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پیکارجویان سلفی -تکفیری دولت اسالمی عراق و شام (داعش) که پس از  92ژوئن
 9102میالدی به «خالفت اسالمی» تغییر نام دادند ،گروهی از تروریستهای بی المللیانند
که با زمینههای متفاوت جغرافینایی از کونورهای ملتلنر عربنی ،یسنیایی ،اروپنایی و
افریقایی گرد هم یمدهاند .هدف اساسی داعش ،احیای حکومت اسالمی و تسلط بنر همنه
مناطق حیاتی و حکم بر مبنای دی با همۀ اصول و مؤسسات الزم میباشد .اندیونۀ برتنر
داعش ،تفکر «جهاد تنها راه حل» و بهدستگرفت سالح برای مواجهه با نظامهنا (لیبنرال،
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تاریخ دریافت49/2/75 :

تاریخ تأیيد49/7/71 :
*

الئیک ،بعث و هر ینچه غیراسالمی است) است .هدف ابتدایی رزمنندگان داعنش احینای
حکم اسالم و تسلط بر همۀ منناطق حیناتی و اجنرای احکنام اسنالم بنا همنۀ قواعند و
* دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران.
** دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران.
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سیستمهای ین میباشد .داعش بر همی مبنا ،قرائتی خاص و سننتی-ایندئولوژیک از دین
اسالم است و میکوشد به راهبردهایی تروریستی تکیه کند و با استناد به اصول عقایدی و
تاریلی ،اعمال خوونتبار خود را توجیه کند .مسئله داعنش متنثرر از تونوالت داخلنی
عراق و سوریه و شکنندگی ساختارهای نظامی و سیاسی در این دو کونور ،ناکاریمندی
نیروهای نظامی در برخورد با حرکتهای چریکی و جنگهای نامنظم ،هنرا

عمنومی و

یشفتگی عمیق مدنی و مهمتر از همه دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعمال کنتنرل
بر مناطق و مراکز حیاتی موجب شده است معمای تروریسم به یک شوک بزرگ و حتی به
صورت موتمل به یک فاجعه بی المللی مبدل شود.
پرسش اساسی نوشتار حاضر ای است که زمینههای فکری و عملی شکلگیری داعش
در تفکر اسالمی کداماند و اختالفات و تمنایزات تفکنر اصنیل اسنالمی و تفکنر داعنش
چیست؟ فرضیۀ اصلی نیز چنی است :ساختار فکری و عملی داعنش ،مبتننی بنر قرائتنی
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تجهیزی و ایدئولوژیک از اسالم است که دارای ریوههای تاریلی و عقیدتی ،منابع مادی-
انسانی و یگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی -سیاسی است و به دنبال بهرهگیری از راهبرد
دولتسازی میباشد .در ای پژوهش ،ریوههای شکلگیری داعنش ،بنینانهنای فکنری-
اسالمی داعش ،ساختار سازمانی داعش و مؤسسات ین ،موقعیت ین در نقوۀ سیاسی اهنل
سنت ،نووة سازماندهی و رابطه ین با القاعده بررسی میشود.

کلیدواژگان :دولت اسالمی عراق و شام ،اسالم ،خشونت ،تروریسم ،جهاد.
مقدمه

تحوالت بروزیافته در چند سال اخير و ظهور گروههای تروریستی در عرراق و سروریه
مسئله غامضی است که موجی از نگرانی و هراس در ميان مردمان ایر دو کشرور ایدراد
کرده است .پيکارجویان سلفی -تکفيری دولت اسالمی عراق و شام (داعش) کره پرا از

 24ژوئ  2179ميالدی به «خالفت اسالمی» 1تغيير نام دادند ،گروهی از تروریستهرای
بي المللیاند که با زمينههای متفاوت جغرافيرایی از کشرورهای ملتلرر عربری ،یسريایی،
اروپایی و افریقایی گرد هم یمدهاند .درواقع گستره جغرافيای وسيعی از اردن و یم گرفته
تا تونا و ليبی و از بلژیک در اروپا تا اندونزی در شرق یسريا تحرت ترأ ير تبليرن و نفرو
فکری ینها قرار گرفته است .بر اساس بریوردهای جاری ،حداقل بيست هزار تا سری هرزار
جنگدوی خارجی از  75کشور به سوریه و عراق رفتهاند .در ای ميران ،بيشرتری نيررو از
تکفيریهای چچ و سپا عربستان است (بحران وری  .)2931/2/21 ،در ضرم برا
فرض اینکه تعداد زیادی از رزمندگان خرارجی بره عرراق و سروریه وارد شردهانرد ،چنري
پدیدهای نيازمند تالش گستردۀ اطالعاتی برای یسانسازی چني فرایندی است و اگرچره
ا بات ای امر قدری مشکل است ،به دليل تکرار ایر وضرعيت و ورود هردها جنگدروی
خارجی از نظر منطقی قابل ا بات است (ر.ک :حمدانی.)9102 ،
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همچني مسئله داعش متأ ر از تحوالت داخلی عراق و شکنندگی ساختارهای نظرامی
و سياسی در ای کشور ،مشکالت ناشی از انتقال قدرت به دولرت جدیرد حيردر العبرادی،
سوءکارکرد دولت نوری المالکی در مناطق سنینشي و بروز بحران نفو و اقتردار ،فقردان
نگرش راهبردی و بروز حرکتهای جداییطلب در کردستان عراق ،ناکاریمردی نيروهرای
نظامی در برخورد با حرکتهای چریکی و جنگهای نامنظم ،هراس عمرومی و یشرفتگی
عميق مدنی و مهمتر از همه دستيابی داعش به منابع مرالی جدیرد و اعمرال کنتررل برر
مناطق و مراکز حياتی موجب شده است معمای تروریسم به یک شوک بزرگ و حتری بره
هورت محتمل به یک فاجعه بي المللی مبدل شود.
امکان بروز خشونت و گسترش ین ،هلح و امنيت عمومی را به خطر میاندازد و ای
ضرورت احساس میشود که با فهم ریشهها و علل منازعات خشونتبار گام نلست را

 .1در برخی رسانهها از دولت خالفت اسالمی نیز یاد میشود که با توجه به تمایز مفهوم دولت و
خالفت و ایدهای که داعش برای احیای خالفت عباسی و فروریزی مرزهای ملی دولتهاای موجاود
دارد ،ترکیبی غیر منطقی است .در ادبیات انگلیسی زبان این گاروه اخیاراب باا عناوان Islamic State
) (ISو دولت اسالمی عراق و شام ) )Islamic State of Iraq and Syria: ISISمعرفی میشود.
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برای مواجهه فعاالنه و مؤ ر با ین و جستدوی سازوکارهای حل منازعات و ایداد یرامش
برداشت ) .(Earl, 2004, p.1پيامدهای اعمال خشونت نظير مرگ ،ضرب و جرح ،ترس و
نفرت نهادینهشده ،یوارهشدن مردم و تلریب اموال ین قدر گسترده است که نمیتوان از
ین غافل شد .اصطالح تروریسم میتواند به معنای اقدامات خشونتبار سیاسی
ازپیشبرنامهریزیشده ،علیه اهداف غیرنظامی توسط گروههای خرده ملی یا
عوامل مخفی که معموالب برای اثربخشی بر مخاطبان انجام میشود ،تعریف شود
) .(Halliday, 2002, p.25مؤسسه یادبود ملی پيشگيری از تروریسم 1از ای تعریر بهره
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میگيرد« :خشونت عمدی و با انگيزه سياسی بر عليه اهدافی خاص از سوی گروههای
فروملی یا عوامل زیرزمينی که معموالً با هدف تأ يرگذاری از طریق رعب و وحشت
هورت میگيرد») .(Katona, 2006, p.13عناهر محوری را در تعریر تروریسم میتوان
چني برشمرد) :(ibid, p.14خشونت یا زور (در  79درهد تعاریر ای مؤلفه وجود دارد)،
اهداف سياسی( 77درهد تعاریر) ،ترس یا تأکيد بر وحشت (در  77درهد تعاریر) ،تهدید
(در  95درهد تعاریر) ،احساسات روانشناسی و واکنشهای قابل پيشبينی (در  92درهد
تعاریر) ،تفاوت بي قربانيان و اهداف (در  17درهد تعاریر) ،اقدامات عمدی و
برنامهریزیشده و نظاممند و سازمانیافته (در  12درهد تعاریر) ،بهرهگيری از روشها،
استراتژیهای و تاکتيکهای پيکار (در  17درهد تعاریر).
تحليل و فهم زمينههای شکلگيری دولت اسالمی در عرراق و شرام کره برهاختصرار
«داعش» ناميده میشود ،از اهميت ویژهای برخوردار است .به رغم اهميت موضوع دولرت
اسالمی و ابعاد و پيامدهای ین در جهان بهخصوص در خاورميانه ،مطالعات علمیپژوهشی
زیادی در ای زمينه اندام نشده است تا ابعاد گسترش داعش و در پی ین دولت اسالمی و
عوامل موجد ظهور ین را بررسی کند؛ همچني روشها ،ابزارها و دیردگاه کنرونی دولرت
اسالمی در اداره مناطقی که بر ین تسلط دارد و ییندۀ ای دولت در سایۀ اهرداف اعالنری
بهخوبی واکاوی نشده است.
در پژوهشهای موجود ،جنگ بي داعش و دو حکومت عراق و سوریه و بعضی دیگرر
1. The National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism.
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از طرفها را بهتفصيل بيان میکنند و در ین از ای گروه نتيده اقدامات دولتهای غربری
یا بعضی از دولتهای عرب خليج فارس و به پدیدهای وارداتی یاد مریشرود .اغلرب ایر
پژوهشها ،نيازمند درک و ارائه قرائتی درست و ميدانی از واقعيات داعش هستند؛ چراکره
ای پدیده محصول تاریخ سياسی و اجتمراعی خاهری اسرت و مبرانی فکرری و اهرداف
عقيدتی ویژهای دارد؛ همچني برنامههایی که ینها اجرایی میکنند ،بره دليرل شرناخت و
یگاهی گسترده از عوامل محيطی و فرهنگی شایسته تأمل است.
سياست بهرهگيری از رسانههای جدید و شبکههای اجتماعی نظير فيا بوک و توئيتر
و راهاندازی «شبکه دابق» و مدلهای با همي عنوان ،تکيه بر اهرل غرافلگيری و اندرام
حمالت برقیسا ،اندام اقدامات خش و رعبیور ،قایلبودن به نوعی رسالت بهظاهر الهی
و تکلير برگشتناپذیر مذهبی ،چندرگهبودن هویت اعضا و ایداد ظرفيتهای جذب بي -
المللی در گروه و فراملیبودن ایدهها و اندیشههای ینها (تالش برای ایداد خالفتی بزرگ
که در نهایت غرب را هم به قلمرو خود خواهد افزود) موجب شده است که سير رشد ینهرا
در مقایسه با دیگر گروههای ملتلر افراطی به هورت تصاعدی باشد.
باید گفت مراکز علمی در سال  2179و اوایل سال  2177کترابهرای مهمری دربرارۀ
داعش منتشر کردهاند؛ ولی ای ی ار به مقدار کافی به یگاهیبلشی دربارۀ مشکل داعش و
پژوهشهای در چارچوب یکادميک و علمی کمک نکرده است .با ایر حرال اميرد اسرت
گامهای دقيق تر و متمرکزتری در یینده و در پی ای مرحله برداشته شرود .برخری از ی رار
مهم انتشاریافته عبارتاند از :خالفت داعش (2177م) ا رر هير م منراع؛ دولرت اسرالمی:
ریشهها ،توحش ،یینده (2177م) ا ر نویسنده و روزنامرهنگرار عررب ،عبردالباری عطروان؛
داعش و یینده جهان (2177م) ،ا ر عبدالرحم البکری؛ داعش :برگشت مداهد (2177م)
ا ر خبرنگار انگليسی ،باتریک کوکبيرن؛ داعش و اخواتها (خواهرانش) (2177م) ا ر محمد
علوش؛ جهان داعش (2179م) ا ر کارشناس امنيتی؛ هشام الهاشمی.
برخی از کتابهای مورد اشاره ،دارای سرشت روزنامرهنگارانرهانرد؛ از ایر رو ،تقریبراً
سطحی به ای پدیده نگریستهاند؛ ضم ینکه بعضی نویسندگان از واقعيرت بحرران درک
عميقی ندارند و به دليل دیدگاههای ایدئولوژیک خود ،در بسياری از مواقرع دیرد علمری و
روشنی ندارند .کتاب ج هران داعرش دربردارنردۀ رخردادها و اطالعرات اسرت و همچرون
کتاب های دیگر عاری از راهبرد در امر پژوهش است؛ ولی ای کتاب نسبت به کتابهرای
دیگر به واقعيت کنونی عراق نزدیکتر و در انتقال و دقت اطالعات تمرکز بيشتری دارد.
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اما ای پژوهش درهدد پاسخ به سؤالهای اساسی و فرعی است :زمينههای فکرری و
عملی شکلگيری داعش در تفکر اسالمی کداماند و ییا الگوهرا و چرارچوبهرای فکرری
عقيدتی ای گروه توانایی برپایی یک دولت و استمرار ین را دارد ،پرسش اساسری نوشرتار
حاضرند .اختالفات و تمایزات تفکر اهيل اسالمی و تفکر داعش کداماند ،چره شرباهت و
تفاوت هایی بي الگوی فکری داعش و القاعرده وجرود دارد ،ییرا سراختارهای ایدادشرده
توسط داعش نظير وزارت بنيادهای شرعی ،روابط عمومی ،اداره پست والیات یرا مدلرا
شورای نظاميان میتواند سازوکارهای ایدابی برای دولتسازی محسوب شوند ،زمينههای
بي المللی ایداد و استمرار فعاليتهای داعش کداماند ،داعش چگونه قادر به جذب افرادی
از مليتهای ملتلر گوناگون میباشد و در ای زمينه از چره ابزارهرایی بهرره مریگيررد،
سؤالهای فرعی ای پژوهشاند.
فرضيه اصلی مقاله حاضر چني است :ساختار فکری و عملی داعش مبتنی بر قرائتری
سال هفدهم /شماره شصت و هشتم  /زمستان 41
71

تدهيزی و ایدئولوژیک از اسالم است که دارای ریشههای تاریلی و عقيردتی و پشرتوانه
فکری رادیکرال در تراریخ اسرالم ،منرابع مرادی -انسرانی و یگراهی گسرترده از عوامرل
جغرافيایی -سياسی است و برای استمرار بنيانهای فکری خود بره دنبرال بهررهگيرری از
راهبرد دولتسازی می باشد.
 .1زمینههای فکری و اجتماعی -سیاسی ظهور داعش

با گسترش ای گروه و اعالم تشکيل دولت خالفت اسالمی ،تصوراتی دربرارۀ دالیرل
ظهور ای گروه شکل گرفت .برخی از تحليلگران پيدایش ین را امری ناگهانی دانسته که
حوادث غيرقابل پيشبينی به پيدایش ین کمک کرد .گروهی ای فرضيه را مطرح میکنند
که اهل سنت در دوران نوریالمالکی در معرض زنديرهای از ظلم و بهحاشيهرانردن واقرع
شدند و ظهور ای گروه نتيده چني اتفاقاتی است .بنابرای داعش و گسترش ین در عراق
را نمیتوان جز با توجه به مسائل مناطق سنینشي فهميد .ینها توانستند اهل سنت عراق
را به دو گروه دوستان و معارضان داعش تقسيم کنرد .دالیرل گسرترش نفرو داعرش در
مناطق سنینشي عراق را میتوان در دو علت جستدو کرد:
اول :اهل سنت عراق در برخی اهول اعتقادی -دینی و فقهی برا داعرش اتفراق نظرر
دارند؛ هرچند که در مسائلی چون تکفير ،احکام جهاد و برخورد هنی و عينی برا شريعيان
اختالف نظر دارند.
دوم :اهل سنت عراق معتقدند در سياست و حکومت عراق به حاشيه رانده شردهانرد و

الف) تفاسیر و ادراکات داعش از اسالم

بعضی از محققان معتقدند بنيان فکری داعش ناشری از پشرتوانه فکرری رادیکرالی در
تاریخ اسالم است که ریشههای ین به خوارج ،اولي بنيانگذاران اندیشه رادیکالی در تاریخ
اسالم در قرن اول هدری ،باز میگردد (نافع ،1121،ص )32درنتيده داعرش و پيرروانش
بهطورطبيعی به ميراث ای گروه تعلق دارنرد؛ چراکره اندیشرۀ خروارج از دیردگاه سياسری
ملالفت با اهل حکميت نشئت میگيرد که مبنایش حل اختالف علیب ابریطالرب و
معاویهب ابوسفيان برود؛ برهگونرهای کره خروارج بعرد از واقعرهی حکميرت ،خليفرۀ خرود
علیب ابیطالب را تکفير کردند و حکومت معاویه را نيز به رسميت نشناختند و وجوب
انقالب ضد ائمۀ فسق و جور را پایه نهادند .البته منظورشان ائمهای بود که نتایج حکميت
را چه با قبول و چه گردن نهادن توجيه یا قبول کردند.
بعد فقهی ای نوع اندیشه تکفيری را میتوان در اندیشه فقهی احمردب حنبرل (-571
777م) (یکی از چهار ائمۀ اهل سنت) یافت (نلبكا  ،1122 ،ص)93؛ چراکه مذهب حنبلی
با تکيه بر نص قرین و دوری از اجتهاد و تأویل از رادیکالتری مذاهب اهل سنت است و
همي امر اولي پایههای تأسيا اندیشه تکفيری را بنيان نهاد .در قررن هشرتم مريالدی
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داعش مللص و حامی اهل سنت عراق است .طرفداران داعش میداننرد یرزوی خالفرت
اسالمی تنها با گسترش و گرفت بيعت محقق نمیشود ،بلکره بایرد برا پرذیرش و یراری
ساختار اهل سنت همراه باشد .پذیرش چني ساختاری از سوی اهل تسن امرری دشروار
است؛ چراکه بسياری از اهل سنت عراق گزینۀ زندگی در سایۀ احکرام دولرت اسرالمی را
نمی پذیرند ،از طرف دیگر اهل سنت عراق در زمينرۀ دینری ،سياسری و عشرایری مراجرع
متفاوتی دارند و فاقد رهبری واحدی میباشند.
گروهی دیگر حلقهای از تحوالت گروههای اسالمی و اختالفرات بري ینهرا را مطررح
میکنند و نتيدۀ کنونی ین را تحرول و انشرعاب در القاعرده و فرراهمشردن بسرتر بررای
شکلگيری جنبشهای افراطیتر -رادیکالیتر مریداننرد .درنهایرت برخری دیگرر تأکيرد
میکنند که پيدایش داعش نقشهای غربی برای بيان تصویری تحریفی از اسرالم اسرت و
ای گروه ساختۀ اجنبیها برای تحقرق اهرداف معري انرد کره مصرالح ینهرا را برریورده
مینمایند .با وجود تعدد و اختالف ای دیدگاهها ،ای فرضيه که شکلگيری داعش متکی
به قرائتی خاص از اسالم است که برخی اقداماتشران را توجيره کنرد ،بيشرتر مقررون بره
واقعيت است.
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اب حنبل به دليل رد افکار معتزله که قایل به «مللوقبودن قرین بودند» ،متحمل شکنده
و زندان شد .ای اندیشه را خلفای ای دوره از تاریخ اسالم بنا نهادند و همي امر محققان
را وا داشت که رندی را که اب حنبل متحمل شد ،انگيزهای برای تبلور و برترری رویکررد
افراطی در درو ن مذهب حنبلی و از پی ین اهل سنت در تاریخ اسرالم بداننرد .بره همري
دليل بسياری وی را مؤسا تاریلی رویکرد سلفی میدانند که امروزه مرجع جنبشهرای
سلفی و جهادی است و از ین جمله میتوان به جنبشی اشاره کرد کره در تشرکيل دولرت
سعودی نقش مهمی ایفا کرد.
سپا اندیشۀ افراطگرایی با فتواهرای احمردب تيميره (527-777م) شردت بيشرتری
گرفت .فتواهای وی مرجعی برای توجيه تشدد و افراط و غلو است .با گذشت حدود هفرت
قرن از هدور ای فتواها هنوز بي فقهای مسلمان جدلیفری اند؛ چراکه گروه گسرتردهای
از علما چني فتواهایی را منتشرکننده تفکر افرراطگررا دانسرتهانرد و نتيدرۀ ین را چيرزی
میدانند که امروزه به نام تروریسم مشهور است .در تمام مناطق تحت تصررف داعرش در
سوریه و عراق ،عبارتی از اب تيميه خودنمایی میکند« :قوام الدی بکتاب یهدی و بسرير
ینصر» :پایداری دی به قرین هدایتگر و به شمشيری است که ین دی را یاری میرسراند
(نبانهیمنژند ،2939 ،ص .)29اب تيميه تأ ير بزرگی بر حرکتهای اسالمی و جریرانهرای
سلفی جهادی گذاشته است که القاعده و داعش از نتایج ای نوع تفکر افراطی اسرت کره
عمل به نص قرین و روایات را بر عقل برتری میدهند (نلبكا  ،1122 ،ص.)93
تفکر اب تيميه شش قرن بعد از وفاتش در عقيدۀ وهابیگری بازتوليد شده است و حتی
طرفداران وهابيت ،اب تيميه را پدر معنوی خود میدانند .وهابيت برر ایر اسراس شرکل
گرفت که مسلمانان بعد از وفات اب تيميه به مدت شش قرن در گمراهی زیستند تا اینکه
محمدب عبدالوهاب ظهور کرد؛ کسی که به اعتقاد پيروانش دعوت به اسالم را احيا و مردم
را به عقيدۀ درست رهنمون شد .ای عقيده برای رسيدن به هدفش تفکرر جهراد را روش
برپایی دولت اسالم یا خالفرت مریدانرد .در ین زمران شربهجزیرره عربسرتان جامعرهای
بادیهنشي بود که محمدب عبدالوهاب اعتقاد داشت ای جوامع از یموزههای اهريل و توحيردی
اسالم دور شده و به پرستش مقبره ،درختان و دیگر نمادهای دنيروی روی یوردهانرد و منحررف
شدهاند .او به ای نتيده رسيد که برای اجتنراب از بردعت ،نيازمنرد همکراری دیر و سياسرت
است؛ چراکه بدون قدرت اجبرار دولرت ،دیر در خطرر اسرت و بردون نظرم و انضرباط(قواني
شرعی) ،سازمان دولتی گرایش استبدادی پيدا خواهد کرد).) Diemen, 2015, p.1-2

ائتالف محمدب عبدالوهاب و محمدب سعود که در ین زمان امير منطقۀ الدرعيه بود ،مندر
به پيمانی شد که بي شمشير و حمایت از عقيده وهابی ائتالف ایداد کررد؛ هرچنرد ایر
ارتباط در برخی مقاطع به سمت ضعر و سستی رفته است و جریانهای فکرری در درون
تفکر وهابی به مقابله با نظام سعودی دست میزنند و دعوت بره جنرگ برا ین مریکننرد.
مهمتری ای جریانات القاعده است که مؤسا ین اسامه ب الدن است و هدفش بازگشت
به اندیشه جهادی در سرزمي اسالم است (هما  ،ص.)13
ای نوع تفکر جهادی به عنوان عکاالعمرل بره سررکوب جنربشهرای اسرالمی در
دولتهای مصر و سوریه در نيمه دوم قرن بيستم ،اندیشره بازگشرت مدردد بره سررزمي
اسالم را توجيه میکند .ای اندیشه زمانی که به عراق منتقل شرد ،بره واسرطه پشرتيبانی
سازمانهای اطالعاتی برخی کشورهای عربی بر ضد دخالت یمریکا در عراق جنگيرد؛ امرا
پيش از ای  ،چني تفکری از طرف سازمانهای عربی همسو با یمریکا در جنگ برر ضرد
شوروی در افغانستان تشویق شده بود.
در فاهله زمانی بي جنگ افغانستان با شوروی در سال 7454و اشغال عراق در سرال
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به همي دليل میتوان گفت بازخوانی تاریخ مراحل گسترش وهابيرت در اوایرل قررن
نوزدهم بسياری از وجوه تشابه ای روش افراطی که پيروانش از ین تبعيرت مریکننرد برا
خشونتی که سازمان داعش برای اجرای افکار و گسترش نفو ش استفاده میکند ،روشر
میسازد .تلریب مساجد ،زیارتگاهها و قبرهای شلصيتهای مذهبی در عراق و سوریه و
به عالوه ایداد دادگاههای شریعت که اعدامهای دستهجمعی را اجرا میکند ،تقریباً شربيه
ین چيزی است که یل سعود به پشتوانه وهابيت در سالهای  7419تا  7427اندام داد .در
ین دوره یل سعود اقدام به تلریب مقبره اهل بيت و هحابه کرد و مساجد و خانۀ اوليرا و
اماک مقدسه را ویران نمود و حدود هفت هزار نفر از ملالفان را به تهمرت ارترداد اعردام
کرد .انحصار قدرت اجتماعی در دست سران حکومت و عالمان وهابی در قالب مؤسسراتی
چون داراالفتاء ،مدمع علما و کميته ترویج ارزشها و پيشگيری مفاسد نمایان میشرود و
مدارس و دانشگاهها نيز تحت کنترل شدید عالمان وهابی میباشد.
درواقع عربستان سعودی واجد رژیمی اقتدارگراست که توانسته است با تکيه بر سياست
«السير أو المَنسَر» سلطۀ خرود را اسرتمرار بلشرد .چنري اقرداماتی مندرر بره برپرایی
پادشاهی سعودی و برقراری اندیشۀ افراطی وهابی به عنوان مرذهب رسرمی دولرت شرد.
سازمان داعش نيز امروزه در پی رسيدن بره ایر امرر اسرت (نلایحران ،2319 ،،ص.)13
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 ،2111ای اندیشه در بي جوانان مذهبی منتشرر شرد کره اسرتفاده از خشرونت تنهرا راه
دستيابی به اهداف است .بيشتر ای جوانان رزمندگان القاعده را تشکيل دادند و امروز نيرز
تشکيلدهندۀ ارتش داعش در سوریه و عرراق مریباشرند و رییرای تشرکيل خالفرت در
سرزمي های عربی و برپایی حکومت اسالمی را با روشهای افراطی و زور و سالح در سر
دارند.
ب) موقعیت داعش در نقشۀ دینی اهل سنت عراق
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اگر بلواهيم ریشه داعش را به عنوان دعوتکننده به تشکيل دولرت خالفرت بررسری
کنيم ،در مییابيم ای سازمان در امتداد دولت اسالمی در عراق است که حامد داود الزاوی
معروف به «ابوعمر الهاشمی الحسينی البغدادی» ین را در  77اکتبر  2117تأسريا کررد.
ابوعمر البغدادی ،رئيا شورای مداهدی  ،در نلستي بيانيۀ رسمی خرود دليرل تشرکيل
دولت اسالمی عراق را چني توهرير مریکنرد« :برا اشرغال عرراق بره دسرت نيروهرای
یمریکایی ،اختالفات قومی و مذهبی در عراق زیاد شد و کردها ،در شمال عراق و شيعيان
در مرکز عراق قدرتمند شدند .هر کدام از ینها هم ،حاميرانی از کشرورهای خرارجی و نيرز
ارتشی مستقل دارند؛ اما اهل سنت مظلوم واقع شدند .هدف از تشکيل ای دولت ،احقراق
حق اهل سنت است» (نبانهیم نژند ،2939 ،ص.)91
یک ماه بعد از مرگ ابوعمر البغدادی در  74یوریل  2171در یک عمليرات نظرامی برا
«ابراهيم عواد ابراهيم السامرائی» معروف به «ابوبکر البغدادی» بره عنروان اميرر سرازمان
دولت اسالمی در عراق بيعت شد .در تبليغات داعش از وی به «ابوبکر الحسرينی القررششری
البغدادی» نام برده میشود تا یادیور حدیث معرروف «خلفراء امتری ا ناعشرر ،کلهرم مر
قریش» باشد (هما  ،ص.)29-21
براساس یکی از مقالههای منتشره در دابق ،1طرح زرقاوی برای شکلگيرری خالفرت

 .1مجله دابق صرفاب یک مجله تبلیغاتی نیست ،بلکه در صدد صورتبندی آینده خالفات اساالمی
است و مهمتر اینکه تشریح میکند که خالفت اسالمی چگونه راهبرد جهانی خاود را شاکل مایدهاد
(.)Gambhir, 2014, p.10
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شامل پنج گام است :هدرت ،جماعت ،بی باتکردن طاغوت ،تمکي (ت بيت) و خالفرت.
ای مقاله تبيي میکند که القاعده در عراق ( ،)AQIسه مرحله ین را کره زمينره شرکل-
گيری دولت اسالمی عراق ( )ISIاست ،تکميل کرده و مدلی برای استقرار ترتيبات جراری
خالفت است( .)Gambhir, 2014, p.8در تبيي دیدگاه ینها در باب رهبری در مدله دابق
چني یمده است« :اسالم بدون جماعت ،و جماعت بدون امارت (رهبری) و امرارت بردون
طاعت (فرمانبری) وجود ندارد ...ای دی یک چيز وعدهدادهشده توأم با پيروزی ،نره دیر
تفرقه و تعصب ،بدعت و تفاخر به نظر شلصی و نه خالی از دی امارت ،اطاعت و خالفت
است»(.)Dabiq, 1435, p.2
البغدادی ابتدا تصميم به فرستادن گروهی از مبلغان به سوریه کررد .ایر گرروه ترأ ير
بسزایی در شوریفرینی و احيای روحيه نبرد ضد حکومت سوریه داشتند و اولي هستههای
ملفی در حمایت از دولت اسالمی عراق را تشکيل دادند .عناهر دولرت اسرالمی عرراق
نبرد در برابر ارتش سوریه را یغاز کردند و حضور نظامی ای گروه در شررق سروریه (کره
شبيه موهل و تکریت در غرب عراق است) ادامه یافت .با گذشت زمران ،حضرور عناهرر
تکفيری و عناهر دولت اسالمی عراق عاملی برای ضعر ارتش سوریه شد .در یغاز 2172
زمانی که جدایی گروههای معارض از نظام سوریه گسترش یافت ،گروه جبهرهالنصرره برا
رهبری «ابومحمد جوالنی» تمرد خود را از القاعده به رهبری «ایمر الظرواهری» اعرالم
کرد و همي امر باعث شد تا البغدادی در 7یوریل  2171تشرکيل اتحراد دولرت اسرالمی
عراق و شام (داعش) را اعالم کند .از ین زمان ،داعش و پيروانش بيعت با البغدادی را برر
هرکسی که بر ضد نظام سوریه اسلحه بره دسرت گرفتره ،واجرب شرمردند .همچنري برا
گسترش نفو داعش و گسترش شاخههای ین در جهان اسالم ،البغدادی میکوشد با تقليد
از اسامه ب الدن ،شاخههای داعش را مطابق ساختار سازمانی القاعده گسترش دهد ترا از
داعش پدیدهای بي المللی و جنبشی دینری -سياسری بسرازد .بره همري دليرل برخری از
پژوهشگران غرب معتقدند البغدادی امترداد طبيعری راهبررد اسرتراتژیک بر الدن اسرت.
(عطین  ،1122 ،ص.)01

با گسترش پهنه نفو داعش در سوریه و سيطره ین بر بسياری از منابع مالی همچرون
چاهها و پاالیشگاههای نفت که از ینها برای تأسيا دولت و تأمي بودجه استفاده میکند،
داعش به سوی عراق رهسپار شد و در جنگی تمامعيار استان نينوا (دومي استان عراق) را
اشغال کرد و بر بسياری از اموال بانکها استيال یافت و بر مناطق مهم شهر حاکم شد ،به
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عالوه با گروگانگرفت غربیها پولی به عنوان فدیه طلب میکند و از تدار جزیه دریافت
میکند .سپا داعش در  24ژوئ  2179دولت خالفت را رسماً اعالم کرد.
داعش به دليل روشی که در پيش گرفته است ،پيکرهای جدا از بعضی گروههای سنی
عراق نبوده است .اگر ریشه تفکر تکفيری را در عراق بررسی کنيم ،ریشه ین به اوایل سال
 7445بررراز مر ریگرررردد ،زمرررانی کررره جنررربش سرررروریه (کررره مؤسرررا ین شررريخ
محمدب زی العابدی ب سرور بود) بره عنروان یرک حرکرت سرلفی و برر مبنرای اندیشرۀ
اخوانالمسلمي مدلۀ السنه را منتشر ساخت و در ین به نشرر افکرارش پرداخرت و در ین
زمان بي اقشار سنی مشرهور شرد .در موسرم حرج در سرال  7447سررور برا گروهری از
عراقیهای متأ ر از وی دیدار کرد و همانها هستههای اوليه سرلفی -جهرادی در عرراق
بودند و مهمتری مؤسسان گروه انصاراالسالم در کردستان عراق شدند .بعد از یک سرال،
نيروهای جهادی انصاراالسالم شروع به سازماندهی در بغداد و هرالحالردی و موهرل و
دیالی کردند (ماکز مطالعات جنگ ونشنگتن.)1121 ،
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ازینداییکه سلفیهای جهادی دارای روابط تاریلی با کشورهای حاشيۀ جنوبی خلريج
فارس ،شام و مصر در موسم حرج و عمررهانرد ،گرونردگان اوليره بره جنربش سرروری و
همپيمانان ینها مسئوليتِ عضوگيری و سازماندهی در عراق را بره عهرده گرفتنرد؛ چراکره
دارای اندیشه سلفی -جهادی و افکار سروری بودند .ینان ترویج کتابهرایی برا محتروای
افراطی را که دعوت به راه حل جهادی و بشارت دولت خالفت میکرد ،تشویق میکردند؛
ینان همچني مردم را به بيعت با مال عمر و هدرت و بيعت سرّی با طالبان در افغانسرتان
فراخواندند.
هشام الهاشمی سه رویکرد در گروههای مسلح سنی در عراق را بر میشمارد و روش
میسازد که هر کدام از ای رویکردهای سهگانه دیدگاه خاهی بره اهرالحگرری و تغييرر
سياسی دارند (نلهاشم ،1122 ،،ص:)212
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الر) رویکرد اهالح از طریق مؤسسات دینی حکومتی :ای رویکرد چارهای جز استفاده
از تواناییهای مؤسسۀ وقر سنی که زیر نظر دولت عراق است ،ندارند .ایر جریران بایرد
افکار اهالحگرانۀ خود را از دریچۀ ای مؤسسهها عرضه کند .ضعر ای رویکررد در ایر
است که هواداران ین در هدد کسرب و کرار و منصربانرد و بسرياری از ینران از دیردگاه
اهالحگرانۀ حقيقی فاهله گرفتهاند و به همي جهت دیگر مناسب دعوت و ارشاد جهرت
اهالح نيست.

تکفيری م ل «عبدالقادر عبدالعزیز (سيد امام)» و «ابوبصير طرطوسی» به واسطه بعضی از
طالب و مبلغان تکفيری وارد عراق شد .مذهب تکفيرری توسرعه پيردا کررد و بره دسرت
شيوخی چون سرعدون القاضری و محمدحسري جبروری و محرارب عبرداللطير جبروری
گسترش یافت و در سال  7445با تأسيا «جماعت انصاراالسالم» به رهبری «شيخ فاتح
کریکار» به اوج خود رسيد .پيروان ای جماعت را به بيعت کریکار دعوت کردند و سلفی-
های معتدل را قانع کردند تا تفکر ینها را بپذیرند .جامعۀ سلفی بعرد از ایر بره دو بلرش
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ب) رویکرد اهالحگرانه همپيمانی با احزاب سياسی دارای وجهه اسالمی :ای رویکرد
در سياست و جراید جایگاه دارد و بعضری از تدرار اهرل سرنت را تشرویق مریکنرد و برا
سازمانهای اطالعاتی در منطقه مقابله میکند؛ ولری ایر رویکررد هروادارانی در جامعرۀ
شهروندان اهل سنت هلحجو ندارد و اگرچه ای رویکرد در انتلابات شرکت میکند ،ولی
چندان موفق نيست؛ چراکه از پشتيبانی عمومی برخوردار نيست.
ج) رویکرد مقاومت :معتقد به راه حل جهادی است و به مواجهه مسلحانه ایمران دارد.
ای رویکرد در امتداد اميران جهادی است که گروهها و سازمانهای مسلح در عراق را پایه
نهادند؛ ولی بيشتر اعضای ین در خارج از عراقاند و در رفراه زنردگی مریکننرد و ارتبراط
دایمی و مستقيم برا رزمنردگان سرازمانهایشران ندارنرد و ارتبراط ینهرا تنهرا از طریرق
سلنرانیها هوتی و انتشار بيانيه در پایگاههای اینترنتی است .رویکرد اخير به م ابه دایه و
پذیرای سازمان داعش در عراق است؛ چراکه تمایل و یمادگی در نبرد و ایمان به راه حرل
نبرد دارند .همچني ای رویکرد از اندیشههای افراطی جنبشهای تکفيری بهره میگيرد.
با ای حال ای سازمانها به دليل عدم حضور رهبرانش در عراق دچار ضعر است.
دعوت به تکفير جوامع و حکم به ارتداد مسلمانان ،از یغاز  7441از مساجد عراق و بره
دست شيخ مفتی عبدالملک شروع شد .وی متأ ر از راه تددید در عربسرتان و دعروت بره
توحيد شيخ محمد عبدالوهاب و فرزنردان و نوادگرانش برود .نتيدرۀ قرائرت فرردی وی از
مشایخ ندد و حداز ،واجبکردن احکام تکفيری بر خود و پيروانش بود .وی عراق را دیرار
کفر ناميد و خود و همراهانش را به واجبات و مستحبات شرعی در راسرتای اهرالح ایر
جامعه فراخواند (همی ،1122 ،ص .)213در سال  7449نوشتههای بسياری از علما و شيوخ

تکفيری جهادی (جماعة انصار السنه) و سلفیهای معتدل (مکتب شيخ محمد ناهرالدی
االلبانی) تقسيم شدند (نافع ،1121،ص.)222-211

استفاده از تمایزاتی دوگانه نظير جنگ هليبی  /جنگ مقدس ،داراالیمان /دارالکفر،
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انحراف  /اهالت ،جاهليت /دیانت و مداومت در بيان ای مفاهيم با هدف نوعی حدگزاری

بررای تکفيرر در مدلره دابنق

دیرده مریشرود(1435, Dhul-hijja, No p:2

.)Dabiq,

بهطورکلی تبليغاتِ تکفيری و گسترش اهرول و افکرار افراطری و گسرترش ین در عرراق
مبتنی بر دو عامل بود :اول از طریق مساجد که در ین عضوگيری یغاز شرد و دعروت بره
حاکميت یکپارچه و احيای خالفت اسالمی قوت گرفت .دوم اهدای اموال خيریه مشرروط
که به منزلۀ گام دوم برای ایداد پشتوانۀ مالی و گسترش تکفير در عراق بود.
عینیتیابی تفکرات داعش :وجوه اشتراک و اختالف و تمایز آن با تفکر اسالمی
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دیدگاه جهادی که توسط گروههای مسلح در عراق پایهگذاری شرد و هردف ین دفرع
دشم یمریکایی و اخراج ین از عراق بود ،عاری از ترتيب و هماهنگی و حاهل فتواهرای
شرعی است که از قدیم بدان عمل میشد و بدون بررسی و ملالفت پذیرفته میشرد .برا
گذشت زمان و نرسيدن به هدف (پيروزی) و تنوع فرهنگی رهبران گروههای مسلح سرنی
(سلفی ،اخوانی و هوفی) ای دیدگاه از چني نقطهنظری فاهله گرفت و کوشيد واژههای
جدید را بر حسب نياز و شرایط عراق پایه نهد.
ینچه گروه های مسلح سنی در عراق و از ین جمله داعش را در عراق متمایز میسازد،
هواداران گستردهای است که به اهداف ین ایمان دارند و بدون بحث یا جدل از ین تبعيت
میکنند .ای اهداف مطابق توجيهات شرعی و پوشش دینی است و شکی نيست که متون
دینی -اگر سندیت ینها را درست بشماریم -قرائات بیشماری دارند تا جایی که میتوان
بي مت دینی و قرائت دینی تمایز قایل شد؛ در ضم طبيعت فتوا و هدور حکم شررعی
به مقتضای طبيعت زمان و مکان و قضایای مورد بحث است و شرریعت برا ایر مسرائل
همراهی میکند.
باید توجه داشت گرایش بره خشرونت پريش از ینکره بریمرده از دیر باشرد ،نتيدرۀ
زمينههای تاریلی ،فرهنگی ،اقتصادی و روانشناختی یک جامعه اسرت؛ اگرچره اقردامات
خشونتورزانۀ ای گروهها ضد مردم در پوشش دی است و اعمال قردرت و تررس را بره
عنوان عکاالعمل طبيعی در مقابل ملالفان مداز بشمارند (خلیفه ،1121 ،ص.)911
اسالم بههورتکلی یک اهل روش است که می توان قرائتهای نوگرایانه و همسرو
با زندگی از ین داشت؛ اما از مهمتری وجوه بستگی در تفکر گروههای مسلح در عراق که
مدعی نمایندگی اسالم هستند؛ میتوان موارد زیر را بر شمرد:

 .2داعش و القاعده

دا عش از بط القاعده پدید یمده و در فضای فکری و معرفتری القاعرده رشرد یافتره
است؛ اما با وجود یگانگی تقریبی در روشها و اهداف با نگاهی عميقتر در مییرابيم کره
القاعده و داعش اهداف شلصی و دیدگاههایی دارند که بر پایه فرهنگ ،زمران ،مکران و
رهبران و وابستگیها متفاوت است؛ بنابرای نمیتوان یکریبرودن اهرداف و تراریخ – ترا
حدودی -را دليلی بر تطابق هر دو گروه دانست؛ چراکه تفاوت فکری و تحرول سرازمانی
ینان اختالفات بيشترشان را در پری دارد .در ایر بلرش ،زمينرههرای اشرتراک و تفراوت
سازمانهای اسالمگرا به ویژه القاعده و داعش را بررسی میکنيم.
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 .7دیدگاههای ینان منحصر در ین چيزی است که کميتههای شرعی تحت امر ینهرا
منتشر میکنند و با چشمپوشی از شایستگی شلصی مفتی یا اطالع وی از دی و قدرت
و هالحيتش در امر فتوا ،نظرهای هادره از علمای دیگر اهل سنت را بررسی نمریکننرد؛
ینان علمای حکومتیاند و تنها به خواندن کتب خود یا فتوای هادره از کميتههای شررعی
بسنده میکنند .همچني مفتی جرئت ملالفت یا انتقاد از داعش یا القاعده یا حتی بعضری
از رهبرانش در سادهتری امور را ندارد و در هورت ملالفت مندر به تهمت مزدوربودن یا
اجرای قصاص میشود.
 .2تأکيد بر اجرای بعضی از فتواها که در موقعيتهای خاص هادر شرده اسرت .ینران
چني فتواهایی را قواعد کلی برای هر وقت و زمان تلقی میکنند و از ساختار تراریلی یرا
پژوهش در سند دینی ین چشم میپوشند.
 .1ینان به شکل مطلق ادعا میکنند که جهاد مصلحت است و در امر جهاد وهی تلقی
میشوند .ای در هورتی است که بي مذاهب و جریانهای اسرالمی در مشرلصکرردن
حدود و موارد و اطالق کلمۀ جهاد اختالف نظر جدی وجود دارد.
 .9ینان بي تکفير عام و تکفير معي در فقه اسالمی خلطکردهاند؛ بره ایر معنرا کره
تکفير با شکل معي و در موارد خاص را قاعدهای عمومی در نظر گرفتهاند که حتی شامل
اختالفات مذاهب (قناعات) نيز میشود.
 .7تعصب شدید در یرای خود و رهبرانشان و نپذیرفت اجتهاد ملالفان .ایر گرروه از
طریق تکفير ،دیگران را نفی و سل شان را لغو تلقی میکند ترا برر ویرانرههرا بزرگری و
مدنيت خود را پایه نهد که مسلماً با اندیشه اسالم منافات دارد.
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الف) زمینههای فکری و تبار مشترک القاعده و داعش
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اغلب گروههای جهادی  -تکفيری با تکيه بر اهالت و حقانيت خود ،گفتگوی سياسی
با طرفهای ملتلر را رد میکنند و چني کاری را از منظر دی شایسته نمیداننرد .ایر
گروهها به هورت علنی گفتگو با یمریکا و همچني گفتگو با بيشتر سازمانهای سياسی در
سرزمي های عربی و اسالمی را نيز رد میکنند؛ زیرا بر مبنای اهل والء ،تا اعالم توبره و
«بيعت» زمينه برای گفتگو فراهم نيست .بهویژه بعد از سرنگونی مرسی و دولت بریمده از
اخوانالمسلمي در مصر ،چه کسی میتواند گروههای مسلح در جهان عرب را قانع کند که
هندوقهای رأی راه حل است؟
اشتراکات فکری داعش و القاعده و جنبشهای سنی افراطی را میتوان چني برشمرد:
ر وجود یرمان مشترک و مبتنی بر شریعت اسالمی :مدموعه رزمندگان داعش و بيشتر
گروههای مسلح در یرمان شریعت اسالمی که به م ابه حلقۀ مشترک ینهاست ،اتفاق نظرر
دارند .ای یرمان توجيهی برای موجودیت ینها و توجيهکننده اقداماتی است که اندام می-
دهند .شواهد و نشانگان ای یرمان مشترک ،جهادگرایی ،ایمان بردون پرسشرگری ،دفرع
دشم از سرزمي  ،حکم به ینچه خداوند نازل کرده و تالش برای رفرع ظلرم اسرت .ایر
گروهها میکوشند تا به ای یرمان و عقيده کمک و رنجهای موجود را ولو با سالح از بري
ببرند .در ادامه برخی عناهر هویتی ینها در چارچوب یرمان شریعت اسرالمی کرر خواهرد
شد(حطیط ،1121 ،ص.)222
ر وعدۀ پيروزی یا شهادت :ای مسئله از بزرگتری وجوه اشرتراک بري گرروههرای
جهادی است و اعضای گروه بشارت پيروزی یا شرهادت در راه عقيرده یرا یرمران خرود را
عنصری محوری در گرایش به ای گروهها میدانند.
ر ایمان به گروه به جای شلصيتها :گروههای جهادی به شکل گسترده متکری بره
شلصيتها نيستند .به همي جهت ازدستدادن یکی از ای شلصيتها تأ يرگذار است؛
ولی ای تأ ير گسترده نيست .ای گروهها به شکل گسترده به روح سازمان تکيه میکننرد
تا اینکه به شلصيتها اتکا نمایند .کشتهشدن ب الدن شاهدی بر ای امر است(نلهاشم،،
 ،1122ص.)21
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ر تأ ير از تفکر جهادی قطبی-اخوانی :زمينههای فکری داعش بریمده از پا زمينره
(قطبيه -اخوانيه) است که مسائل حاکميت وخالفت را بر پایه تفکرات ینها ایداد کردهانرد
(نلمناع ،1122 ،ص .)22معموالً گروههای جهادی که بر مبنای سری (روش اخوانی) اقدام

میکنند ،به روشهای ملتلر کشت (روش قطبی) دست میزننرد .حتری قبرل از اینکره
اقدامات سری هورت دهند ،قتل سازمانیافته را به شکل تدریدی در مواجهههای ملتلر
با دشم تکرار میکنند.
ر عضوگيری بر پایه ساختار سلسلهمراتبی :هر گروه جهادی روش فکری معينی برای
تحریک ،توجيه و تأیيد اقدامات جهادی دارد(عطین  ،1122 ،ص )111و چني منظومرهای
غالباً سازمان گروه جهادی را به شکل یک هرم شکل میدهد که در رأس ین افکار گروه
قرار دارد و گروهی از ناظران وشارحان ای افکار اقدام به تأیيد ینان مریکننرد و در ادامره
گروهی از مبلغان اقدام به عضوگيری فکری میکنند که از عضوگيری نظامی بيشتر است؛
بهگونهای که گروههای جهادی در ای نقطه تالقی فرهتی برای گسترش نفو جغرافيایی
و انسانی مییابند.
ب) زمینههای مشترک فعالیت داعش و القاعده
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مهمتری نشانهها و زمينههای مشترک داعش و القاعده و سهم ین در فعاليت ایر دو
گروه در عراق بهاختصار عبارت است از:
ر گسترش شيعه در خاورميانه که پيش از ای و برا ایر ماهيرت و گسرتردگی سرابقه
نداشت و تشيع دینی و سياسی در درون مرزهای ایران قلمداد میشد.
ر داعش و القاعده در عراق به مقردار کرافی هرواداران سرلفی جهرادی دارنرد کره در
استانهای سنینشي زندگی میکنند .ای افراد علوم شرریعت را فررا گرفتره و از علمرای
خارج از عراق بینيازند؛ به همي دليل شاخۀ القاعده در عراق یکی از قویتری ینهاست و
در شکلگيری داعش به شکل عملی نقش مهمی ایفا کرد.
ظهور دو سازمان داعش و القاعده در عراق همزمان و با هدفی معي بود که در بلش
بعدی پيرامون تحول و اختالف زمينۀ داعش سل خواهيم گفت .اما اشغال عراق در سال
 2111در اهل به معنای مدوزی برای زایش سازمانهای تکفيری مسلح بود .ای اشرغال
توجيهی برای ایداد القاعده و داعش در هر سرزمي اسالمی بود .نيروهای ای سازمانها
در عراق دور از محيط جنگ با یمریکا بودند و به لحاظ جغرافيایی مریتوانسرتند برا ینران
رویارویی شوند؛ ولی یمریکایی ها به عراق یمدند و در مقابل ینها قرار گرفتند .اندکی پا از

47

ورود نيروهای امریکا به عراق «شريخ ابومحمرد العردنانی الشرامی» 1برا هردف تحرری
مسلمانان به طرح ضرورت رویارویی با هليبیها و وعدۀ پيروزی نهایی پرداخت( Official

 .)Spokesman For The Islamic State, 1435, P.1در شماره دو مدله دابق ،ای جمله
از ابومصعب زرقاوی یمده است« :جرقه تا به ایندا در عراق روش شده اسرت و یترش ین
زبانه خواهد کشيد -به ا ن خداوند -تا زمانی کره ارترش جنرگهرای هرليبی را در دابرق
بسوزاند» (.) Dabiq, Ramadan, No 2, P.2
ای دو سازمان (داعش و القاعده) ،پروژهای بزرگ در عراق را پایهگذاری کردنرد و ین
ایستادن در مقابل رونردهای سياسری در عرراق تحرت عنروان مظلوميرت عررب سرنی و
محروميت ینها از مشارکت در سياست و حکومت بود .ای هدف به دو هورت جلوهگر شد:
اعالم جنگ ضد هر کسی که در روند سياسی و حکومتی شرکت میکند و در همان حال،
ضم اعالم عدم مشارکت در ای دو روند ،مشارکت هر عراقی در کار سياسی یا حکومتی
ممنوع اعالم شد.
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ج) زمینههای تعارض داعش و القاعده

با وجود اینکه هر دو سازمان داعش و القاعده از یک منشأ هستند ،دیدگاههای ملتلفی
نسبت به برخی مسائل دارند .برخی از ای اختالفات به ریشرههرای اعتقرادی و اهرداف و
پایهها و اهول باز میگردد و بعضی دیگر ناشی از طبيعت کار ميردانی و دیردگاه متفراوت
ینها برای اجرای ای اهداف و تحقق ینهاست.
واقعيت ای است که همۀ سازمانها و احزاب و مدموعههای افراطی و علیاللصوص
تکفيری نشئتگرفته از دیدگاه حذف ملالر است و جایی برای گفتگروی مسرتقيم براقی
نمیگذارند .ای گروهها بر پایۀ عقاید قطعی و غيرقابلپرسش شکل گرفتهاند ،چه ضد ینها
باشد و چه موافقشان(غلیی  ،1112 ،ص .)12ای دو عامل با اینکه مانعی بر سر بسرياری
از گروههای تندرو و جهان خارجی میباشد ،مندر به چند تکهشدن ای گروهها نيرز شرده
است؛ چراکه افراطیگری همانطور که یک گروه را از جهان جدا میکند ،افررادش را نيرز
بر حسب تفکرات تقسيم میکند.
میتوان اعتراضات گروه «القاعده» به داعش وهمچني اختالفات بي ای دو سازمان
1 . Shaykh Abū Muhammad al-‘Adnānī ash-Shāmī.
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و اعالم بی نيازی از خارج کرد؛ بهگونهای که گرفت کمک مالی از القاعده را که از سرال
 2119ماهيانه حدود  771هزار یورو بود ،قطع کرد(نلهاشم ،1122 ،،ص.)110
ر در زمينۀ شرعی نيز بي ای دو گروه اختالف وجود دارد؛ چراکه القاعده داعرش را از
سنت و بيعت خارج میداند و در ای زمينه بسياری از شيوخ سلفی همراه القاعده هسرتند؛
بهگونهای که البغدادی بسياری از هوادارانش از شيوخ سلفی جهادی را از دست داد؛ چراکه
بعضی از شيوخ معتقدند خروج البغدادی برر الظرواهری از افعرال خروارج اسرت و دیگرران
معتقدند البغدادی با واجبشمردن بيعت بر عليه جبهۀ النصره جنگ را ضد جریان جهرادی
و سلفی اعالم کرده است(علیش ،1122 ،ص .)123به ای دليل که اعتبار وی بره عنروان
مدافع یرمان یاری عربهای سنی در عراق و شام ملدوش گردید و مقبوليتش در جهران
عرب و اسالم از دست رفت.
همچني شلصيت تکفيری -طائفهای البغدادی در روش برخورد وی برا جنرگهرای
عراق و سوریه تأ ير گذاشته است و چه بسا مندر بره بحرانریترشردن وضرعيت منطقره و
طوفانیشدن ین و درنتيده تغيير نقشۀ سياسی و اجتماعی ین بشود .همي امر ،مندرر بره
کمکگرفت البغدادی از شيوخ شریعت عراق در بحث ،نظرخرواهی ،نگرارش کترابهرای
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را در اعتراض به ساختار داخلی (دیدگاه کلی ،رهبری و جایگاه نيروهای خارجی نسبت بره
گروه) و خارجی (دیدگاه خارجی ،اهداف ،تحوالت ،عقاید و ) ....تقسيم کرد:
در زمينۀ داخلی ،تحول در دیدگاه طرفي و شروع جردایی را مریتروان در تسرلط برر
امکانات سياسی دید؛ چراکه بسياری از مسائل بعد از جنرگهرای سروریه در سرال 2172
نسبت به داعش تغيير یافته است.
ر افزایش اموال و سالح و رزمندگان به شرکل مسرتقيم و گسرترده در جبهرۀ شرمالی
وشرقی سوریه بهگونهای که در ماه یوریل سال  2171ميالدی به اوج رسيد و همري امرر
باعث شد تا داعش بيعت با البغدادی را بر هر کسی که در ای منراطق سرالح برر دسرت
گرفته ،واجب بشمارد .ای در حالی است که البغدادی قبل از ای ا عان میکرد که سرالح
داعش تنها در جنگ با طائفۀ نصيریه ،شيعيان و نظام بشار اسد به کار گرفته خواهرد شرد.
اما جنگهایی برای قبول بيعت در منطقههای رقه ،ریر حلرب ،ریرر ادلرب و کروههرای
ال قيه بر ضد جبهۀ النصره و جبهه اسالمی و احرار شام اندام شد .ضم ینکره داعرش از
تصميمات ایم الظواهری که البغدادی ین را ضعير و سست مریخوانرد ،سررپيچی کررد
(مناع ،1122 ،ص .)222-293البغدادی در پی ای مسئله به تهيه بودجه از داخل روی یورد
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شرعی و همۀ مسائل مرتبط با تألير و فتوی وشرح و جوابدادن به ملالفان شد .از ایر
شيوخ میتوان به عبداهلل یوسر خاتونی ،عبداهلل عانی ،ميسر علی جبروری و انرا حسر
خطاب اشاره کرد.
ر دو گروه در امر بيعت و اعتقاد به حقانيت ین اختالف دارند و همي امر الظواهری را
واداشته تا درخواست محاکمه شرعی البغدادی و جوالنی را بدهد و دليل وی احقاق خرون
مسلمي است .البغدادی نيز به مقابله برخاسته و با تأکيد بر ای امر که جهاد تنها از طریق
ینها و با نام داعش معنا مییابد ،کسانی را که با روشی غير از ای بدنگند ،متهم به خيانت
و ارتداد کرده است .هرچند الظواهری یمادگیاش برای چشمپوشی از جنایرات داعرش در
سوریه را به شرط بيعت البغدادی ملفی نمیکند .البغدادی در خطبههایش بر عردم ا برات
بيعت داعش با الظوهری تأکيد میکند و ناتوانی الظواهری در یوردن دليل برای ای مسئله
را یادیور میشود (علیش ،1122 ،ص.)100
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ر اختالف در رهبری :ازینداییکه در القاعده تنوع رهبری دیده مریشرود و مهراجران
سهم باالیی در رهبری شاخۀ القاعده در عراق دارند ،البغدادی کوشيده تا نقرش مهراجران
عرب در مناهب مهم سازمان را کم کند و بسرياری از ینران را در مناهربی چرون شرورا،
اطالعرسانی ،سربازگيری و جمع اموال خيریه قرار داده است (منراع ،1122 ،ص .)99او در
امور اختيارات اعالم جنگها ،تأسيا شورای نظامی و لغرو منصرب وزیرر جنرگ و عرزل
مسئوالن در والیت بغداد و دیالی از افسران تکفيری سابق ارتش عراق بهویرژه نيروهرای
امنيتی و اطالعاتی کمک گرفته است .ای مسئله به دليرل تررس البغردادی از دخالرت در
تصميمات و مراقبت از او و حسابرسی از طرف رهبران القاعده میباشد .همانگونه کره برا
زرقاوی و البغدادی چني معاملهای شد .همچني ای مسئله باعث شد تمام منصربهرای
وزارتی در داخل سازمان را حذف کند و همۀ ادارات و مناهب داخل در سازمان با اشرراف
مستقيم وی در اک ر موارد کار کنند و ای همان شيوه زرقاوی است.
در زمينۀ خارجی ،اختالف در دیدگاههای تابع داعش و القاعده به دو نکته باز میگردد:
ر اختالف پيرامون محدودۀ جدید عملياتی که انرژی گروه را از بري بررده و ترالش-
هایش را ناپيوسته میکند .القاعده معتقد است که جهاد دو نوع میباشد :جهاد فتح و جهاد
دفاعی (نلهاشم ،1122 ،،ص .)21نوع اول یا همان جهاد فتح ،تنها توسط دولرت هرورت
می پذیرد و هدف ین گسترش مرزها و انتشرار دعروت اسرالم و برطررفکرردن ظلرم از
مظلومان است .اما جهاد دفاعی در هورت حملره و یرورش دشرم بره هرر سررزمينی از

و یمریکا بود .زرقاوی به عنوان رهبر کاریزمای داعش ،پا از تشکيل القاعرده فری برالد
الرافدی  ،دشم اول خود را شيعيان ناميد و رسماً شريعه را خرائ و منرافق معرفری کررد؛
عموم شيعيان را تکفير کرد و کشت تمرامی ینهرا را جرایز شرمرد (نبرانهیم نرژند،2939 ،
ص.)00

همچني میتوان به تمایزی جدی بي داعش و القاعده اشراره کررد ،تمرایزی کره در
عمليات انتحاری که هر دو گروه اندام میدهند ،تدلی مییابد .داعش به عمليات انتحاری
به شيوهای تاکتيکی نگاه میکند ،القاعده بره عمليرات انتحراری دیردی اسرتراتژیک دارد
(نود  ،2939 ،ص.)11
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سرزمي های اسالمی می باشدکه بر هر مسلمانی واجب است .درنتيده دو طررف برر سرر
وجود جهاد فتح اختالف دارند و همي امر مندر به اعالم دولت در موهل و شمال سوریه
از طرف البغدادی شده است تا دیدگاه خود پيرامون حقانيت ای نروع جهراد را بره ا برات
برساند؛ درهورتیکه القاعده چني اقدامی را کاست از انرژیها و ازبري برردن ترالشهرا
میداند.
ر در زمينۀ اهداف نيز اهدافِ استراتژیک هر دو طرف تغيير یافته است .در سال 7447
بيانيهای هادر شد و تشکيل جبهه مبارزه جهانی برای مبارزه با یهرود و مسريحيت اعرالم
شد و ای اهداف تا مدتها محرک اساسی دیدگاه القاعده در ای رابطه بود .ای دیدگاه به
احيای روح جهاد و برپایی امت اسالمی و وحدت ین زیر پرچم وحدت و مقاومت برر ضرد
اشغال عراق توسط یمریکا در سال  2111و همپيمانان یمریکا تغيير یافت .به ای ترتيرب،
تمام طرفهای معارض با القاعده یا گروههایی که در فقه و عقاید برا ین متفراوتانرد ،در
چارچوب «همپيمانان یمریکا » قرار گرفتند .اما وقتی داعش به قدرت رسيد ،هدف اساسی
ین مبارزه با شيعه (به عنوان دشم نزدیک) 1به شکل مستقيم و حتی چشمپوشی از غرب

 .3ساختار سازمانی داعش

بلشی از گفتار پيرامون دولت خالفت یا دولرت اسرالمی در عرراق و شرام ،تصرور از
 .1عدو قریب.

47

سال هفدهم /شماره شصت و هشتم  /زمستان 41
47

ماهيت و سرشت چني دولتهایی است که حضرور خرود را اعرالم کرردهانرد .ییرا چنري
دولت هایی بنيان و اساس حقيقی یرک دولرت را دارا هسرتند؟ یرا تنهرا حامرل جنربش و
شعارهایی است که هدف ین ایداد دیدگاه سياسی و دینی برای ایر سرازمان اسرت؟ ییرا
سل گفت از ساختارهای کنونی ای دولت فرضی ،ناشی از دیدگاه استراتژیک اهداف ای
سازمان است؟ یا مرحلهای است که فرض ین طبيعت تحوالت سياسی است؟ شرهروندان
در ین چه جایگاهی دارند؟ ییا دیدگاه یکجانبهنگر تکفيری که همۀ ملالفان را حذف می-
کند ،میتواند دولتی را در قرن بيست و یکم پایه نهد؟
شاید داعش در واقعيت ،بنيان هرای فرضری بررای تشرکيل دولرت را داشرته باشرد و
برخوردار از سه عامل (زمي  ،جمعيت و حکومت) باشد؛ اما به دليل فقدان عنصر حاکميرت
و شناسایی نتوانسته است به عنوان دولتی مستقل ظهور یابد .نکته مهمتر اینکره ،داعرش
بيش از ینکه تشکيل دولت را داشته باشد ،درهدد ارائه الگویی متفاوت از سراختار کنرونی
نظام بي الملل و اعاده ساختار خال فرت اسرت .پرروژه البغردادی بررای تحقرق اسرتراتژی
سازمانی داعش دارای سه مرحله است :مرحلۀ اول یا همان مرحلۀ هولت (تاخرت و تراز)،
مرحلۀ درگيری با رزمندگان گروههای دیگر و سپا مرحلۀ گرفت بيعت اجباری از تمامی
رزمندگان در مناطق تحت نفو خود میباشد .چني کاری برر مبنرای عقيردۀ اسرالمی در
حرمت تعدد پرچمها در زمان تشکيل دولت اسالمی میباشد (خلیفره ،1121 ،عردد )21؛
یعنی برپایی هر سازمان دیگر یا گروهها و احزاب که هنوز با البغدادی بيعرت نکررده و در
زیر سلطۀ وی نيستند ،حرام میباشد؛ چرا که تشکيل چنري گرروههرایی دولرت اسرالمی
فرضی را ضعير میسازد .همي امر را میتوان در «کميتههای حسبه» در نينوی ،رقره و
دیگر مناطق تحت نفو داعش مشاهده کرد.
با ای حساب ،هر کسی که پروژۀ سازمانی البغدادی را بر طبرق دسرتاوردهای مطررح
بررسی میکند ،در مییابد که:
ر استراتژی سازمانی بلندمدتی برای سازمان داعش وجود ندارد تا بر اساس قرائتهرای
بازتر از متون دینی بتواند نمونهای از یک دولت را شکل دهد.
ر ساختار سازمان مبتنی بر بنيرانهرایی اسرت کره بيشرتر جنربشهرای دینری در ین
مشترکاند .ای بنيان همان مقاومت است و ایداد دولت یا در دستداشت پروژهای بررای
تشکيل دولت را در بر نمیگيرد.
ای امر نشان میدهد سازمان داعش ،از نظر فکری به مرحلۀ تشکيل دولرت نرسريده

است و نمیتواند نمونۀ خود را بررای تشرکيل دولرت و مبتنری برر دسرتاوردهای دینری و
تکفيری (که ناشی از قرائت خاص از اسالم است) بسازد؛ ازای رو در ای بلش بره بحرث
دربارۀ بنياد سازمانی داعش میپردازیم و دیدگاههای سازمانی داعش بررای ایدراد دولرت
خالفت را تحليل میکنيم.
شبکههای داعش متأ ر از تدارب شبکههای القاعده به چهار دسته تقسيم میشوند که
ساختار سازمانی داعش محسوب میشوند (نلهاشم ،1121 ،،ص:)211
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الر) نویسندگان و ناظران :ای گروه غالباً در مدلا شورا ،هيئرتهرای شررعی ،امرر
قضاوت و کميتههای حل اختالف و نزاع و دادخواهی مشترک دیده میشوند .از ای دسته
میتوان به قاضی ضریر «علی جبوری» و شيخ ابو عبدالرحم عراقری و شريخ عبدالسرتار
جنابی اشاره کرد.
ب) مبلغان و ناشران :ای دسته شامل ائمۀ جمعه ،خطيبان و طالب علوم دینی مبتنری
بر تفکر تکفيری قطبیاند و از نظر رتبۀ علمی پایي تر از نویسندگان و نراظران محسروب
میشوند .ای افراد غالباً در امور جذب نيرو ،پایگاههای الکترونيرک برهویرژه شربکههرای
اجتماعی حضور دارند تا اندیشه خود را ترویج و به دشمنان پاسخ دهنرد .بسرياری از ایر
دسته به هورت مستقيم به همراه رزمندگان داعشی و در ميدان نبرد حضور دارند .از ایر
دسته میتوان به ابو محمد عدنانی معروف به «طه نبشی» اشاره کرد.
د) مؤمنان :ای دسته غالباً در هر اول رهبری نظامی ،اداری ،مالی ،امنيتی و ...هستند
و به دو دسته تقسيم میشوند؛ اول مؤمنان اهريل بره تفکرر تکفيرری و دوم وابسرتگان
پيشي حزب بعث که مؤم به تفکر تکفيریاند و در خطوط مقدم سازمان حضرور دارنرد.
خصوهاً بعد از ینکه البغدادی به رهبری داعش رسيد و ینها را به خود نزدیرک سراخت .از
ای دسته میتوان به ابو عبدالرحم بيالوی و ابومسلم ترکمانی اشاره کرد.
د) تابعي  :ای دسته غالباً شامل کسانی است که به تفکر تکفيری معتقد نيستند؛ ولری
برای گروه داعش سازماندهی شدهاند .دليل پيروی ینان از ای سازمان ،شور و عاطفره یرا
فریفتگی است که ناشی از جهل ینان میباشد.
رهبری در داعش

رهبران رده اول داعش در عراق (بنا بر زندگی شلصریشران) غالبراً گررایش سرلفی،
قطبی و جهادی و در رفتار خود خشونت و شدت (برپایه درک و هروش متفراوت) دارنرد و
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عدۀ کمی از ینان در امور واقعی ،درک فقهی و استنتاج منطقی فقهی دارند .ایر امرر بره
هورت کلی ناشی از تأ يری است که تکفيریهرا در ابتردای شرروع دیر یمروزی خرود از
تفکرات جهادی (در انتقام از جامعه) پذیرفتهانرد و هردف از ایر افکرار ایدراد شلصريت
ستيزهجو در ای اشلاص بوده است (ناج ،1122 ،،ص .)02چني امری غالبراً مندرر بره
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گوشهگيری و پناهبردن ای افراد به ای افکار و منع ینان از ورود به جامعه (با ایر گمران
که ای جوامع جاهلیاند) و استفاده از مفهوم والء و برائت برای چني رهبرانيتی و حکرم
به تکفير و الحاد دیگران شده است.
رهبران داعش نزد بسياری از رزمندگان مقبول نيستند؛ ولی به دليل تهدیرد و ترغيرب
دینی و در برخی مواقع سرکوب ،به بيعت با امير داعش ت دادهاند .زنديرۀ خشونتهرایی
که داعش هر روز بدان مرتکب میشود و دهها نفر از مسلمانان و دیگر ادیان را بره دليرل
نپذیرفت بيعت با امير میکشد ،از ای دست است .حتی در داخرل سرازمانهرای افراطری
تکفيری نيز به همي عنوان اقدام به قتل میکنند؛ برای م ال پريش از ایر نيرز سرازمان
القاعده در شهر موهل و در پایان سال  2114گروه شيخ عبدالکریم جبروری معرروف بره
«مال کریم الشوره» را اعدام کرد؛ چراکه وی کوشيد راه البغدادی را تصحيح کند و وی را
به راه زرقاوی بياورد (نلهاشم ،1121 ،،ص.)119
به همي دليل سياست رهبران داعش ،گوشنسپردن به سلنان گروهها و شاخههرای
دیگر ،شکایات و مسائل مردم ،و علمای سلفی جهادی که میکوشرند ترا اهرالح کننرد،
میباشد و هر کسی که غير از ینان باشد ،متهم به داخلشدن در تشویق به تمرد و عصيان
میباشد .ای خودپسندی و عدم پذیرش دیگران که چه بسا با فکر و اندیشه ینان تطرابق
دارد ،ینان را از رسيدن به حقيقت و توجه بره درخواسرتهرای مرردم براز داشرته اسرت و
البغدادی را به ای توهم انداخته است که وی حق است و هر ینکه غير اوست ،باطل است.
به همي سبب وی در مواجهه با مشکالت تنها راهحلهای لحظهای و سرلتگيرانه دارد و
در پایگاههای الکترونيکی یا تهدید میکند .یا با فيلمهای ترسناک مردم را میترساند.
همچني در موضوع رهبری داعش باید در نظر داشت موفقيت رزمندگان البغردادی در
سپردن پستهای کليدی فرماندهی نظامی ،مالی و امنيتی در والیات عراق و سوریه بره
عراقیها ،ین هم در مدتزمانی کوتاه مسئلهای قابل مالحظه است .تعصب عراقیها -که
بيشترشان از بع یهای سابقاند -و پيروزیهایشان و همچني تضمي عدم گرایش ینها به
تحریکات گروههای دیگر که تابع الظواهری هستند تا حدی در ای امر نقش دارد.

دیدگاه سازمانی داعش برای ایجاد دولت خالفت

دیدگاه «ابوبکر البغدادی» در ساختار دولت و ادارات ین از دیدگاه ابوعمر البغدادی و یا
ابومصعب زرقاوی متمایز است؛ چراکه هر کردام از ینران در مرورد ادارۀ دولرت و طبيعرت
ساختار ین ،ارتباط ای مناهب و تنوع ین و تناسب ین با نيازهرای فعلری دیردگاه خاهری
دارند .دیدگاه رهبران داعش و القاعده مبتنی بر دیدگاه مدیریتی همهجانبره و یینرده نگرر
نيست؛ بلکه چني دیدگاههایی طبيعت احتياجات و ضرورتهای جاری در ایر مرحلره را
نشان میدهد .از نظر شرکلی سراختار ابروعمر البغردادی و «زرقراوی» از دیردگاه ابروبکر
البغدادی با وجود فراهمیمدن امکانات برای یخری فراگيرتر است .از همي جاست کره برا
رعایت برخی مالحظات سه عنصر مهم در دیدگاه داعش در زمينۀ دولرت خالفرت را کره
شامل ساختار داخلی دولت خالفت ،منابع مالی و روابط خارجی است ،را بررسی میکنيم.

ریاست دولرت را «ابرراهيم عرواد ابرراهيم البردری السرامرائی» معرروف بره «ابروبکر
البغدادی» دارد و او باالتری مقام دینی است که بره هرورت مسرتقيم و غيرمسرتقيم برر
سازمان حکومت میکند و به عنوان ولی امر مسلمي در دولت خالفت با وی بيعت شرده
است« .داعش سرزمي های تحت نفو خود را به بلشهایی به نام والیت تقسريم کررده
است .تاکنون شانزده والیت ،در مناطق تحت تصرف ین تشکيل شده که هشت والیت در
عراق و هشت والیت در سوریه هستند .شلص والی در هر والیت ،حاکم مطلق ین است
و یک معاون نظامی و یک معاون شرعی دارد که ریاست هيئرت شررعی و امنيرت را برر
عهده دارند» (نبانهیم نژند ،2939 ،ص.)22-21
البغدادی بر همۀ شئون سازمان که افرادش بالن بر هيدده هزار رزمنده اسرت ،تسرلط
دارد .وی بر بعضی از مناطق عراق و شرام سريطره دارد و در کراهش تعرداد پسرتهرا در
سازمان کوشيده است؛ بهگونره ای کره هرر کسری را کره منصربی در سرازمان نردارد ،بره
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ساختار داخلی دولت فرضی

«گروههای خفته» ارجاع داده است که در ارتباط با سازمان سری ،البیعه و النصره در زمان
یمادهباش میباشند .ای اقدام احتمال دستيابی به موفقيت را و هزینههای مالی ،اقتصرادی
در سالح ،دقت و تنوع اهداف را کاهش داده است.
44

همچني البغدادی کوشيده نقش مهاجران عرب در منصبهای رهبری داخل سرازمان
را بکاهد و بسياری از ای افراد را به شغلهایی چون شرورا ،اطرالعرسرانی ،عضروگيری و
جمع منابع خيریه ارجاع داده است و همۀ اختيارات در حوزۀ اعرالم جنرگهرا را بره خرود
اختصاص داده است .وی منصب وزیر جنگ را لغرو کررده اسرت و تعردادی از مسرئوالن
سازمان در دو استان بغداد و دیالی را عزل کرده است؛ همچني از افسران تکفيری ارتش
سابق عراق بهویژه نيروهای امنيتی و اطالعاتی کمک گرفتره اسرت .البغردادی بعضری از
مناهب کليدی را در دولت به شکل مستقيم به خود اختصاص داده است (نلبكا ،1122 ،
ص:)91-12
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ر شورای نظامی :البغدادی مستقيماً بر ای شورا نظارت دارد .در حال حاضر ریاست ای
شورا را «وليد جاسم محمد» به عهده دارد .البغدادی وی را برگزیده است و از مدلا شورا
مشورت میخواهد؛ بهگونهای که کسی در شورای نظرامی عضرو نمریشرود ،مگرر اینکره
البغدادی وی را برگزیده و مدلا شورا هالحيتش را تأیيد کرده باشد .ای شورای نظامی
از رئيا و سه عضو تشکيل میشود و وظيفۀ ین طراحی و مدیریت فرماندهان نظرامی در
والیات و پيگری نتایج جنگهای البغدادی در ای والیت هاست.
ر هيئتهای شرعی :ریاست ین برعهدۀ شيخ «ابومحمد العانی» میباشد و بسياری از
اعضای ین مهاجران عرب بهویژه سعودی هستند .ایر هيئرتهرا بره دو بلرش تقسريم
میشود :بلش اول به قضاوت وحل اختالفات و نزاعها ،برپرایی حردود شررعی ،امرر بره
معروف و نهی از منکر میپردازد .بلش دوم به ارشاد ،عضوگيری ،تبليغات و پيکيری امور
رسانه اشتغال دارد.
ر مدلا شورا :ریاست ین را ابورکان عامری بر عهده دارد و اعضای ین حدود نره ترا
یازده نفر است که از رهبران قدیمی شریعت در سازمان محسوب میشوند و البغدادی ینها
را بر میگزیند .از وظایر ین بررسی هالحيت واليان والیتها و افرراد شرورای نظرامی و
افراد مدلا شورا در حضور البغدادی میباشد .از لحاظ نظری ،ای شرورا درهرورتی کره
رهبر سازمان به وظایفش عمل نکند ،میتواند اقدام به عزل وی نماید؛ هرچند کره چنري
اقدامی تقریباً محال است.
ر شورای امنيرت و اطالعرات :بره ریاسرت «ابروعلی االنبراری» اسرت .از وظرایر او
مسئوليت اماک  ،نقل و انتقاالت البغدادی ،قرارها و پيگيری تصميمهای هرادره از جانرب
وی و مقدار جدیت واليان در اجرای ای احکام است؛ همچني بر اجرای احکام قضرایی و

• گرفت اموال تاجران و روتمندان به زور و قراردادن حق امتيراز بررای ماشري هرای
بزرگ (کاميونها) در مسير جادههای بي المللی.
• داعش به جمع اطالعات امنيتی از کارمندان بلندپایه در بلش خدمات اقدام میکنرد
و با ربودن بستگانشان ،ینان را تهدید میکند و با اعطای بلشی از قراردادهای حکرومتی
با ینان معامله هورت میدهد؛ برای م ال بنا بر اعترافات «منراف راوی» (والری بغرداد در
سازمان داعش در سال  )2171داعش از شرکت ارتباطاتی «یسياسيل» ماهانه حردود 771
هزار دالر دریافت میکرده است.
• حصول مبالغی از تریلیهای نفتکش خارجشده از «پاالیشگاه نفت بيدی» ،چيرزی
حدود سی هزار دالر در روز و ميانگي پنج ميليون دالر ظرف پنج سال گذشته.
• دریمدی معادل نيمميليون دالر روزانه در سال گذشته از چاههرای نفرت رقره ،زملره،
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جاریساخت حدود شرعی و حفظ نظام در مقابل یسيبپذیری نظرارت مریکنرد و در هرر
والیتی مفارزی دارد که مسئول انتقال پست و هماهنگی ارتباطی بي ارکران سرازمان در
همۀ بلشهای والیات است .ای شورا یگانهای ویژه در ترورهای سياسری گونراگون و
جمع اموال دارد .ای شورا سه عضو دارد که البغدادی ینان و فرمانده امنيتی و زیردستان او
در هر والیت را تعيي میکند.
ر مؤسسه رسرانهای و مطبوعرات :البغردادی و نماینردگانش در والیرات برر مؤسسره
مطبوعات نظارت دارند .ای مؤسسه به ریاست فردی سرعودی بره نرام «ابرواال ير عمررو
العبسی» میباش د و نویسندگان و نيروهرای ترابع ایر بلرش تحرت مردیریت وی اقردام
میکنند .بيشتر ینان از «سلولهای خفته» و بعضی دیگر از یاران داعش میباشند.
همانطور که مالحظه میشود ،البغدادی در ساختاری که ایداد کرده است ،فرماندهان
گذشته در سازمان را نادیده میگيرد و به شبکههای شلصی و همچني روابرط البغردادی
با انبار و پادگانی که قبالً در ین بازداشت بوده است ،تکيه کرده است؛ چراکره بسرياری از
پستهای سازمانی در داعش بره دليرل تسرلط نظاميران و نيروهرای امنيتری و حکومرت
شلصی البغدادی (که مایل است بر هر چيز تسلط یابد) بسيار ضعير است.
منابع مالی :مهمترری منرابع مرالی داعرش در سرال  2179برهاختصرار چنري اسرت
(نلهاشم ،1121 ،،ص:)222

طبقه و اطراف ین وهمچني منطقه نفتی الثوره (بعد از تسلط بر ین).
• منطقه نفتی جبسه ،بعد از تسلط داعش بر منطقه الشردادی؛ برهگونرهای کره ظررف 717

ششماه روزانه در حدود یک مليون دالر نفت استلراج شده است.
• منطقه نفتی کونيکو؛ پانصد هزار دالر روزانه ،طی شش ماه.
• منطقه نفتی جفره با منابع نفت وگاز؛ ميانگي چهارهد هزار دالر ساالنه.
• سيلوی دانه وپنبه؛ عامر رفدان (والی داعش) در دیرالزور از جبهۀ النصره ،تنهرا پرنج
مليون دالر بهای پنبه دزدید.
• فروش وسایل شرکتهای نفتی در داخل مناطق الشدادی و الدفرره و «سَرریهرای
الماس» بهکاررفته در دستگاههای حفاری نفت ،همچني خود دستگاههای حفاری؛ بهرای
کلی ای موارد حداقل ده ميليون دالر بریورد میشود.
• گرفت فدیه از روزنامره نگراران خرارجی و مسريحی؛ حتری از مسرلمانی کره سريگار
میکشند و کسانی که فسق رفتاری دارند به عنوان تعزیرات فدیه میگيرند.
• معامله ی ار باستانی سوریه با مافيای ترکيه که در موقع یورش به موزۀ نبک ینها را به
دست یوردند.
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گسترش و بقای داعش و قدرت ای گروه در حفظ دستاوردهایش و یمادهباش بعضری
از حکومت ها و نيروهای مسلح تابع ینها ،موجب تأمل جدی در خصوص قردرت داعرش و
امکان بقای ین و در ادامه ،ییندۀ ین گروه شده است .سؤال را باید به گونرۀ دیگرر مطررح
کرد :چگونه داعش میتواند ینچه را که اکنون به دست یورده ،در ای شرایط حفظ کند؟ در
ای بلش میکوشيم پاسخ ای سؤال را در خالل بيان زمينههای فکری و عملی گسترش
داعش و زمينههای بي المللی گسترش داعش بيابيم.
الر) در سطح فکری میتوان به بعضی از جوانبی که تصرور مریشرود در بقرا و رشرد
داعش نقش داشته باشد ،اشاره کرد:
ر داعش در راهبرد خود کوشيد بر سياست تکفيری-قطبی خود تکيه کند که مبتنی بر
یرمان «حمایت اهل سنت عراق و شام » بود تا از طریق ین عواطر اهل سنت را تحریک
کند و ای یرمان قابل چانهزنی نبود .در همان حرال داعرش راهبرردی سرری را در پريش
گرفت تا سازمانهای جهادی رقيب را در جغرافيای حضور خود تصفيه کند.
ر داعش قدرت خود در انتلاب دشم (شيعيان) را نشان داد تا دشمنی خود را با روشی
شرعی توجيه کند و از شيعه دشمنی دینی پدید یورد و از ای مسئله در اهداف ملتلر خود

 ،1122ص.)200-201
ر توانایی انسانی .داعش سياستهای ویژه جذب نيرو را در پيش گرفت و ارتش بزرگی
از کاربران شبکههای اجتماعی را برای ترویج تفکر ،جذب نيرو و پيگيری و انتشار افکار و
اخبار داعش به کار گرفت(عطین  ،1122 ،ص.)111
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استفاده کند .داعش با استفاده از نام شيعه ،قتل ،قصاص و عمليرات تروریسرتی را توجيره
کرد .اموال عمومی و خصوهی شريعيان را بررای خرود حرالل اعرالم کررد و در ترسريم
استراتژی استانهای سنینشي بازنگری کرد تا بتواند یزادانه و با عنوان حمایت از هویرت
اهل سنت در مقابل امتداد محدود شيعه گسترش یابد.
ر داعش به دو دیدگاه فکری منتسب به مکترب تکفيرری تکيره کررد ترا گرروههرای
«عمری» کوچک را در راه افراط و اقدام به جنایت و پایندگی عناهر سازمان اقناع کند.
ر عدم اختالف ریشهای با عقاید موجود اهل سنت باعث شد بلشی از ای گروهها برر
جنایات داعش چشمپوشی کنند و بنا بر تعبيرشان شر داعش را کمتر از حکومت بپندارند.
ب) در سطح عملی ،داعش تواناییهایی دارد کره همرراه برا تحرول ین و تسرلط برر
سرزمي ها دگرگون شدهاند؛ در ادامه به مهمتری ای تواناییها میپردازیم:
ر دستيابی به تدهيزات و خایری که بيش از دو ميليارد دالر قيمرت دارنرد و ارتقرای
تواناییهای نظامی و بهدستیوردن زرادخانهای در عراق که میتواند چهار لشکر نظامی را
مسلح کند.
ر خودکفایی در امر بودجه .داعش بر بزرگتری مناطق نفتی در شمال و شرق سوریه
و شمال و غرب عراق تسلط پيدا کرد؛ بهطوریکه دریمد روزانه داعش  7.9 -7.1ميليرون
دالر است؛ همچني داعش به اموال بانکهای عراقی و ملازن دارو و مواد غذایی دسرت
یافت و در کار فروش و قاچاق اشيای باستانی و سرالحهرای ممنوعره وارد شرد(علریش،

ر بهکارگيری روشهای تازه .داعش با تکيه بر اهل هدفِ واال وسيله را توجيه میکند.
از ین جمله واردکردن زنان در کشاکش جنگ و بهکارگيری روشها و موقعيتهای معينی
توسط ای زنان در اجرای عمليات و اندام مأموریتها.
ر بهرهگيری از اوضاع سياسی و وجود اختالفات عملی در بي نيروهای سياسی در سمت
عراق.
ج) زمينههای بي المللی رشد و گسترش داعرش :برخری از نویسرندگان معتقدنرد کره
هدها متلصص تروریسم ،رسانه و کارشناسان گروههای مسلح از ا بات «روابط سری بي 711

داعش و نظام سياسی بي المللی چه به هورت رسمی و علنی و چه به هورت اطالعاتی و
سری» باز ماندهاند (نلهاشم ،1122 ،،ص .)113شکی نيست کره بررای عردم ا برات ایر

سال هفدهم /شماره شصت و هشتم  /زمستان 41

رابطه دليلی است .دولت عراق میتواند یرا شرکایت بري المللری هرورت دهرد یرا رابطرۀ
دیپلماتيک خود با دولتهای پشتيبان داعش قطع کند .طبيعتاً دولرت عرراق گزینرههرایی
بيش از ای در اختيار ندارد و نمیتواند عوامل اطالعاتی خود را بررای اجررای طررحهرای
متقابل به حرکت وادارد .همچني حکومتهای عراق – بهویرژه حکومرت نلسرت وزیرر
کنونی «حيدر العبادی» -تالش کرده است تا نقش دیپلماسی را پررنگ کنرد و بلشری از
تحریمهای عربی را بردارد؛ ولی قدرتی برای اتلا تدابير قاطعانه در قبال دولتهایی کره
گمان میرود به حمایت از داعش میپردازند ،ندارد.
د) یکی دیگر از مؤلفههای مهم ،توجه به رابطۀ بعضی از افراد جنربشهرای سرلفی و
جهادی و حتی داعش با کشورهای خليج فارس و جلب پشتيبانی ینهاست؛ از ین جمله:
ر گروههای سنی (سلفی-اخوانی) در سال  2117توجره مردمری گسرتردهای در خلريج
فارس به دست یوردند؛ بهویژه بعد از حوادث انفدار مرقرد امرامي عسرگریي در سرامرا و
پشتيبانی و تأیيد دولتهای عربی و بهویژه دولتهای خليج فارس در دو زمينرۀ مردمری و
اطالعاتی ،همکاریهایی اندام شد (ماکز مطالعات جنگ ونشنگتن.)1121 ،
ر داعش بودجۀ خود را از طریق همکاری تاجران و سرمایهداران در خليج فارس ،یسريا
و اروپایی -اسالمی در بلش غيردولتی تأمي میکند(کیکبیا  ،1122 ،ص ،)01همچني
گروههای کمکرسان اسالمی یا هر کسی که در ایر امرور هسرتند ،بره داعرش کمرک
میرسانند.
ر به دليل قدرت داعش در اجرای تهدیدات تروریستی و استفاده از زور بررای تحميرل
طرحهایش(در سایۀ داراییهای باال) قدرت ای گروه در مانور و تهدیرد سياسری افرزایش
یافررت و درنتيدرره دولررتهررای عربرری خلرريج فررارس و دولررتهررای اروپررایی ،در مقابررل
درخواستهای داعش سکوت ،همکاری یا تمکي کردند(نلهاشم ،1122 ،،ص.)101
ر همچني ویدیوهای بسياری همزمان با گفتههای قاسم سرليمانی (فرمانرده قرارگراه
قدس) منتشر شد که نشان میداد نيروهای یمریکرایی بره پشرتيبانی از داعرش در حري
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عمليات ارتش عراق و «بسيج مردمی» در منطقۀ ضلوعيه پرداخته است(خباگزن

"نو

الین" .)1121/21/13 ،به عالوه یمریکا متهم است که بعضی از مردان بسيج مردمی را با
ارائۀ پشتيبانی اطالعاتی به داعش پاکسازی کرده است .هادی العامری  -فرمانده نيروهای
بسيج مردمی و عضو پارلمان عراق -معتقد است یمریکاییهرا نمریخواهنرد قاطعانره بره
پاکسازی داعش از عراق اقدام کنند و به نقش ای گروه پایان دهند؛ بلکه نقش نيروهرای
بسيج مردمی و ارتش را تضعير میکننرد .وی معتقرد اسرت یمریکرا از بازگشرت هردها
جنگدوی خارجی به کشورهایشان و تشکيل سازمانهای تروریستی که یمریکا و اروپرا را
تهدید میکند ،میترسد؛ همچني امریکا میخواهد که ارترش و بسريج مردمری عرراق و
داعش دو طرف معادله ضعير باقی بمانند تا عراق نقطۀ جذب افراطیهای داعش باشد و
یمریکا از ای طریق و به دور از سرزمي هایش برا داعرش مقابلره کنرد (هراد نلمراد ،
.)1122/2/2
دولت خالفت یا سازمان داعش بهطورکلی همچون دیگر سرازمانهرا و جنربشهرای
عقيدتی است که بر دو پایۀ اساسی تفکر و رفتار استوار است و اختالف روشها در مقابلره
با یکی از ای دو پایه مندر به نتيدۀ مورد قبول نمیشود .درواقع هرگونه مقابله با داعش
نيازمند اقدام متوازی است؛ چراکه تفکر ای گروه را نمیتوان با ادوات جنگی مهار کررد و
ابزار جنگی داعش بهتنهایی با فکر قابل مقابله نيست.
روند روبهرشد تحرکات افراطگرایانه و خشرونتبرار و بهررهگيرری از ابزارهرایی نظيرر
تروریسم ،پاکسازی قومی ،نسلکشی ،یشوبها و جنگهای چریکری توسرط کنشرگران
ملتلررر از یررک سررو و ی ررار برره مراتررب زیانبررار ینهرا برره دليررل ویژگرری عرردم تقررارن و
پيشبينیناپرذیری در کاربسرت تاکتيرک هرا از سروی دیگرر باعرث شرده اسرت محافرل
سياستگذاری و علمی به دنبال چارهاندیشی برای تقابرل باشرند .افرراطگرایری و خشرونت
سياسی پدیده پيچيدهای است که نمیتوان ین را هرفاً بر اساس یک عامل مشلص درک
کرد و برای ارائه توضيحی قانعکننده از ای پدیده بایرد رهيرافتی چنرد عراملی را در نظرر
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نتیجه

 .1بسیج مردمی در عراق معروف به «حشد شعبی» است.
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گرفت؛ رهيافتی که بتواند متغيرهای سه سرطح فرردی ،سراختاری و محيطری (داخلری و
بي المللی) را در نظر بگيرد.
بنابرای باید ترالش کررد بررای درک رفترار افرراد ،نحروه شرکلگيرری و عملکررد
سازمانهای تروریستی و بررسی عوامل محيطی تعيي کننده و تسهيلکننرده گررایش بره
خشونت و افراطگرایی سياسی از چشماندازهای نظری گوناگونی بهرره گرفرت .در سرطح
فردی عواملی نظير منفعتجویی ،احساس هویتیابی با گروههای تروریستی ،باورهای فرد
و همگرایی ایدئولوژیک با گروههای تروریست ،نقص در فرایندهای اجتماعیشدن ،تدارب
زندگی مشقت بار و احساس نارضایتی از زندگی و توانایی تصور گزینرههرای دیگرر نقرش
دارند .در سطح ساختاری و محيطی عواملی نظير نبود دموکراسی و یزادیهای مدنی ،عدم
حاکميت قانون ،نابرابری شدید طبقاتی ،ضرعر در سراختارهای قردرت ،نوسرازی سرریع،
گسترش ایدئولوژیهای افراطی ،جنگهای داخلری ،انقرالب ،سرازمانهرای بري المللری،
بازیگران خارجی ،ناکامی دولتها در جذب نيروهای اجتماعی و رویدادهای تحریککننرده
نظير بحرانهای اقتصادی میتوانند در بروز خشونت و افراطگرایی سياسی نقشیفرینی کنند.
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