بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری -وهابی دولت اسالمی
عراق و شام (داعش)
تاريخ دريافت91/33/8 :

تاريخ تأييد91/31/31 :

مهدی بخشی شیخ احمد
بهنام بهاری





دولت اسالمی عراق و شام (داعش) ،نام گروهی از اسالمگرایان سنیمذهب (وهاایی)
داعیه رهبری مذهبی همه مسلمانان را دارد .این گرو که یخشهایی از عراق و ساوریه را
تحت کنترل خود دارد ،ایتدا در سوریه تشکیل شد و سپس دامنه حرکت خود را یه سمت
کشور عراق گسترش داد .یررسی اقدامات ،اعالمیهها و سخنرانی رهبران این گرو تکفیری
ا وهایی نشان میدهد این گرو از سویی وهایی است و از سوی دیگر یهشادت اررایای
مییاشد .درواقع ،داعش یازگرداندن وهاییت محارظهکار سعودی یه هماان مسایر خشان و
اررایی قدیمی است؛ ایدئولوژی آنها وهاییت تجدید حیاتیارته مییاشد .تأکید یر احیاای
خالرت و استقرار آن در جهان اسالم ،استفاد از تکفیر در حد گسترد و اعالم جهاد علیاه
سایر مسلمانان ،ویژگی یارز ایدئولوژی این گرو مییاشد.

کلید واژگان :وهابيت ،خالفت ،جهاد ،داعش.
 کارشناسی ارشد اندیشۀ سیاسی در اسالم از دانشگاه عالمه طباطبائی(ره).


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.

 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی(ره).

بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری ـ وهابی دولت اسالمی عراق و شام(داعش)

تروریستی است که رهبر آن ایویکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعالم کارد و

مقاالت

پیمان وهابپور
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دولت اسالمی ،دولت اسالمی عراق و سوريه يا دولت اسالمی عراق و شام ،نام گروهی
از اسالمگرايان سنی مذهب (وهابی) تروريستی است که رهبر آن ابوبکر البغدداد خدود را
خليفه مسلمانان جهدان اعدالم کدرد و داعيده رهبدر مدذهبی همده مسدلمانان را دارد.
اين گرو که ابتدا در سوريه تشکيل شد و بده عدراق کشديد شددند ،خواسدتار ککومدت
بر کل منطقه عراق و شام (شامل اردن ،فلسطين اشغالی ،لبنان ،قبرس و بخشی از جنوب
ترکيه) اند .ايدن گدرو بخدشهدايی از عدراق و سدوريه را در کنتدرد خدود دارد و بدرآورد
شد است که کدود پنجا هزار نفر در سوريه و سی هزار نفر در عراق عضو اين گدرو اندد
(BBC News 30 June؛  .) Withnall, 2014دولت اسالمی عراق و شام ،نه دولت اسدت
و نه اسالمی ،بلکه گرو تکفير -وهابی مرموز و پيچيد ا است کده تدا بده کداد وجدود
خارجی نداشته است و بايد از نظر ايدئولوژ و ساختار بررسی گردد .درواقع يکی از را ها
مقابله با گرو تروريستی داعش تشريح فرقه وهابيت و مقابله با آن از طريق بيدان اسدالم
راستينِ مبتنی بر صلح دوستی است و اين وظيفه همه مسلمانان جهان میباشد.
سابقه تشکيل اين گرو تکفير -وهابی به ساد  1001ميالد با نام «جماعۀ التوکيد
و الجهاد» بر میگردد .رهبر گرو  ،ابومعصب الزرقاو بود و به سازمان القاعد عدراق نيدز
معروف بودند .در ژانويه ساد  1002القاعد عراق گرو هدا تروريسدتی کوچد را تتدت
کمايت خود در آورد و شورا مجاهدين را به وجود آورد .بعد از کشتهشددن الزرقداو در
ژوئن  ،1002شورا ضمن جذب چهار گرو ديگر از گرو ها جهاد سنیمذهب همصدا با
قبايل عرب عراقی اعالم کرد که هدف آزادکردنِ عراق از دسدت شديعيان و اشدغادگدران
خارجی و بازگرداندن اسالم به دوران طاليی خود میباشد .در ساد  1002رهبر گرو به
دست ابوعمرالبغداد افتاد و و دولت اسالمی عراق را تأسدي کدرد .عليدرتم تأکيددا
ايمن الزواهر  ،رهبر القاعد بعد از مرگ بنالدن ،بر اتتداد گدرو هدا مختلدع عدراق و
تتت لوا القاعد گرو دولت اسالمی عراق به سدمت اسدتقالد پديش رفدت و در سداد
 1031دولت اسالمی عراق و شام به رهبر ابدوبکر البغدداد کده در سداد  1030بعدد از
مرگ ابوعمر رهبر گرو را بر عهد گرفتده بدود ،بده وجدود آمدد ()Zelin, 2014, p.3-4
(جدود شمار .)3
اقدام ابوبکر بغداد در تأسي دولت اسالمی عراق و شام و ادعا مالکيت سدوريه در

ساد  ،1031منجر به جدايی و درنهايت دشمنی گرو داعش و سازمان القاعد عراق شدد.
درنهايت در  1فوريه  1031گرو رهبر القاعد طدی بيانيدها اعدالم کدرد کده داعدش
شاخها از القاعد نمیباشد و اين سازمان هيچ مسئوليتی را در قباد اقداما اين گرو بدر
عهدد نمدیگيدرد ( .)Al-Qaeda’s General Command, 2014بغدداد پدرد از راز
برداشت که به موجب آن گرو جبهۀالنصر در سوريه بدا داعدش ادتدام شدد و همکدار
نزديکی بدا ايدن گدرو

دارد (2013

 .)Al-Baghdadi,جبهۀۀالنصدر يکدی از گدرو هدا

مقاالت
بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری ـ وهابی دولت اسالمی عراق و شام(داعش)

تروريستی عليه دولت بشار اسد به شمار میرود که موفقيتها بيشتر را نسبت به ساير
گرو ها تکفير – تروريستی در سوريه به دست آورد است و بر همين اساس بغدداد
به سمت اتتاد با آنها رفت.
تأسي دولت اسالمی عراق و شام باعث شد اين گرو برا بدهدسدتآوردن قلمدرو
تتت کاکميت خود دست به اقداماتی در استان األنبار بزند .بعد از فراهم شددن منطقدها
برا اعمادِ کاکميت تفاسير کوتهبينانة اينان از شدريعت و مجدازا هدايی کده بدر همدين
اساس ميانِ مردم اعماد میکردند ،بده فاجعدها بدرا آنهدا تبدديل و باعدث شدد سداير
گرو ها سنیمذهب عک العملهايی از خود نشان دهند .در نتيجة چنين اقداماتی دولت
اسالمی عراق بخشی از کمايدتهدا خدود را از دسدت داد و درنهايدت جنبشدی بده ندام
«بيدار » در بين گرو ها سنی مذهب به وجود آمد .اما نکتها دربارة متبوبيت بغداد
در مقايسه با رهبران القاعد وجود دارد که بايد به آن اشار کرد و آن اين است که از نظدر
اعضا گرو ها تکفير و سلفی عضو اين گرو و افراد تاز وارد به آن ،بغداد برعک
ساير رهبران گرو ها تکفير مانند ايمن الزواهر اقداما عملدی انجدام داد و عدالو بدر
مقابله با به اصطالح کافران دست به تأسي خالفت زد است.) Lister, 2014( 3
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 .1برای شناخت بیشتر بغدادی ر.ک)Di Giovanni, 2014( :

جدود شمار  :3تاريخچه اسامی داعش
سادها مورد
نام گرو
استفاد
1001-3999
جماعت التوکيد و الجهاد ()JTWJ
1002-1001
القاعد عراق ()AQI
1002
مجل شورا مجاهدين ()MSM
1031-1002
دولت اسالمی عراق ()ISI
 -1031تاکنون
دولت اسالمی عراق و شام (داعش) ()ISIS
 .2داعش و وهابیت
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وهابيت مادر جريانها افراطی نوسلفیگر متسوب میشدود .تفکدر آنهدا تدوأم بدا
خشونت ،جزميت و قشر گر دينی است ،در برابر گرو ها ديگر مسلمان و تيرمسلمان
کم تتملاند و به تقسيمبند پررنگی بين کافر و مؤمن يا کافر کربی و کافر ذمدی قايدل
میباشند .فهم داعش بدون شناخت فرقه وهابيت و پيشينه آن امکانپذير نيسدت .از نظدر
ايدئولوژي و ريشهها فکر وهابيت را نمیتوان از گرو تکفير –وهابی داعدش جددا
کرد .درواقع اقداما اين گرو  ،نشئت گرفته از تفکرا متمدبنعبدالوهاب بنيانگذارِ فرقده
وهابيت است)Crooke, 2014a( 3؛ که در ادامه نيمنگاهی به آن میکنيم.
 .2-1ایدئولوژی وهابیت
1

وهابيت جنبش اصالحطلبی است که متمدبنعبددالوهاب ( 3103-3331ق) در قدرن
هجدهم ميالد بهوجود آورد .و اعتقاد داشت بعد از قرن سدوم قمدر اسدالم تتريدع
شد و بايد از خرافا زدود شود .بعد از اتتاد متمدبنسعود و متمدبنعبددالوهاب ،ابدن-
سعود لقب امام را برگزيد و رئي سياسی– نظامی قبيله شد و عبدالوهاب عندوان شديخ را
انتخاب کرد و ايدئولوژ مذهبی پاکدينی را ارائه داد .ککومدت سدعود در اوايدل قدرن
نوزدهم با تصرف مکه و مدينه به سرعت گسترش يافت .اما اندکی بعد ابراهيم پاشا فرزندد
متمدعلی در ساد  3838ميالد آن را در هم کوبيد .در اواخر قرن نوزد  ،قدر سدعود
 .1نویسنده این مطلب مأمور سابق سازمان جاسوسی انگلستان ( )MI6میباشد.
 .2برای بررسی زندگی محمدبنعبدالوهاب ر.ک:

Schwarts, 2002, p66-67

بار ديگر در نجد ظاهر شد؛ اما اندکی بعدد در سداد  3893مديالد از سلسدله ابدنرشديد
شکست خورد .د ساد بعد عبدالعزيزبنعبدالرکمن آد سعود از کويت به عربستان بازگشت
و جنگجويددان اخددوان 3را بددا اسددتفاد از مددردان قبايددل مطيددر ،تتيبدده ،کددرب و عجمددان
سازماندهی کرد .عبدالعزيز بين سادها  3931و  3911با استفاد از اخوان اتلب منداطق
شبهجزيرة عربستان را تتت سيطر خود در آورد .و درنهايت در ساد  3911با پيدروز بدر
اتلب دشمنان خود پادشاهیِ واکد سعود را بنيانگذار کرد( 1دکمجیان.)422-422 ،7711 ،

شباهتها زياد نيز بين عقايد وهابيان و خوارج 1وجود دارد .عالمه سيد متسناالمدين
شباهتها موجود بين وهابيان و خوارج را ذکر کرد اند که که قطعاً همه موارد با عملکرد
 .1گروهی اسالمگرا در شبه جزیره عربستان که بعدد از کمدب بده آع سدعود بدرای أسدیت سدلطنت
سعودی در دهه  1221دست به شورش زدند و درنهایت به دست آع سعود نابود شدند (.)Safran, 1985
 .2برای بررسی نحوه گسترش وهابیت در شبهجزیره عربستان و خارج از آن ر.ک.(Fattah, 2003) :
 .3خوارج گروهی بودند که در اعتراض به صلح حضرت علی

بدا معاویده بده م الفدت بدا او

برخاستند .آنها برای حمیل عقاید خود دست به اعماع خشونتآمیدز علیده مسدلمانان و یدرمسدلمانان
زدند .برای بررسی جامع ایدئولوژی خوارج ر.ک( :معدلی.)1331 ،
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 .)Burke, 2003, p 29شخص ديگر که متمدبنعبددالوهاب اهدم عقايدد خدود را از او
اقتباس کرد است ،ابنتيميه از علما بزرگ کنبلی در قرن هفتم و هشتم قمر میباشد
(فقيهی ،3122 ،ص  .)38-31بزرگان و نويسندگان فرقه وهابی نيز بده ايدن امدر اعتدراف
کرد اند .سلطان عبدالعزيزبنسعود در ضمن نامها که در تاريخ ذيقعد ساد  3111قمر
به فرقه اخوان نوشت ،يادآور شد است که متمدبنعبدالوهاب به همان امور دعو کرد
که ابنتيميه و شاگردش ابنقيم به آن دعو کرد بودند (همان ،ص  .)741از سدو ديگدر

بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری ـ وهابی دولت اسالمی عراق و شام(داعش)

تمامی متققانی که در اين زمينه مطالعه کرد اند در بررسی ريشهها فکر وهابيدت
متفقالقوداند که متمدبنعبدالوهاب مبتکر و بهوجودآورند عقايد وهابيدان نيسدت؛ بلکده
قرنها قبل از و اين عقايد يا قسمتی از آنها را اشخاصدی گونداگون و بده صدور هدا
مختلع بيان کرد اند؛ از جمله در قرن چهارم قمر عالم معروف کنبلدی ببربهدار زيدار
قبور را منع کرد .ديگر عبداهللبنمتمد عکبر معروف بده ابدنبطده بدود کده زيدار و
شفاعت پيغمبر را انکار کرد .و معتقد بود سفر برا زيار قبدر پيدامبر معصديت اسدت و
کسی که به اين سفر مدیرود بايدد نمدازش را تمدام بخواندد (فقیهی ،7711 ،،ص.71-71
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گرو تکفير -وهابی داعش مطابقت دارد (األمین ،7711 ،ص :)19-11
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 .3شعار خوارج «الککم اال لِلّه» بود که وهابیها نيدز چندين نظدر دارندد و معتقدندد
توسل و شفاعت جستن و استغاثه مختص به خداست و نبايد با خواندن کسی که خداوند او
را بزرگ کرد  ،ما نيز او را بزرگ کنيم .به نظر وهابیها توسل و شفاعت و يار خواستن از
اشخاص بدعت بود و گنا است.
 .1هر دو گرو تعصب زياد در ظاهر دين از خود نشان میدهند.
 .1از نظر هر دو گرو بقيه مسلمانان کافرند و جان ،مداد و اسديرکردن فرزنددان آندان
کالد میباشد.
 .1هر دو گرو به برخی از آيا که به کافر مرتکب گنا کبيدر داللدت دارد ،تمسد
میجويند.
 .1هيچ کدام از اعضا دو گرو ترسی از مرگ ندارند و اعتقاد دارند بده بهشدت مدی-
روند.
 .2طرفداران هر دو گرو مردمانی قشر و کوتا نظرند.
 .1هر دو گرو آيههايی را که راجع بده کفدار و مشدرکان وجدود دارد ،بده مسدلمانان و
مؤمنان و شيعيان تعميم میدهند.
 .8هر دو گرو مسلمانان را کشتند؛ ولی بتپرسدتان و مشدرکان از شدر آنهدا در امدان
ماندند.

1

نقل است که «هرگا شاخی از آنها قطع شود شاخی ديگر
 .9از اميرالمؤمنين علی
2
برويد و پديدار گردد» .اين موضوع دربار هر دو گرو صادق است.
بدون ش در بررسی ريشهها فرقه وهابيت هيچ ک را نمیتوان يافت کده بده
انداز ابنتيميه اهميت داشته باشد .درواقع متمدبنعبدالوهاب جز برخدی تنددرو هدا
چيز بر عقايد ابنتيميه نيافزود است .شخصی که گرو هدا تکفيدر -وهدابی از او

 .1دقیقاً کاری که داعش انجام میدهد و به لبنان حمله میکند و به رژیم اشدغاعگدر قدد

کداری

ندارد.
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 .2پیدایش داعش پت از جوالن وهابیت در دهههای  01 ، 01و  21میالدی را می دوان در همدین
راستا فسیر کرد.

 ،7711ص :)27-77

مقاالت

مهمترين عقايد او که بعدها اساس مذهب وهابيت را تشکيل دادند ،عبدار

اندد از (فقیهی،،

بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری ـ وهابی دولت اسالمی عراق و شام(داعش)

تأثير پذيرفتهاند ،تقیالدين اکمدبنتيميه ،فقيه متافظهکار قرن هفتم و هشتم قمدر
است ( .)Algar, 2002, p 8-9Jansen, 1997و در روزگار میزيست که مغدودهدا قسدمت
اعظم سرزمينها اسالمی را به تصرف خود در آورد بودند و برخی از علمدا جهداد عليده
آنها را جايز نمیدانستند؛ چراکه به زعم آنهدا پادشدا مغدود بده اسدالم گرويدد بدود .امدا
ابنتيميده بدرخالف چندين نظدر آنهدا را کدافر مدیدانسدت .و معتقدد بدود برخدی از
قوانين مغود وارد شريعت اسالم شد است؛ پ جهداد عليده مغدودهدا مشدروعيت دارد
).(Schwarts, 2002, p 54-55
ابنتيميه در همه آثار خويش خود را پيرو سلع يعنی صتابه و تابعين و متدثان بزرگ
قرون دوم و سوم قمر میداند .به عقيدة او سلع قرآن و سنت را بهتر از مدعيان علدم و
متکلمان ادوار بعد درک کرد اند .استدالد او ايدن بدود اسدت کده صدتابه نزديد تدرين
اشخاص به کضر رسود بود اند و قرآن به زبان ايشان و برا فهدم ايشدان ندازد شدد
است .به نظر و چگونه ممکن است خدا و رسود و صتابه او قود و اعتقاد دربارة خددا را
چنانکه بايد ،استوار نکرد باشند؟ متاد است اصتاب رسوداهلل دراينبار چيز ندانندد و
متأخران درايدنبدار از سدابقان و سدلع دانداتر باشدند (ابینتیمیی7714 ،،ق ،ص .)241-241

 .3از نظر ابنتيميه توکيد دو نوع است :اولی الوهيت است که مسلمانان به آن جاهدل-
اند و تير خدا را میپرستند .دومی ربوبيت است که اقرار به خالق بودن خداوندد مدیباشدد.
و معتقد است مشرکان نيز به نوع دوم توکيد اعتراف میکنند .بنابراين موکد کسی است
که هرچه میخواهد مستقيماً از خدا بخواهد و هيچک را وسيله ،واسطه و شفيع قرار ندهد
و به هيچ عنوان به تير خدا توجه نکند.
 .1ابنتيميه دايرة شرک و کفر را وسعت داد.
 .1و معتقد به رؤيت خداوند بود و برا خدا اثبا جهت میکرد.
 .1معتقد بود ذا اکديّت به آسمان دنيا فرود میآيد.
 .1بر اين باور بودکه عصمت انبيا قبل از امامت الزم نيست.
 .2نوکه و نوکهگر بر مردگان را منع میکرد و از گناهان کبير میدانست.
319
 .1معتقد بود ساختمانها اطراف قبور را بايد ويران کرد.

بررسی عقايد متمدبنعبدالوهاب نشان میدهد و در قلمرو نظر چيز بده عقايدد
ابنتيميه نيفزود است؛ بلکه آنها را عملی کرد و درنهايت افراطکار هايی بده آن افدزود
است (همان ،ص  . 717-772األمین 7711 ،ص :)441-727
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 .3وهابيان تنها به دعو اکتفا نکردند .با مخالفان خود با شمشير رويارو میشددند و
آن را امر به معروف و نهی از منکر قلمداد میکردند و مبارز با بدعت میناميدند.
 .1تمام ضريحها ،زيارتگا ها ،مساجد ضريحدار و قبدور مشدخص عالمدتدار را ويدران
نمودند.
 .1مصداق بدعت را گسترش دادند و هر چيز مثدل قهدو و سديگار را کده در زمدان
پبامبر نبود ،بدعت ناميدند.
 .1دامنه تکفيدر مسدلمانان را گسدترش دادندد .بده نظدر آنهدا مشدرکان زمدان کاضدر
(مسلمانان) از مشرکان عصر جاهليت بدترند؛ در عصر جاهليت مشرکان در وقدت آسدايش
شرک میورزيدند و در سختیها به خداوندد رو مدیآورندد ،امدا امدروز مشدرکان هدم در
آسايش و هم در تنگناها شرک میورزند.
بدينسان وهابیها عربستان سدعود اولدين گروهدی بودندد کده در دوران معاصدر
همانند خوارج مفهوم تکفير را هم برا مسلمانان و هم برا تيرمسلمانان بده کدار مدی-
بردند .بعد از مقبوليت عقايد وهابيت توسط آد سعود و استقرار آن در شبهجزير عربسدتان،
توجه چندانی به آرا اين مذهب نشد تا اينکه از دهه  3910ميالد به بعد اتفاقاتی افتداد
که اين مذهب به يکبار در نقاط مختلع جهان اسالم منتشر شدد .اولدين دليدل گسدترش
مذهب وهابيت مرگِ جماد عبدالناصر ،رئي جمهور مصر ،و ازبينرفتن کاريزمدا او و در
عين کاد افود انديشههايی مانند پانعربيسدم و ناسيوناليسدم عربدی اسدت .دليدلِ بعدد
موفقيتِ فيصل سعود در ساد  3911در تتريم نفتی عليه ترب بود .افزايش خارقالعداد
درآمدها نفتی نيز يکی ديگر از ايدن عوامدل بدود؛ چدراکده عربسدتان سدعود بديش از
يد چهدارم نفدت جهدان را صدادر مدیکدرد .)Olivetti, 2002, p. 18( .مجمدع جهدانی
مسلمانان 3نيز در گسترش وهابيت نقش فعالی ايفا کرد .در سداد  ،3921دولدت عربسدتان
سعود اين سازمان را که اولين و تأثيرگذارترين مؤسسه زنجير ا تيردولتی بدود ،بدرا
گسترش «اسالم وهابيز شد » در سراسر دنيا و برا مقابله با رژيم ناصدر بده وجدود آورد.
1 . Muslim World League.

همانند القاعد و اکثر گرو ها تکفير -وهابی ،ايدئولوژ داعش نيز بهشد متأثر از
فرقه وهابيت میباشد .اين گرو تروريستی-وهابی را میتوان نوسلفی ناميد« .نوسلفیهدا،
سلفیها جهاد اند که ظهور و بروز آنها عمدتاً بده دهده هشدتاد مديالد قدرن بيسدتم
برمیگردد .اگر بتوان به لتاظ تداريخی و ايددئولوژيکی نقطدة معيندی بدرا ايدن جريدان
مشخص کرد بايد به «سيد قطب» بازگشت .او عضو اخوانالمسلمين و تتتتأثير ابوالعلی
مودود (متفکر پاکستانی) بود که ايد تأسي ککومت اسالمی را مطرح کرد بود .بعد از
کودتا افسران آزاد در مصدر و تضداد کده ميدان جمداد عبدالناصدر و افسدران آزاد بدا
اخوانالمسلمين پيش آمد ،سرکوب اخوانیها آتداز شدد .در ايدن ميدان جريدانی افراطدی و
جهاد شکل گرفت که نظريهپرداز اصلی آن «سيد قطب» بود .اين جريان در مصدر و در
دههها  3910و  3980متفکران خاص خود را نيز پيدا کرد؛ افراد همچون صدالح سدريه
که در ساد  3911رسالةاالیمان را نوشدت و متمدد عبدالسدالمفدرج کده در سداد3980
«رسالهالفریضةالغائبه» را در ادامه آثار سيد قطب نوشت .اين جريان بهتدريج در مصر به
عنوان جريانی تندرو از اخوان جدا شد و «جماعۀالجهاد» و سازمان «التکفير و الهجر » را
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 .3ایدئولوژی و ساختار داعش

مقاالت

نتو عملکرد اين سازمان به سه شکل بود :اود اينکه مبلغان مذهبی را به سراسدر دنيدا
اسالم میفرستاد؛ دوم اينکه عقايد ابن تيميه و متمددبنعبددالوهاب ،ايدئولوژيسدتهدا
اصلی رژيم سعود را پخش میکرد؛ باالتر اينکه به تأسي مساجد و مؤسسا اسدالمی
کم مالی میکرد (.)Kepel, 2002, p. 52. Roy, 1994 , 116
اما مهمترين و آخرين عاملی که باعث شد وهابيت گسترش زيداد داشدته باشدد ،در سداد
 3919اتفاق افتاد؛ سالی کده در تهدران و بدا پيدروز انقدالب اسدالمی آتداز شدد و بدا اشدغاد
افغانستان به دست شورو پايان يافت و برا عربستان سعود و اياال متتد فراخدوانی شدد
تا به جهاد افغانی کم کنند .کم ها اين دو کشور از داالن پاکستان تتت ککومدت ژندراد
ضياءالتق که ستايشدگر مدودود بدود ،صدور مدیگرفدت ( .)Kepel, 2002, p 62در واقدع
آمريکا ،عربستان سعود و پاکستان ي اتتاد تيررسمی برا سرکوب هر دو تهديدد بده
وجود آوردند .هدف اين اتتاد رواج انديشه وهابی و ايجاد ي اتتاد بينالمللی برا مبارز
با شورو و ايران شيعه بود (.)Olivetti, 2002, p. 19. Roy, 1994, 135
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به وجود آورد .از سو ديگر پديد اسراييل در کنار ديکتاتور ها نظامی در جهان عدرب
و انسداد هرگونه فعاليت سياسی برا اين گرو ها اسالمی باعث شد آنها مشی تدرور در
پيش بگيرند که ترور «انور سادا » توسط خالد اسالمبولی از نمونهها اوليده آن بدود .در
همين کاد کمله شدورو بده افغانسدتان ايدن کشدور را بده بوتده آزمايشدی بدرا تمدام
جريانها نوسلفی بدد کرد؛ جريانهايی که برا جهاد با کفار روانه آنجا شددند .پد از
مبددارزا جهدداد در افغانسددتان و شددکلگيددر نيروهددا نوسددلفی اعددم از «طالبددان» و
«القاعد » و به دنباد آن کمله  3993آمريکا به عراق و سپ همدستی عربستان و کويت
با آمريکا عليه صدامکسين ،جرياناتی به وجود آمد که عالو بدر مبدارزا ضددآمريکايی و
ضدشورو به سمت مبارز بدا ککومدتهدا کشدورها مسدلمان پديش رفدت .کدواد
33سددپتامبر ،اتفاقددا بوسددنی و هرزگددوين ،چچددن ،قفقدداز ،تاجيکسددتان ،جبهدده مددورو در
ميندانائو فيليپين ،کواد شماد آفريقا و ساير بترانهدا جهدان اسدالم نيدز بده رشدد
جريانها نوسلفی دامن زد» (آقداجر  .)3191 ،سدنتهدا فکدر و ايددئولوژي ايدن
گرو ها در وهله اود وامدار اکمدبنکنبل ،ابنتيميه و عبددالوهاب اسدت و در دور معاصدر
وامدار سيدقطب ،عبدالسالم فرج و ديگران.
 .3-1ایدئولوژی داعش

بررسی اعالميهها ،سخنرانیها و عملکرد گرو تکفير – وهابی داعش نشان میدهد
تأکيد بر اکيا خالفت ،تکفير و جهاد ارکان اصلی ايدئولوژ اين گرو میباشد.
 .3-1-1خالفت

به دنباد فروپاشی امپراتور عثمانی و شکلگير ترکيه فعلی و برچيد شدن خالفدت
پ از جنگ جهانی اود بسيار از مسلمانان اهل سنت از عام و خاص به نوعی اکسداس
بینوايی و در به در کردند و از فردا آن روز آرزو برپايی دوبار خالفت اسالمی ذهن
بسيار از آنان را که نگران سرنوشت اسالم و امت اسالمی بودند ،به خود مشغود کرد؛ از
همين رو مسئلة بازستانی خالفت تصبشد به دتدته اصلی برخی از کرکتها اسالمی
معاصر تبديل شد .بدينسان جنبش اخوانالمسلمين در مصر پا به عرصه گذاشت ،جماعدت
تبليغ و جماعت اسالمی در هندوستان سر بلند کرد ،جماعدت ندور در ترکيده و پد از آن
کزب التترير اسالمی که بهطور ويژ به مسئلة خالفت توجده داشدت و در را اکيدا آن
تالش کرد ،از نمونهها ديگر اين جنبشها بودند (الریسون .)7717 ،،در روزها اخيدر نيدز
مسئلة خالفت بار ديگر به صتنه بازگشدته اسدت و برخدی از جواندان مسدلمان در جهدان

 .1بنالدن معتقد بود که از بینبردن درخت(ایاالت متحده آمریکا) باعث نابودی سایهاش (دولت-
های دست نشانده در کشورهای اسالمی) نیز خواهد شد (.)Bin Laden, 1996

مقاالت

يکی از تفاو ها اصلی داعش با القاعد در اولويت مبارز آنهاست؛ بدرخالف «القاعدد »
که مدعی ايجاد خالفت اسالمی نبود و اولويت مبارز با کفار تيرمسدلمان و آمريکدا را در
دستور کار داشت ،هددفِ اصدلی فدور و بالفصدل «داعدش» ادعدا تأسدي خالفدت
خودخواند اسالمی است.
هدف اعالمشد داعش بازساز اين «خالفت» بدا خليفدها اسدت کده عمومداً بايدد
باشد .اما منظور داعش از «خالفت» بسيار متفاو تدر از آن
جانشين کضر متمد
چيز است که تاريخ در مورد قوانين اسالمی در سدد هدا گذشدته بده مدا گفتده اسدت.
خالفت عباسی که در قرن هشتم ميالد تأسي شد ،دسدتاوردها بسديار در علدوم و
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رؤيا خالفت را در سر میپرورانند؛ برخی از آندان بيعدت کدرد اندد و برخدی از دور تأييدد
کرد اند و برخی نيز منتظر رخدادها بعد میباشند.
بهطورکلی در چند دهه اخير دو رويکرد در پروژ اسدالمگرايدی افراطدی وجدود داشدته
است؛ ي رويکرد نظير القاعد معتقد به ايجاد جامعه اسدالمی (بده زعدم خدود) از طريدق
نشانهگرفتن پشتيبانان بينالمللی -تربی دولتها «تيراسالمی» در کشورها مسدلمان
است و رويکرد ديگر که اتفاقاً قديمیتر هدم اسدت ،معتقدد بده ارجتيدت متالشدیکدردن
نظامها سياسی سکوالر بومی در کشورها مسلماننشين است .اما اين به معندا بداور
مدافعان اين رويکرد به همزيستی مسالمتآميز با ترب نبود است؛ به عبار ديگر هددف
اصلی و نهايی داعش و القاعد و تمام جريانها افراطی بنيادگرا اسالمی ايجاد جامعده
اسالمی است .اما در مورد القاعد فرض بر اين است که برا تشدکيل ککومدت اسدالمی
الزم نيست از دولت دستنشاند سکوالر اين کشورها آتاز کرد و ازآنجا که کدامی اصدلی
اين دولتها ترب و آمريکاست پ بايد مستقيماً از آنجا شروع کرد 3.ايدن روش مسدير
است که القاعد بعد از بازنگر در آرا «سيد قطب» اجدرا کدرد (.)T Friedman, 2014
اما در مقابل ،جريانی ديگر وجود دارد که معتقد است جامعده اسدالمی مبتندی بدر قدوانين
اسالم بايد از داخل بنيان گيرد؛ يعنی از برانداختن دولت تيراسالمی دسدتنشداند  .برنامده
داعش استوار بر جريان دوم است؛ اما به نظر میرسد هدف کداقل ميانمدد آنهدا بسدط
خالفتشان در کشورهايی است که مسلمانان برتر عدد دارندد (متیین .)7717 ،درواقدع
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فلسفه داشت و در تاريخ از آن به عصر طاليی اسالم ياد مدیشدود .داعدش در مدا ژوئدن
بيانيها را منتشر کرد که طی آن مدعی بود اصل و نسب رهبرش ،ابوبکر بغداد مستقيم
به پيامبر اسالم باز میگردد و از اين طريق قصد داشت کقانيدت خدود بدرا برپدايی ايدن
خالفت را ثابت کند.)Reuters, 29 Jun, 2014( .
اجرا شريعت در نظر آنها  -البته با قرائت ادعدايی آندان  -را کدل تمدام مشدکال
است .درواقع نصگرايی بهدنباد رد هرگونه تأويل و عقلگرايی و نفی تمام مظاهر مدرنيته
مثل دموکراسدی اسدت« .داعشدی هدا» دموکراسدی را کفدر مدیدانندد؛ ازايدنرو خالفدت
خودخواند را نه برا کشور خاص ،بلکه برا تمام مسلمان جهان اعدالم مدیکنندد .از
نظر آنها منازعه کاضر ،منازعه امپرياليسم و استعمار با جهان توسعهنيافتده نيسدت .درک و
تصور آنها از استعمار فهمی پيشامدرن است .آنها جنگ امروز را همانندد «جندگ صدليبی»
میدانند (آقاجری.)7717 ،
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اکمد الريسونی ،نايبرئي اتتاديه جهدانی علمدا مسدلمان ،ويژگدیهدايی را بدرا
خالفت مورد نظر گرو تکفير – وهابی داعش ذکر میکند .از نظر و داعش میخواهدد
خالفتش را از را فتنه و جنگ و در فضايی آکند از ترس و ارعاب و از را تلبه و اجبار بر
ديگران تتميل کند .خالفتی که اين گدرو ادعدا ايجداد آن را دارد« ،کتدی يد هدزارم
مسلمانان و کشورها اسالمی را هم زير سلطه خود نددارد» .عدالو بدر ايدن «از کجدا
معلوم میشود کسانی هم که زيدر سدلطة ايدن تنظديم هسدتند آندان را قبدود دارندد و از
ککومتش خشنودند؟» با توجه به ضرور بيعت با خليفه «معلوم نيست چه کسدی بدا ايدن
خليفة مورد ادعا بيعت و چه کسی و را انتخاب کرد است؟ در ميان امدت اسدالمی چده
جايگاهی دارند؟ آنچه معلوم است تعداد از ياران و کاميدان ايدن شدخص بدا و بيعدت
کرد اند؛ اين شخص میتواند در مسائل خاص امير آنان باشد» (الریسون.)7717 ،،
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تکفير گرو ها ديگر از سو داعدش بددعت يدا امدر جديدد نيسدت؛ چدون پيشدتر
وهابیها به تبعيت از ابنتيميه در سطح گسترد ا از اين کربه استفاد کدرد اندد .يکدی از
جنبهها مهم تفکر ابدنعبددالوهاب تکفيدر اسدت ( .)Crooke, 2014bوقتدی تکفيدر بده
سالکی رايج در ميان گرو ها تکفير  -وهابی تبديل مدیشدود ،کسدی يدا گروهدی را
مستثنی نمیکنند .داعش در عراق تمام گرو ها فعاد در عرصه ميدانی عراق را از ارتش
اسالمی عراق و جماعت انصارالسنه – هيئت شرعی -گرفته تدا جبهده اسدالمی مقاومدت

مقاالت

عراق (جامع) و جنبش مقاومت اسالمی (کماس) ،تکفير و آنها را مزدور و مرتد میداند؛ در
سوريه نيز برخی از گرو ها تروريستی همکيش خود مانند جبهه اسالمی را مرتد میداند.
همانطور که پيشتر ذکر شد ،بعد از القاعد در گدرو هدايی نظيدر داعدش جابدهجدايی
استراتژيکی رخ داد .آنها به اين نتيجه رسيدند که مسئلهشان پيش از آمريکا و دولدتهدا
تيرمسلمان تربی مسئله دولتها ظاهراً مسلمان اما درواقع کافر است .در همين مقطدع
نوسلفیها اسالم و کفر را بازتعريع کردند .آنها معنايی مضيق از اسدالم ارائده کردندد و در
مقابل مفهومی بسيار موسّع از کفر .در نظر آنها اسالم و سلع آنها کسانیاند که مثدل آنهدا
فکر میکنند و «ديگر » تمام کسانیاند که برخالف آنها میانديشدند ،هرچندد بده ظداهر
مسلمان باشند .يکی از شعارها آنها اين است« :من لم يکفر الکافر فهو کدافر» :هدرک
کافر را کافر نداند ،خود کافر است .آنها خطر مسلمانهدا تيدر از خدود و در رأس آنهدا
ککومتها کشورها اسالمی را فور تر میدانند .درنتيجه در نظر آنهدا سدرنگونی ايدن
ککومتها مقدم بر مبارز و جنگ با ترب و آمريکا است .اگر کسنالبنا میکوشيد از پايين
و با کتابنوشتن و منبررفتن اسالم را تبليغ کند ،نوسلفیها عالو بر شدعار عمدومی همده
سلفیها «االسالم هو التل» (تنها را کل اسالم و اجرا شريعت اسدت) بده ايدن نتيجده
رسيدند که بايد جهان سراسر کفر و ضاللت و جامعه جاهلی را با جهاد و به روش قهرآميز
نجا دهند .متمدعبدالسالمفرج ،رهبر جهاد اسالمی مصر که خالد اسالمبولی از اعضدا
آن و انور سادا را ترور کرد ،در رساله خود مینويسد« :جهاد فريضه و واجبِ تايب جامعه
اسالمی ،است» .به نظر و «جهاد در را خدا فريضها است که علما عصدر فرامدوش
کرد اند .با اين همه اين اشخاص بهتر از هر ک ديگدر مدیدانندد کده جهداد تنهدا را
بازگشت به گذشته باشکو اسالم و اکيا دوبار آن میباشد .درکالیکده خداوندد بهتدرين
را را به بندگان خود نشان داد است ،مسلمانان هدر يد را خدود را مدیروندد و فلسدفه
مخصوص به خود در انتخاب بهترين را را دارند .هيچ شکی وجود نددارد کده تنهدا را از-
بينبردن بتها اين جهان استفاد از شمشير میباشد» ( .)Faraj, 1986,p 60-61جهاد
از نظر آنها «واجب عينی» است .در گذشته سلفیها و در کل فقه سدنی و شديعه جهداد را
ي واجب کفدايی مدیدانسدتند .تشديع «جهداد ابتددايی» در عصدر تيبدت امدام را کدرام
میدانست و میداند؛ به اين معنا که کمله به کشدورها ديگدر بده قصدد کشورگشدايی و
جهاد ،در فقه شيعه بيشتر ،جنبه دفاع از «داراالسالم» و سرزمينها اسدالمی را دارد .امدا 311
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در ميان نوسلفیها جهاد به جهاد ابتدايی و تهاجمی تغيير مدیکندد و بده «واجدب عيندی»
تبديل میشود (آقاجری.)7717 ،
 .3-2ساختار داعش
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داعش به دنباد فرم سازماندهی متمرکز دولتی در جغرافيايی خاص است؛ تالشدی کده
هددم نشددان از بازيددابی هويددت تدداريخی دارد و هددم بازگشددت بدده ايدددئولوژ وهابيددت
تجديدکيا يافته .داعش با توکشی مرگبار در پی تصرف اراضی و خلق قلمرو ،تغيير نقشده
جغرافيايی و استقرار ي نظام مبتنی بدر قدانون در متددود مرزهدا و در نهايدت تشدکيل
دولت ،به عنوان ي نهاد مدرن است؛ نهاد که بايد از خلق ي ملت سخن بگويد .پد
اگر تکاپو وکشيانه داعش در نهايت به توليد نهاد دولت منجر شود ،اين نهاد بايد مبتندی
بر زبان مشترک ،ايدئولوژ مشترک و منافع جمعی باشدد .ايجداد دولدت نشدان از تفداو
اساسی داعش با ساير گرو ها نوسلفی دارد .از نظر ايددئولوژيکی تفداو نداچيز ميدان
دولت اسالمی عراق و شام و ديگر گرو هدا تکفيدر -وهدابی وجدود دارد .امدا از منظدر
جغرافيايی ،آرايش و کضور دولت اسالمی کامالً متفاو است؛ درکالیکده القاعدد بيشدتر
شکل ي جنبش داشت تا سازمانی به دنباد مکان .دولت اسالمی ،همانطور که اسدمش
هم نشان میدهد ،متفاو است .اين سدازمان خدود را هسدتها از يد دولدت اسدالمی
فراملی میبيند که بايد رشد کند؛ دولتی که موجوديتی جغرافيايی در سوريه و عراق استقرار
پيدا کرد است (.)G Friedman, 2014
داعش فقط ي ايدئولوژى نيست؛ دولتى است با تمامی سازوبرگهايش؛ نهاد رهبدرى،
مرکز تصميمگيرى سياسى ،نهاد اقتصادى ،شاخه نظامى ،شوراى فقهدى -کقدوقى ،مرکدز
امنيتى ،شوراى اجرايى ،مرکز عضوگير و مهمتر از همه شورا رسانها  .چيز که ايدن
گرو را از ساير گرو ها تکفير – وهابی و نوسلفی متمدايز مدیسدازد ،همدين سداختار
متمرکز آن است .بر اساس گزارش روزنامه نيويورک تايمز ،بسيار از رهبران اين گرو از
اعضا ارتش بعثی در زمان صدام کسيناند که وظيفه آموزش نظامی افراد جديد را نيز بر
عهد دارند .به گفته شيرين هانتر (استاد دانشگا جدرج تداون آمريکدا) «عربسدتان بعدد از
صدام به خيلی از اين نيروها پنا داد بود و مد طوالنی در اين کشور زندگی میکردندد»
(هانتر .)7717 ،ساختار دولت اسالمی عراق و شام بدين ترتيب است که ابدوبکر البغددادى،

يکی از مهمترين ارکان ساختار گرو داعش ،شورا رسانها آن میباشد .رهبران اين
گرو معتقدند ميدان نبرد رسانها به انداز ميدان جنگ در موفقيتشان اهميت دارد .ايدن
گرو با استفاد از رسانهها اجتماعی از ي سو جوانان مسلمان تربدی و از سدو ديگدر
مسلمانان متعصب متلی را به سمت خود جذب مینمايد .رياست اين بخدش را «ابدواالثير
عمددرو العبسددی» بددر عهددد دارد و اعضددا تتددت فرماندددهی و وظيفدده اطددالعرسددانی
الکترونيکی و ادار پايگا ها اينترنتی موسوم بده «جهداد » را بده عهدد دارندد .شدبکه
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مشاوران کابينه و دو معاون وى ،شاخه اجرايى داعش را که به األمار معروف است شدکل
میدهند .دو معاون ابوبکر ،ابوعلی العنبدر و ابومسدلم الترکمدانی کده دو نفدر از افسدران
کارکشته عراق در رژيم صدام کسين بودند ،بهترتيب زمامدار سوريه و عدراق را برعهدد
دارند .دو معاون بغداد دستورها را به ککامی ابالغ میکنند کده زمدام خدرد دولدتهدا
متعدد تتت کنترد داعش در سوريه را به دست دارند .سپ ايدن ککدام بده هيئدتهدا
متلی میگويند که به چه ترتيب اوامر شاخه اجرايى را در امور مختلع از قبيدل مناسدبا
رسانهاى و عضوگيرى تا مسائل مربوط به نظم عمومى و مسدائل مدالى را اعمداد نمايندد.
شورا  -که مسائل را مستقيماً به شاخه اجرايى گزارش میدهد -درواقع ارگان نظار دينى
خالفت است و گماشته شد تا تضمين کند تمام هيئتهاى متلى و ککام به تقرير داعش
به قوانين اسالم پايبندند .از وظايع ديگر اين شورا رسيدگی به اختالفا مذهبی و صددور
3
دستور اعدام است .بغدادى که خود زمانى زندانى نيروهاى اياال متتدد در عدراق بدود،
ظاهرًا استراتژى ضد شورش خود ارتش آمريکا را اجرا میکندد کده ابتددا يد قلمدرو را از
مخالفان پاک میکند و پ از آنکه کنترد آن منطقه را به دست گرفدت ،از افدراد متلدى
براى ادار آن مدد میگيرد .درواقع رهبران متلی در رتبة آخر سلسدله مراتدب قددرتی ايدن
گرو قرار دارند که بيشتر از اعضا سابق کزب بعث عراق مدیباشدند و در سراسدر عدراق و
سوريه پراکند اند و وظيفهشان گزارش مسائل مربوط به منطقه خود به رد ها بداالتر مدی-
باشد (.)NYT, 16 Sep, 2014

 .1وی از ساع  2113ا  2112به همراه  2نفر از رهبران ارشد کنونی داعش وسط نیروهای آمریکایی در
زندان بوکا زندانی بوده است (ایسنا 12 ،آبان .)1323
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تلويزيونی اين گرو با نام «التيا » برنامهها متنوعی از سربريدن انسانهدا تدا ترتيدب
جوانان جهت پيوستن به اين گرو بدا انتدا مختلدع مدیسدازد و پخدش مدیکندد کده
تکني ها بهکاررفته در آنها شبيه فيلمهدا هداليوود مدیباشدد ( .)Cottee, 2015در
برنامهها ساخته شدد ايدن گدرو  ،بدرا تتدت تدأثير قدراردادن مخاطبدان از انگليسدی
متاور ا  ،تصاوير بیعيب و نقص و تميز و صدا رسا و شفاف استفاد میشود که نشان
میدهد سازندگان اين برنامهها افراد عاد نيستند و به کار خود تسلط دارند .مکان خاصی
نيز برا فعاليتها رسانها مشخص نشد است و اکتماد داد میشود کده بسديار از
طرفداران اين گرو تکفير – وهابی در اروپا و امريکا در ساختن اين برنامدههدا بده ايدن
گرو کم میکنند (.)Dokoupil, 2014
 .3-3-2نیروی نظامی
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شمار دقيق جنگجويان داعش در عراق و سوريه مشخص نيست .ديد بان کقوق بشدر
سوريه مستقر در لندن برآورد میکند که پنجا هزار تدن بدرا ايدن گدرو تروريسدتی در
سوريه میجنگند .گفته میشود پانزد هزار نيرو هم در عراق دست به سالح بدرد اندد .بده
دليل تبليغا رسانها گسترد اين گرو و بنا بر برآوردها وزار خارجده آمريکدا ،دوازد
هزار نفر از جنگجويان داعش از خارج اين دو کشور – بيشتر از کشورها عربدی ،اروپدا و
بهطور فزايند ا از آسيا – به جمع تروريستها پيوستهاند .به گفته گزارشگر دويچه وله در
جنوب آسيا ،داعش بهويژ در مناطق مرز بدين افغانسدتان و پاکسدتان بدا پخدشکدردن
تراکت و بروشورها تبليغاتی تالش میکند يارگير کند .در اين تراکتهدا چندين آمدد
است که «خالفتی اسالمی در منطقه تشکيل میشود و بخشهايی از ايدران ،افغانسدتان و
پاکستان را هم در بر میگيرد» .نفوذ داعش در کشمير هند نيز در کاد گسدترش گدزارش
داد شد است .از اواخر ژوئن  1031در اين منطقه دائم تراکتهدا و برگدههدا تبليغداتی
برا دولت اسالمی پيدا میشود .در سرينگر ،پايتخت بخش هند کشمير ،گرافيتهدايی
با شعارها داعش بر رو ديوارها نقش مدیبندندد .اواسدط ژوئيده هدم نخسدتين ويدديو
تبليغاتی اين گرو تروريستی به زبانها هند و تاميلی ،خطاب به مسلمانان هند ،منتشر
شد .اين فعاليتها تا کدود هم موفقيتآميز بود اند .بندا بدر آمدار رسدمی کددود سيصدد
هند در عراق و سوريه به صع تروريستها پيوستهاند .بنا بر آمار کدود پنجا تدا شصدت
اسالمگرا از اندونز به تروريستها داعش پيوستهاند .تعداد ايدن افدراد مرتدب افدزايش
میيابد .با آنکه اعداد و ارقدام يادشدد در مقايسده بدا جمعيدت  110ميليدونی ايدن کشدور

مسلماننشين چندان چشمگير به نظر نمیرسد ،نهادها امنيتی دست به کار شدد اندد .در
او  1031ابوبکر بشير ،رهبر  11ساله گرو جهاد اسالمی در اندونز  ،به همدرا چهدارد
زندانی ديگر در زندان همراهیِ خود با داعش را اعالم کرد .عالو بر اين بنا بر اعالم منابع
سور  ،تا کنون دستکم پدانزد شدهروند مالزيدايی در جندگ در عدراق و سدوريه کشدته
شد اند؛  10تا  11شهروند ديگر هم در کاد کاضر بدرا دولدت اسدالمی مدیجنگندد .در
ضمن ،پلي مالز تا کنون بيست جوان مسلمان اين کشور را که قصد سدفر بده منداطق
بترانزد داشتهاند ،را برا اطمينان بازداشت کرد است ( .)Sengupta, 2014با اين کاد
گزارشها متعدد ککايت از آن دارد که بيشتر اعضا اين گرو را بعثدیهدا عراقدی و
سپ شهروندان عربستان سعود تشکيل میدهند (.)Hubbard & Schmitt, 2014
 .4-3-2منابع مالی

مقاالت

داعش ثروتمندترين گرو تروريستی جهان است و طی دو ساد گذشته صدها ميليدون
دالر جمعآور کرد است .اين گرو تروريستی همانند مافيا عمل مدیکندد و از کوچد -
ترين فرصتی در اين زمينه نهايت استفاد را میبرد .در همين راستا از هر وسديلها بدرا
کسب پود استفاد کرد اند؛ از راکتها کفاظتی تا دزديدن خودرو کم ها مردمدی.
در کاد کاضر نيز به فروش منابعی رو آورد اندد کده تصدرف کدرد اندد؛ از ميددانهدا و
پااليشگا ها نفتی تا گرفتن باج در قباد قربانيان گروگان گرفتهشد  .دستيابی بده برخدی
از چا ها نفتی عراق و سوريه باعث شد است گدرو داعدش بده يکدی از ثروتمنددترين
گرو ها تروريستی جهان تبديل شود .به گفتة برخی از منابع درآمد روزانده ايدن گدرو از
فروش نفت ي الی دو ميليون دالر میباشد .رئي انجمن امور خاورميانه فرانسده دربدار
منابع کمايت مالی از داعش تصريح کرد است که منبع اصلی تأمين درآمدد داعدش نفدت
است و اين گروه در سطح راهبرد از طريق سيطر بر مناطق تنی از نفت در سدوريه
و عراق پود مردمانش را به جيب میزند .به گفته و داعش در سوريه شش چدا نفدت و
در عراق هفت چا نفت را در تصرف خود دارد و اين عالو بر پااليشگا هدايی اسدت کده
تتت تصرف دارد و اين گروه بهطورمخفيانه اقدام به فروش نفت میکند .بهطوراساسی
روزانه بين  11تا  20هزار بشکه نفت میفروشد که معادد درآمدد روزانده  3100000هدزار
دالر است .بنا بر ادعا و داعش نفت را بهطورقاچاق از سوريه و عراق به ترکيه میبدرد
و از آنجا به ديگر کشورها میفروشد (.)NYT, 16 Sep, 2014
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تفکرا توأم با خشونت ،جزميت و قشر گدر ديندی را در صددر اسدالم و در ميدان
خوارج میتوان ديد .بعد از آنها و در دور کمله مغودها به سرزمينهداس اسدالمی ،ابدن-
تيميه از علما بزرگ کنبلی در قرن هفتم و هشتم قمر تفکراتی در همدان راسدتا ارائده
کرد که آبشخور فکر متمدبنعبدالوهاب در قرن هجددهم مديالد شدد .آد سدعود بدا
استفاد از خشونت موجود در فرقه وهابيت و ايجاد وکشت در قبايل شبه جزير عربسدتان،
موفق به ايجاد سلطنت سعود شد .اما بعد از کشع نفت در عربستان و تثبيدت ککومدت
آد سعود و در ميانهها دهه  3910مديالد  ،وهابيدت از يد جندبش تهداجمی و تفکدر
تکفير به جنبشی با خصلت متافظهکار در کوز هدا سياسدی ،اجتمداعی ،عقيددتی و
دعو مذهبی تبديل شد و تالش خود را صرف توجيه وفادار به آد سعود و کفظ قدر
مطلقه پادشا کرد .اين ايدئولوژ متافظهکارانه از اواخر دهده  3910بده داليدل متعددد و
بهنام اسالم در جهان اسالم و البته ترب گسترش يافت .بررسدی اقدداما  ،اعالميدههدا و
سخنرانی رهبران گرو تکفير  -وهابی موسوم به دولت اسالمی عراق و شدام (داعدش)
نشان میدهد که اين گرو از سويی وهابی است و از سو ديگر بهشد افراطی است؛ به
عبار ديگر داعش در پی بازگرداندن وهابيت متافظهکار سعود به همان مسير خشن و
افراطی قديمی است؛ ايدئولوژ آنها وهابيت تجديدکيا يافته میباشد .تالش برا اکيا
خالفت خودخواند  ،تکفير ساير مسلمانان و تيرمسلمانان و اقدام عملی برا مقابلده و از-
ميانبرداشتن آنان ،بر اساس تفسير دلبخواهانه از جهاد ،ايدئولوژ اين گدرو تکفيدر -
وهابی را تشکيل میدهد .انجام اعمالی از قبيل تخريب قبور و زيارتگا ها ،کذف مخالفدان
بر اساس تفکرا تکفير و کمله به تيرنظاميان بر اساس تفسدير تيرواقدع از جهداد از
جمله ويژگیها اوليه مذهب وهابيت میباشد که توسدط داعدش دوبدار تجديدد کيدا
يافتهاند .برخالف ساير گرو ها تکفير  -وهابی ،داعش به دنباد تشکيل دولتی در يد
سرزمين معين میباشد که ساختار خداص خدود را دارد و از تبليغدا رسدانها در فضدا
مجاز کداکثر استفاد را میبرد.
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