی نیجریه ،چاد ،کامرون و نیجر علیه
بوکو حرام را آغاز کردند و در مارس  2015بوکوحرام کنترل نواحی شالالال الی نیجریه را از
دسالالالت داد .اما در این میان مهمترین نواحی تحت کنترل داعش که در لیبی و به صالالالوص
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شالالهر سالالرا بود که بهطور کامل بازپسگیری شالالد .ه ین فرایند در مصالالر ،تونس نیز طی
شد(.)Mohammed, 2014
-2ریشههای اجتماعی داعش
برای فهم عوامل ظهور داعش بر ی م ان اسالالالت بر متن تاریخی و اجت اعی آن تاکید
کنند .ریشالالههای اولیه ظهور فیزیای این گروه بدنبال ح له آمریاا در سالالال  2003به عراق
بوده ا ست .در این زمان بر ی استانهای تحت سلطه سنی ها بویژه االنبار و سایر استانهای
غربی به نوعی از سقوط صدام رسند بودند .اکثریت شیعی نیز در چنین فضایی از بغداد تا
بصالالره قدرا ود را گسالالترانیده و سالالنی ها را به حاشالالیه راندند .به این دلیل هر حرکتی که
وعده بازیابی به قدرا را به سالالنیها میداد جذابیت داشالالت .اولین جرقههای چنین واقعهای
را ابو م صعب الزرقاوی جهادی نظامی از اردن رقم زد .او که در انواده آوراگان فل سطینی
متولد شالالالد ه بود پس از سالالالپری کردن دوران جوانی ود در دزدی و قاچاق مواد مخدر،
تحت تاثیر تفسیری سخت گیرانه از اسالم وهابی قرار گرفت که مه ترین آن «گردن زدن»
مخالفان تفسالالالیر دینی ود بود .شالالالروع این حرکت در عراق برمبنای آموزهها و ترسهای
سنی ها در مناطق غربی این ک شور بود که تحت سیطره شیعیان و نیروهای آمریاایی قرار
داشالالتند .بر الف اجتهاد و عقل گرایی و تفسالالیر متن ،اعتقاد به نص گرایی در اهل سالالنت
بخصوص در نوسلفیسم داعش بشدا تاکید میشود( اکسار و ه ااران.)44 :1395،
زرقاوی به سالالنیها تصالالور یک جنگ بزرگ علیه این نیروها را القاء کرد که در نهایت
از طریق آزادسالالالازی شالالالونت بار صالالالورا میگیرد .او جنبش ود را «القاعده عراق»
نامگذاری کرد با این تصالالور که ح ایت سالالازمان بین ال للی تحت هدایت بن الدن و ای ن
الظواهری را بدسالالالت آورد .با اینحال روابط ایندو هرگز وب نبود زیرا زرقاوی بر اولویت
ها و سبک رهبری ود تاکید میکرد.بهرغم دش نی القاعده با شیعیان ،این گروه با مو ضع
گیری افراطی نسبت به این گروه و نیز گردن زدن مخالفان موافق نبودند .ه ین امر نیز باعث
شالالد تا بهرغم شالالاوفایی اولیه القاعده عراق و کسالالب ح ایت جوانان رادیاال عرب سالالنی
بویژه بعد از ویرانی شهر فلوجه به د ست آمریاایی ها در سال  ،2004رهبران قبایل سنی به
شال فزایندهای نگران اسالم شک و انعطاف ناپذیر زرقاوی شدند .در سال  2006زرقاوی
در ح له نیروهای ارتش آمریاا کشالالته شالالد .رئیس جدید القاعده عراق یک مصالالری به نام
ابوایوب ال صالالالری ،نام القاعده را برای این سالالالازمان حفظ کرد اما اعالم کرد که درصالالالدد
ایجاد یک دولت اسالالمی در منطقه اسالت که توسالط لیفه عراقی ،ابوع رالبغدادی رهبری
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واهد شالالد .ال صالالری و البغدادی نیز در ح الا نیروهای نظامی آمریاا کشالالته شالالدند و
رهبری سالالالازمان به یک عراقی دیگر واگذار شالالالد .وی نام البغدادی را حفظ کرد و ود را
ابوبار البغدادی واند و بعدها ود را لیفه دولت اسالالالالمی واند .در این زمان سالالالازمان
مذکور یعنی القاعده عراق شا ست ورد .اما آنچه که از بین رفت «امید» بود و امید جدید
براین مبنا بود که راه حل سیاسی ن یتواند وجود داشته باشد .روج نیروهای آمریاایی از
مناطق سنی نشین غرب عراق در سال  2007و به قدرا رسیدن قبایل محلی نظامی به ضرر
القاعده عراق در نهایت منطقه را به سالال ت کنترل رهبران مذهبی و قبایل سالالنتی سالالوق داد.
کنشالالالی که از آن به «بیداری» یاد میشالالالود .این راه حل از زمان روج نیروهای آمریاا در
سال  2014و الء متعاقب آن ،عراق را به س ت بحران پیش برد بویژه ایناه حفظ ح ایت
رهبران قبایل سنی بر دوش نوری ال الای و حاومت او افتاد .رویارد انح صارطلبانه نوری
ال الای و رها کردن رهبران سالالنی یک بار دیگر این احسالالاس را به آنها داد که در حاشالالیه
قرار گرفتند .اضطراب آنها به ترس و ترسشان به چشم انداز پارنوئیدی از جنگ منجر شد.
از این لحظه اسالالت که البغدادی و دولت ود وانده اسالالالمی مجددا به صالالحنه سالالیاسالالی و
نظامی برگ شتند .شورش ها در ک شور ه سایه یعنی سوریه نیز باعث شد تا پایگاه جدیدی
برای آموزش و تجهیز جهادی ها فراهم شالالود .در این ظهور جبهه النصالالره و تالش ظواهری
رهبر القاعده برای ایجاد ه ااری میان این دو گروه و ا تالف میان آنها تحوالتی بود که
در نهایت باعث شد تا البغدادی ض ن رد در وا ستهای رهبر القاعده ،دولت ود وانده
اسالمی را بنیانگذاری کند .آنچه از نظر جامعه شنا تی اه یت دارد ه ااری اعراب سنی با
داعش در سالالالوریه و عراق تا حدود زیادی نه «ایدئولوژیای» بلاه «فرصالالالت طلبانه» تلقی
می شود .یوگن اس ایر بیان میکند که مصاحبههای متعدد و وسیع با آوارگان موصل نشان
میدهد ه ااری آنها با داعش مبتنی بر انگیزههای فر صت طلبانه سیا سی و اقت صادی بوده
اسالالت .با اینحال آنها معتقد بودند تنها داعش بوده که چشالالم انداز پذیرش اعراب سالالنی را
ایجاد کرده اسالالالت( .)Juergensmeyer,2000:141در حقیقت میتوان گفت ریشالالاله این
جنگ وسیع در منطقه و ت ایل به یک گروه تروریستی« ،ترس» بوده است.
-3جنگ جهانی جهادی
این تصالالالویر از جنگ الهی که عرب های سالالالنی ادراک میکنند و داعش بر روی آن
سرمایه گذاری کرده است ترجیع بند آشنای جنبشهای شونت گرایی است که هم پیوند
با مذهب می باشالالالد .یورگنس مایر در کتاب «ترور در ذهن دا :ظهور جهانی شالالالونت
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مالالذهالالبالالی» ایالالن تصالالالالالاویالالر را بالاله عالالنالالوان «جالالنالالگ نالالامالالتالالنالالاهالالی» 1تالالوصالالالالالیالالف
میکند(.)Juergensmeyer,2000:1416
این ه ان چیزی اسالالت که کالزویتس ،نظریه پرداز جنگ ،در قرن نوزدهم ،جنگ ت ام
عیار وانده اسالالالت« :یعنی ایده نبرد وجودی ،یک جنگ نهایی میان وب و بد و میان نظم
و آنارشالالالی که جنگ ه ه یا هیک برای بقا می باشالالالد»(2.)Clausewitz, 1832).با به رخ
کشالالیدن این جنگ ها در شالالرایط مذهبی ،تبدیل به نبردهای مقدس میشالالوند ،جنگهای
بزرگی که در آن هیک نشانه ای از عقب نشینی یا تسلیم در آن دیده ن یشود .تصویر جنگ
الیتناهی همپیوند با شالالالورش عربهای سالالالنی که در نهایت منجر به ظهور داعش در عراق
شده است با سه مشخصه شنا ته میشود:
 برداشت از یک مناقشه اجت اعی که بقای فرهنگی عربهای سنی را تهدید میکند. -این احساس که به جز جنگ هیک راه فرار یا معبری وجود ندارد؛

 ام یدی مذ هب محور که با ک ک پرورد گار در ن ها یت آن ها پیروز واه ند شالالالالد(.)Juergensmeyer ,2018:6
این سه شرط بخشی از تصویر جنگ ه ه جانبه است که الهام بخش عربهای سنی در
غرب عراق بوده اسالالالت و باعث ح ایت آنها از القاعده و سالالالپس داعش شالالالد .بدون آنها
غیرمحت ل اسالالالت که الهیاا کیهانی3البغدادی جذابیتی برای تودهها داشالالالته باشالالالد .داعش
میتواند به عنوان یک چر ه کوچک از «تصالالالوراا آ رالزمانی»4وجود داشالالالته باشالالالد اما
بدون ح ایت سالالالنی های عرب که این گروه را به عنوان یک رژیم سالالالیاسالالالی برای سالالاله
سال( )2014-2017در غرب عراق و شرق سوریه تداوم بخشید ن یتوانست به حیاا ود
ادامه دهد .این سه ویژگی ه چنین بخ شی از پس زمینه سازوارگی دیگر داعش مح سوب
میشالالود :شالالباه وسالالیعی از طرفداران بین ال للی که به عنوان سالالربازان جهادی به این گروه
ملحق شدند .این هواداران تا حدود زیادی جوانان مهاجر م سل ان ش ال آفریقا و اورمیانه
هستند که در اروپا یا آمریاای ش الی در حاشیه و بدون امید به آینده زندگی میکنند .اینها

- cosmic war

1

- von Clausewitz, Carl. 1832. On War. Berlin: Dümmlers Verlag.

2

- apocalyptic theology

3

- apocalyptic visionaries
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ه ان جوانانی هسالالالتند که البغدادی از آنها به عنوان سالالالتون و گروه ضالالالربت ،ع لیااهای
انتحاری ،ارعاب و وحشت و گردن زدن مخالفان استفاده میکند .بطور مثال ح له کنندگان
مرتبط با داعش در سالالن برناردینو تابعیت عربسالالتانی ،ب ب گذران بروکسالالل و کلوب شالالبانه
پاریس بلژیای مراکشالالالی تبار و تیرانداز اورالندو یک آمریاایی افغانی االصالالالل و ح له
کنندگان به فرودگاه ا ستانبول در جون  2016از قرقیز ستان ،ازبا ستان و داغ ستان بودند .در
حقیقت ویژگی مشالالترک ه ه اینها ،ارجی بودن آنها بوده اسالالت .این شالالباه گسالالترده و
پراکنده از طریق ارتباطاا اینترنتی و شالالالباه های اجت اعی ه چون توئیتر و تلگرام و وب

سالالایتهای بسالالته و مجالا آنالین ه چون "دبیق"1و رومیه2با هم ارتباط برقرار میکردند.
3
جامعه شال گرفته از طریق این تعامالا آنالین چیزی ا ست که از آن به " لیفه سایبری"
نام میبرند .جوانان و افرادی که در این دام گیر افتادند دارای انگیزه های متعددی بودند.
شالالاید قوی ترین محرک ،واسالالت درگیر شالالدن در جنگ بزرگ بوده اسالالت :یک مناقشالاله
طوالنی که به آنها اجازه میداد تا فانتزی های بازی های کامپیوتری ،ونریزی و تهور را
تجلی ببخشالالالند .اما بر ی نیز با نگرش تاریخی و بعد مذهبی به ح ایت زا داعش پردا تند،
عقیدهای راسالالخ در صالالوص نجاا ت دن اسالالالمی موردنظر داعش .انگیزه بر ی دیگر از
این جوانان نیز ک سب هویت بوده ا ست .برای آند سته از جوانان اورمیانهای تباری که در
بریتانیا ،اروپا و ایاالا متحده زندگی میکنند تجربه حاشالالیهای بودن و بیگانگی با جامعهای
که در آن زندگی میکنند محرک قدرت ندی باری پیوسالالتن به داعش بوده اسالالت .شالالال
اولیه و اصلی مشارکت آنها در داعش در ابتدا از طریق اتاقهای چت آنالین و وراکهای
توئیتری بوده ا ست .ع ار سینگام4پژوه شگر کانادایی که به برر سی توئیتهای میان جوانان
طرفدار داعش در توئیتر پردا ته ،براین باور اسالالالت که ت ایز«ما و آنها» بر نگرش داوطلبان
داعش در قبال ارجیها حاکم میباشالالد .از دید او «محیط» بخش مسالاللط جذابیت داعش
برای این د سته از جوانان میبا شد .ب سیاری از جامعه توئیتر ود را انواده "باقیه"5میدانند
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که معادل جاودان و ابدی1میبا شد که یای از ن ادهای داعش مح سوب می شود .شعار این
گروه این است که «به من اعت اد کن ،هرگز احساس تعلق ناردهام تا زمانی که با برادران و
واهرانم بصالالالورا آنالین بر ط مالقاا کردم .اینترنت ما را به هم مرتبط و یک انواده
نگه میدارد»(.)Amarsingam ,2015
آرجنتینو نیز میگوید بررسالالی تصالالاویر و ویدئوهای داوطلبان داعشالالی نشالالان میدهد که
این برادران باه دیگر ن از می وانند غذا می ورند به طابههای آنالین گوش میدهند و
بعد از ع لیااهای جنگی ه دیگر را در آغوش میگیرند(تصالالویری که یک تیم ورزشالالی
را یادآوری میکند)( .) Argentino, 2016این تصالالالاویر ا وا اعضالالالای داعش را نشالالالان
میدهد و احساس هویت به مثابه یک جامعه در ارتباطاا آنها در فضای مجازی بسیار قوی
ا ست.یای از ا ستراتژیهای باار گرفته شده تو سط داعش ا ستفاده از ح الا تروری ستی
علیه دشالالال نان دور این گروه از ایاالا متحده ،فرانسالالاله ،ترکیه و جاهای دیگر اسالالالت.
کشالالورهایی که در ه ااری با نیروهای محلی تالش میکنند تا آنها را شالالاسالالت دهند .به
ه ین دلیل در اوایل سال  2016پیامهایی از طرف رهبران داعش صادر شد که از هواداران
ود واسالالته اسالالت تا در هرجایی که زندگی میکنند اقداماا تروریسالالتی را انجام دهند.
سخنگوی داعش ابومح د العدنانی از هواداران ود وا سته بود تا هرجایی که ه ستند ماه

رمضان را ،به ماه مصیبت دش نان شان تبدیل کنند .ن ونه "الهام بخ شی داعش" را میتوان
در ع لیاا ک تر سازماندهی شده سن برناردو و اورالندو م شاهده کرد .با اینحال اگرچه
ح الا اورالندو و بر ی دیگر را ن یتوان صالالالرفا به داعش نسالالالبت داد و م ان اسالالالت
انگیزههای شخصی نیز محرک آن بوده باشد،آنچه میتوان گفت که ت امی این اقداماا با
برند این گروه تروری ستی صورا گرفته ا ست و در ه ه آنها عنا صر م شترکی از وا ست
درگیر شالالالدن در جنگ ابدی دیده میشالالالود( .)Juergensmeyer,2018:7مانند نیروهای
داعش در عراق و سالالوریه ،این افراد ود را درگیر مناقشالالاا اجت اعی میبینند که از آن به
مثابه تهدید وجودی و تهدید مشالالروعیت فرهنگی و در نهایت تهدید بقا برداشالالت میکنند.
آنها تصور میکنند که در مخ صهای گرفتار شدند که راه الصی از آن جز جنگ وجود
ندارد .مانند بقیه افراد داعش ،آنها امید و آرزویی چنگ میزنند که براساس آن ،داوند به
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موفقیت آنها ک ک میکند و اتحاد آنها منجر به تغییر نهایی و ر ستگاری در سطم فردی و
ه چنین سطوح اجت اعی میشود.
-4سه جهانبینی داعش
کاربرد تحلیل جهانبینی شنا ت شنا سانه در مورد داعش ن شان میدهد که این گروه نه
فقط یک جهان بینی بلاه جهان بینیهای متعدد دارا میباشالالد .هر کدام از این جهانیبینیها
نه فقط ن شاندهنده چارچوبی مت ایز ا ست ،بلاه محوری از روابط اجت اعی ا ست که با دو
محور دیگر تفاوا دارد .عالوه بر این ،گروه تافیری داعش یک جنبش صرف نیست بلاه
حداقل از سه گروه مختلف در یک ائتالف نه چندان آ سان به وجود آمده ا ست .هر کدام
از این گروهها دارای د ستورالع ل و احت االا مختص به ود برای تداوم بلند مدا بعد از
فروپا شی و سقوط مناطق ا شغالی داعش ه ستند .داعش به صورا ه زمان ،جنب شی برای
قدرابخشالالالی مسالالالل ا نان سالالالنی مذ هب ،جنبش ج هانی ج هادی و تفار آ رالز مانی
اسالالالت( .)Mansour,2016هر کدام از این گروهها م ان اسالالالت مداها بعد از پاکسالالالازی
جادهها از بغداد و موصل و از دمشق به رقه به یک شال یا شال دیگری تبدیل شده باشند.
الزم به ذکر اسالالت از نظر اندیشالاله جریانهای تافیری با تاکید بر تافیر فرقههای اسالالالمی
بویژه شیعیان ،نقش مه ی در واگرایی ،شااف و ا تالف در میان جوامع ا سالمی دارد.
این موضالالالوع بویژه به دلیل تعارض مبانی فاری و ع لاردی آنان با شالالالیعیان به عنوان
روافض و تاکید بر اولویت جهاد با آنان حتی قبل از یهود(اسالالرائیل) از اه یت بسالالیاری
بر وردار ا ست چنانچه با گ سترش این اندی شههای انحرافی تافیری ،زمینههای اجت اعی
مقابله با شیعیان و بویژه ایران در میان تودههای مسل ان تقویت میگردد در این زمینه باید
توجه داشالالت که با توجه به اولویت ملتها در سالالیاسالالت صالالدور انقالب اسالالالمی ایران،
گسالالالترش اندیشالالاله های تافیری یای از مه ترین موانع جدی فراروی گفت ان انقالب
ا سالمی برای د ستیابی به وحدا جهان ا سالم و از منابع تهدیدآفرین میبا شد(ع وری و
جاودانی مقدم 369 :1393،در ملاوتیان و حقی )70 :1396،گفت ان تافیر با ایجاد ان شقاق
در بین امت واحده اسالالالمی و انحصالالار حقانیت بر ویش و فرض کردن بقیه مذاهب به
عنوان «غیر» که این ویژگی را از استابار و امپریالیسم وام گرفته است ،ع الً در پیاره امت
واحده اسالمی شااف ایجاد کرده است .این در حالی است که مذاهب اسالمی در مسائل
کالن امت ا سالمی ه ی شه در طول تاریخ دارای وحدا رویه بودند و با وجود ا تالفاا
ریز ،هیچگاه کلیت امت اسالالالمی را تهدید ن یکردند .یای از این مسالالائل کالن قضالالیه

86

رویکردی جامعه شناختی به درهم تنیدگی مذهب و خشونت ...

فلسطین بود و هست که عل ای اسالم در محاوم کردن اشغال و در دفاع از مردم فلسطین
و توصیه مسل انان به مقابله با اشغالگران بیانیههای مه ی صادر ن ودند .این در حالی است
که گفت ان تافیر نه تنها ن سبت به ق ضیه فل سطین مو ضع نثی دارد بلاه در مواردی با ا
شغالگران هم سو بوده است (کاظ ی 194 :1393،در ملاوتیان و حقی.)70 :1396،
 1-4جنبش توانمندسازی عربهای سنی

ه د ستی و م شارکت عربهای سنی در اقداماا داعش در سوریه و عراق بی شتر امری
فرصالالتطلبانه و نه ایدئولوژیک بوده اسالالت .مردم بر ی از روسالالتاها به دالیل سالالیاسالالی و
اقت صادی از داعش ح ایت میکردند .سنیهای مذکور و رهبران قبایل شان در صورتی که
آنان گزینهی دیگری برای جامعه ود میداشتند ،به ه ان سادگی که از این گروه ح ایت
کرده بودند ،نیز میتوان ستند به داعش پ شت کنند .این مو ضوع امری ا ست که در نه ضت
بیداری رخ داد و ابوبار البغدادی میدانسالالالت که پیروان سالالالنی در ه راهی کردن القاعده
عراق تا چه حد بی وفا و دمدمی مزاج هسالالالتند .به ه ین دلیل البغدادی با ایجاد حاومت
وحشالالت در نواحی تحت کنترش سالالعی کرد با ارعاب و ترسالالاندن ج عیت سالالنی ،آنان را
مجبور به پذیرش داعش کند.
 2-4جنبش جهادی جهانی

داعش چیزی بیش از یک حاومت یا قل رو در منطقه اورمیانه بوده و برای اعراب
سالالنی نیز بیش از یک سالالازمان و نهاد بوده اسالالت .اسالالتراتژی البغدادی جذب و به دمت
گرفتن جوانان در سالالالراسالالالر جهان بود تا در جنگ مقدس شالالالرکت کنند و شالالالاید فراتر از
انتظاراتش به پیروزی هم برسالالد .تا اوا ر سالالال  2016گ ان میشالالد که مبارزان و سالالربازان
داع شی که در عراق و سوریه به جبهه داعش پیو ستهاند به  30هزار نفر ر سیدهاند و ه چنان
ه ین میزان ج عیت نیز در کشورهای ود هستند و ت ایل دارند تا با کفار در دا ل کشور
ود و در قالب اقداماا تروری ستی مبارزه کنند .بر ا ساس یای از مطالعاا صورا گرفته
این سربازان ارجی از  86کشور مختلف وارد سوریه و عراق شدند .بخش بزرگی از آنها
از تونس و بعد به ترتیب از عرب ستان سعودی ،رو سیه ،اردن ،ترکیه ،فران سه ،مراکش ،لبنان،
مصر و آل ان به دمت داعش درآمدهاند .شش هزار تن از آنان شهروندان اروپایی بودهاند.

(" )Kirk, 2016پروژه مبارزه با افراط گرایی" به تفصیل به پیشینه  90نفر آمریاایی پردا ته
است که به داعش پیوسته و یا تص یم به پیوستن به آن داشتهاند .در حال حاضر بیشتر آنان
در زندان به سر میبرند یا در طی جنگ ک شته شدهاندCounter Extremism Project ( .

