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  یتیبه امن یداعش: گذار از راهبرد نظام
  

   پور محمدرضا عبداله
  

  
  

  
  30/08/1396تاریخ پذیرش نهایی:     03/7/1396تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

و اعالن دولت بودگی توسط عناصر تکفیري داعش، این گـروه را   93تیر  6فتح موصل در 
به عنوان یگانه سازمان ترور در دنیا که خواهان دولت بودن است، به جهانیـان نشـان داد.   
ساختار سلسله مراتبی این گروه و تشکیل عناصر اداري، سیاسی و نظامی، مدل جدیدي را 

دولتی است. پس از پایان حیـات  ت قانونی نشان داد که خواهان تشکیالک سازمان غیراز ی
رسد که اگرچه ایـن اندیشـه از بعـد مـادي و سـرزمینی       می این سازمان در عراق، به نظر

مذهبی این اندیشه، تغییـر سـاختار از    ـ  شکست خورده است ولی با تعمیق دوقطبی قومی
نظامی به امنیتی در آن مشهود اسـت. ایـن تحقیـق ضـمن     و از اي  سلسله مراتبی به شبکه

  دهد.   می تبارشناسی این نحله تروریستی، گذر مذکور را با نگاهی تحلیلی و توصیفی نشان
  

  واژگان کلیدي 
 اي  داعش، تروریسم سلسله مراتبی، تروریسم شبکه

                                                                                                                                        
 تهران قاتیاستاد مدعو واحد علوم و تحق ،یاسیعلوم س يدکتر 
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  مقدمه
م داعش بر خالف اسالف خود همچون القاعده، تنها گروهـی اسـت کـه بـه رغـ     

جنگهاي نامتقارن و اندیشه سیال، خواهان قلمروخواهی و دولـت بـودگی اسـت.    
ي تروریستی در جوامع ها طلبد. گروه می لذا تحلیل این گروه، نگاهی چندبعدي را

دولـت  «شـوند کـه از آن سـاختارها، بـه      مـی  و ساختارهایی نمود دارند و موفـق 
آمیز، تقسیم شده،  میق، تعارضاي ع هایی که به گونه شود؛ دولت می تعبیر» شکننده

و خویشـاوند سـاالري   اي  ناامن، آلوده به فساد اداري و مبتنـی بـر سیسـتم فرقـه    
بنابراین داعش با بـذل توجـه بـه عناصـر فـوق و       (Jabereen, 2013:111) هستند.

مذهبی، موفق به تسخیر قلمرو و اندیشه عنصر عرب سنی  ـ  تعمیق شکاف قومی
 و داعـش  تروریسـتی  گـروه  بـروز  و حضور نماي ناقضتدر عراق و سوریه شد. 

 از منـاطقی  و عـراق  شـمال  در ناسیونالیسم و ژئوپلیتیک مذهب، لفهؤم سه ترکیب

 خصـوص  در مختلـف  يهـا  نظریـه  تولیـد  باعـث  متکثـر،  جمعیتی بافت با سوریه

 خصوص این در جدید مفاهیم خلق و جدید قومی ناسیونالیسم ،بمذه ژئوپلیتیک

را  داعـش  به نسبت سمپاتیک حس تمام تقریباً سنی اعراب که حالی درست. ا شده
 و تـرجیح  مـذهب،  بـر  را قومیـت  ،مذهب سنی کردهاي ولیاند  هاز خود بروز داد

 از متصـلب  قرائـت  بین تناقض ي دیگر،سو از. باشند می قومی ناسیونالیسم موجد

 در زمینیسـر  و فقهـی  آشوب باعث ملت، ای امت مفهوم از جدید تعاریف و اسالم

 جمعیتـی  جغرافیـاي  ریخـتن  هـم  در بـر  عـالوه  داعش ت.اس شده سوریه و عراق

 شـده  هـویتی  تعارضـات  ظهـور  و یسن ـ  شیعه قطبی دو تقویت باعث ،امزوپوتامی

گـروه  سـایر  بـا  ایدئولوژیکی حیث از اندکی تفاوت ،داعش تروریستی گروه .است
 ایـن  بـه  دارد ناسـایر  با ايدهعم تفاوت جغرافیایی، حیث از اما دارد رادیکال هاي

 د،هستن مکان و زمان به مقید القاعده، نظیر تروریستی هايگروه کهدرحالی که نحو

 کـه  کنـد  تعریـف  ژئوپلیتیـک  بازیگر یک عنوان به را خودش است توانسته داعش

 ایـن  و دارد خـود  کنتـرل  در را سوریه و عراق کشور دو از مشخصی نواحی تقریباً
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 از مندي بهره و چریکی متفرق نیروهاي جذب قدرت از برخورداري کنار در لهامس

 و تروریستی گروه این ختار. ساباشد می منطقه در تروریستی ساختار و  تشکیالت
 سـیالیت  ماننـد  ژئـوپلیتیکی  و فقهـی  مفاهیم بازتعریف و مکان و زمان درنوردیدن

 حتی که است ینگرش یه،سور و کشورعراق بین جغرافیایی مرزهاي انکار و مرزي

 باید آن بر حاکم مذهبی ـیقوم عصبیت و منطقه آینده در نیز گروه این سقوط از پس

  . گیرد قرار مداقه مورد
استفاده از تبار شناسی گروه تروریستی داعش در صـدد تنقـیح    با پژوهش این

ي جدي آن در راستاي تغییر الگویی از مرحله نظامی ها سازي این گروه و ظرفیت
 باشد.  می ولی گستردهي کوچک ها ها و شبکه ه امنیتی و تشکیل سلولبه مرحل

  
   ناسیونالیسم و : گفتمان غیریت ساز داعش ایدئولوژي

ساز حتی بـراي   گفتمان سیاسی، ایدئولوژیک و جغرافیایی داعش، یک گفتمان غیریت
باشـد. قرائـت بـاز تجدیدنظرطلبانـه از      مـی  اهـل تسـنن  اي  منظومه فکري و اندیشـه 

وجـود آورده کـه موجـد    ي تجدیدنظرطلبانـه سـلفیتی، پارادوکسـی را بـه    هـا  دیشهان
هیتروداکسـی  «تـوان آن را قرائـت    مـی  تعارضات فراوان در خاورمیانه شـده اسـت و  

 شـده  اسـتوار  ژئوپلیتیـک  و قومی ناسیونالیسم پایه بر داعش ایدئولوژينامید. » سلفیتی

 گـروه  موجودیـت  خـود  از حتـی  رمیانـه خاو از مناطقی در تعمیق با تواند می است که

 اصـلی  فلسـفه  دینی، تنوع به تساهل عدم و سنت به بازگشتد. باش تر خطرناك داعش

 تـوان  مـی  را داعـش  ایـدئولوژي   چنینهم) HEFEZ, 2016: 19-22. (باشد می سلفیسم

 لوژيئوایـد  یک مثابه به داعش نظر مطمع ییگرا اسالم که چرا نامید عربیسم پان تداوم

 سـایر  ابتـدا  همـان  از عـرب  ناسیونالیسم و است عربیسم پان خدمت در اساساً ملی،فرا

 گروهی ،داعش که گوید می دنانیعال. کرده است معرفی خود دگري عنوان به را قومیتها

 تـا  راستین دین براي مبارزه به منظور کهاند  هکرد بینی پیش را آن ،پیامبر اسالم که است

جنگ  از این روو بوده ترین تهدید علیه اهل سنت  بزرگ ،شیعیان و بجنگد آخرالزمان
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نبــرد علیــه  (Al-Adnani, January 30, 2013). علیـه شــیعیان یـک ارجحیــت اسـت   
 .(Al-Adnani, June 15, 2013)سـت تنهـا راه دفـاع از حقـوق اهـل سـنت ا      ها رافضی

اه همچنین یک داللت ضمنی مبنی بر پاسخگو بودن خلیفه براي بسـط قلمـرو در نگـ   
 و امـت  پایه بر همیشه اسالم کیدأت گرچها (Calife, August 28, 2014)ارد. آنها وجود د

 و قومیـت  لفـه ؤم بـر  کیـد أي، تا خاورمیانه جوامع در و امروزه ولی است، بوده ملت نه
 رایج هاي نگاه خالف بر تکفیري هاي گروه ي شده است.بسیار هاي تنش عامل ،مذهب

 بلکـه  ارتدکسـی  تـی ئقرا نهد، دانن می اسالمی هاي سنت به تبازگشآنان را منادیان  که

 و قـوم  بـر  تکیـه  و گرایـی  ملـی  ،آن در کهاند  هداد هیارا اسالم از را هیتروداکسی روایتی
 دیگـر،  سـوي  از شـده اسـت.   خاورمیانـه  در حـداکثري  تضادهاي مستوجب مذهب،

 بـه د باشـن  مـی  عـش دا بـراي  تنیده هم در عنصر سه، مذهب و ناسیونالیزم ژئوپلیتیک،

. اسـت  کـرده  ژئـوپلیتیکی  گفتمـان  یـک  بـه  تبـدیل  را خود مذهبی گفتمان که صورتی
ـ داعـش و امیـال ژ   توان ظهـور  می بنابراین وپلیتیکی آن را در راسـتاي خیـزش پـان    ئ

دیجینگ معتقد است که مذهب و ژئوپلیتیک بـا   (Ardovini,2015). کردعربیسم تعبیر 
ینش مذهبی در مسـیحیت و اسـالم بـه مثابـه سـرزمین      و باند  هتیکدیگر در هم آمیخ
ــگ   .باشــند مــی از یــک ویژگــی ژئوپلیتیــکاي  هــاي مقــدس، جلــوه مقــدس و جن

(Dijking, 2006:192)   خاورمیانه به عنوان نمود این تحول و خیزش اسالمی رادیکـال
دایماً همپوشانی مذهبی و ژئـوپلیتیکی را بـا خـود بـه      ،و قلمروخواهی در بستر خود

ي هـا  نگـرش ، فرضیه فضـاهاي تقسـیم شـده   «داعش همچنین با توجه به .راه داردهم
ی را بین اقوام و مـذاهب در راسـتاي توسـعه ناسـیونالیزم     ی، شکاف فضا»تقسیم شده

ناسیونالیسم، پایگاه اصـلی   با این نگاه، .(O’Loughlin, 2013. دینی خود به وجود آورد
بیـنش   دیگـر،  از سـوي  د.باشـ  مـی  قلمـرو  يها طریق سازه هاي ژئوپلیتیکی از گفتمان

مذهبی در مسیحیت و اسالم به عنوان سرزمین مقدس، جنگ مقـدس، یـک ویژگـی    
مالسـویچ، هویـت را بـه     (Dijking, 2014:192)  .دهد می مشخص ژئوپلیتیکی را نشان

ـ  می مثابه یک ایدئولوژي ی سـتیزهاي قـومی بعـدي    یز سـو ا .(Malesevic, 2006) ددان
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یاري از اعراب سنی در عراق و سوریه، داعش را بر حکومت علـوي  بس .مذهبی دارند
اي  و خطر داعش را کمتر از تسـلط دول منطقـه  داده و شیعی نزدیک به ایران، ترجیح 

اعش، بیشتر یک پدیده جامعه شناختی است تا د (Lund, A. 2015) ند.دان می پر قدرت
ظهور فضاي ژئوپلیتیکی آخـر   (Brynjar Lia,2015) .یک نیروي نوظهور ژئواستراتژیک

ه نه تنها علیه دشمنان خلیفه، بلکه علیه هـر مسـلمانی   ک الزمانی به یک غیریت نیاز دارد
 ,KARDAŞ &YEŞİLTAŞ)دانـد  مـی  است که خـود را خـارج از مسـیر اسـالم سـنی     

 ماننـد دابـق،  یی ها مکان در این راستا داعش با تغییر نام مکانها و تمرکز بر  .(2015:76
 ی در راسـتاي تفکـر ژئـوپلیتیکی آخـر الزمـانی     یي فضـا هـا  ن داده است که سازهنشا
هـا در   ابراین فرآینـد نامگـذاري نـام   بنـ  (Mac canty, 2015) .تواننـد عمـل نماینـد    می

ترمینولوژي مذهبی براي آنها بسیار مهم و باید با مفـاهیم اسـالم سـنتی بـاز تعریـف      
 تي محلی سنی در راسـتاي شـریع  ها باعث بازخوانش هویت ،شوند چرا که این کار

همچنـین از منظـر هسـتی     هـا  این راهبرد معرفت شـناختی تغییـر نـام   . باشد می سنی
هاي  شاخص ،ه طور کلی. بکند می شناشی، نبرد مشروع را علیه دشمنان داعش توجیه

  ت:استوار اس زیرهاي  اصلی ایدئولوژي داعش حول محور ویژگی
  ؛مذهبی-قومی آنارشیک ايفض طریق از آخرالزمانی نگرشـ 
   ؛سرزمینی سیالیت به اعتقاد و قلمروخواهی گرایانه، فراملی رویکردـ 
  ؛دموکراسی و لیبرالیسم ملت، - دولت پدیده مانند غرب سیاسی مظاهر رد و انکارـ 
 .غرب و اسالم ضدیت نگرش تعمیقـ 

 ،يا قهفر تنش تشدید در سوریه و عراق شده تجزیه مناطق در سازي هویت روند
 خلـق  باعـث  منطقـه،  تیکییژئـوپل  بستر براي  فرقه تفرقه این که دارد بسیار ثیريأت

 عامـل  شـیعیان،  علیه سازي دشمن) 1395:18، کبري(ا .است شده جدیدي مفاهیم

 مشـهود  آنهـا  سـخنان  تمام در که است سوریه و عراق در داعش بخش مشروعیت

 عمیقی يها پیوستگی سوریه، در علوي و عراق در شیعی حکومت ،سویی از. است

 اصـلی  دلیـل  ،تحاکمی دو این بین شکاف و ژئوپلیتیکی گسست لذا دارند ایران با
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 پـان  ایـدئولوژي  از اسـتفاده  با که بود سوریه و عراق بین جغرافیایی پیوستگی قطع

ي اساسـی تفکـر   هـا  توان شـاخص  می مضاف بر این موارد .افتاد اتفاق سنی عرب
  م به صورت زیر بیان کرد:تکفیري را به طور عا

  تقابل ذاتی اسالم و غرب؛ـ 
  گرایانه از طریق آشوب و تعارض؛ نگرش فرجامـ 
  تفسیر خاص از قاعده نفی سبیل و اعتقاد خاص به جهاد نظامی؛ـ 
  رویکرد فراملی و فراقلمروي و سیالیت مرزي دار االیمان؛ـ 
  (اکبري، همان) کراسی.(سوسیالیسم و لیبرل دمو رد و انکار ایدئولوژي عرفیـ 
 را زیر فرآیند توان می داعش ساز غیریت نگرش تعمیق و ایدئولوژي به استناد با

 کرد: ترسیم

  
  
  
  
  

  
  تکفیري ژئوپلیتیک

همانطور که عنوان شد داعش، تنها گروه تکفیري خواهان دولت بودگی با داعیـه  
و بسط داعـش،   باشد. بنابراین ظهور می قلمروخواهی مناطقی ویژه در غرب آسیا

 عراق به آمریکا حمله و قطبی دو ساختار فروپاشی از پس بعدي ژئوپلیتیکی دارد. 

 منطقـه  بـه ویـژه   و غـرب آسـیا   در شدیدي ژئوپلیتیکی يها شوك ،2003 سال در

 ایـن . گرفت قرار سرزمینی و تمدنی، فرهنگی ی،هویت يها سوژه ذیل در مزوپوتامیا

ـ دار ییفضـا  آثـار  کـه  مدرن پست ژئوپلیتیک در جدید موضوعات  مباحـث  در دن

 کـه  نـوعی  بـه  باشـد  مـی  تحلیـل  قابل گفتمانی، قلمروسازي عنوان ذیل در گفتمان



ظام
د ن

هبر
ز را

ار ا
گذ

ش: 
داع

 ی
امن

به 
  یتی

 

   

 151  

 

 

ر، پـو  عبداله( .باشد می سلفیسم ژئوپلیتیک بر متقدم، سلفیسم اندیشه گفت توان می
 و ها اندیشه چگونه که است موضوع این گفتمانی قلمروسازي در مهم ) نکته1396

 ییفضا پیامدهاي داراي که خاص هاي گفتمان بندي مفصل با ژئوپلیتیک مفروضات
 و هـویتی  ژئـوپلیتیکی،  سـازي  قلمـرو  سرزمینی، سپهر در شدن عملیاتی با هستند

) 1394، قـادري  و پـور  بدالـه . (عرسـانند  مـی  ظهـور  منصـه  بـه  را خـود  سرزمینی
 مـاهیتی  رد،س جنگ از پس هاي سال درغرب آسیا  هاي دگرگونی شدن رادیکالیزه

 سـاختارهاي  رقابـت  در تـوان  مـی  را ها نشانه این و دارد ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک

 از ثرأمتـ  د.دار مـذهبی  تضـادهاي  در ریشـه  کـه  کـرد  مشـاهده  منطقه ژئوپلیتیکی

 و فرهنگـی  نشانگان ذیل در تضادها این أمبد گفت توان می مدرن پست ژئوپلیتیک
 بـر  آن اريذاثرگـ  و غـرب آسـیا   در تکفیـري  هاي گروه یدایشپ .دارد قرار هویتی

 در جدیـد  بحـران رد. گی می نشات هویتی و فرهنگی يها نشانه از منطقه ژئوپلیتیک

 در هـویتی  تضـادهاي  بازتاب توان می را تندرو سلفی هاي گروه نقش و غرب آسیا

 ایـن  . دردانست منطقه ئوپلیتیکیژ ساختارهاي و ها سوژه ژئوپلیتیکی رقابت فرایند

 سـازو  بـا  را خـود  ژئوپلیتیکی هاي هدف اي، فرامنطقه واي  منطقه بازیگران یند،فرا

 بین شکاف تقویت و سنی و شیعی دوگانه در البته کنند. می پیگیري هویتی کارهاي

 شیعه ژئوپلیتیک بسط، حداکثري اغراق با منطقه عرب هاي حکومت لفه،ؤم دو این

 بـا  داعـش  یـا  »شـام  و عراق اسالمی لتدو« گروه تفاسیر، این با کنند. می مطرح را

 منطقـه  در را خود سنی، عرب عنصر هویتی يها گزاره ازاي  مجموعه بندي مفصل

 صـورت  به ولو نیز سنی عرب عشایر و ساختارها برخی که کرد مطرح غرب آسیا

 به و 2014 اوت در است القاعده محصول که داعشند. ا کرده تقویت آن را دوفاکتو

 و عراق با مرز هم و سوریه شرقی و مرکزي نواحی در ژئوپلیتیک يقلمروساز دنبال
 دیگـري  کـه  حـالی  در کرد موجودیت اعالم فرات، دره شمال سرزمین تمام کنترل

 در شیعی عنصر حذف را خود اصلی هدف داعش،د. باش می »غرب «القاعده، براي

ـ  مـی  اسـرائیل  و غـرب  بـا  ییرویـارو  سپس و منطقه  از زرقـاوي  ابومصـعب د. دان
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 و کردهـا  شـیعیان،  آمریکائیـان،  کـه  بود اعتقاد این بر عراق، در القاعده بنیانگذاران
 ،شـیعیان  و سـنی  اعراب اصلی دشمنان عراق، در شیعی حکومت حامی هاي گروه
 بسـط  بـه  نیـاز  داعـش  راسـتا،  ایـن  در و بنـابراین د. باشـن  می آنها دشمن ترین مهم

 و انـرژي  جغرافیـاي  و النهـرین  بـین  قلمرو به دسترسی خصوص به و ژئوپلیتیکی
 و مـذهب  میـان  پیونـد  بـر  دیجکینـگ  شـد  اشـاره  که همانطور. دارد منطقه قومی

 تاریخ در را مقدس هاي مکان و ها جنگ از ییها واقعیت و کند می اشاره ژئوپلیتیک

 مذهب و ژئوپلیتیک جوشش، مدرن دوران در حالبه هر .گذارد می نمایش به ادیان

 بدالـه ع( .گیـرد  می صورت ژئوپلیتیک يها سوژه و غیردولتی نشگرانک توسط غالباً

 است داعشی براي مناسبی جایگزین ،پوشانی هم این که چرا) 1394،قادري و پور

 درد. ندار بیستمی قرن مرزي جغرافیاي و کالسیک ملت - دولت پدیده به اعتقاد که

 یـک  مثابه هب (Religepolitics) هبمذ ژئوپلیتیک از داعش رهبران که است جا این

 از فرار مثابه به مذهب ،ها توده برايزیرا  کنند می استفاده عمومی بسیج براي انگیزه

 ت.اس جنگ جاي به صلح دنوی و روزانه زندگی خشن واقعیت

در این راستا داعش توانسته است خود را به صورت یک واحد جغرافیایی در 
ترکیه، تثبیت کند. ظهور این پدیـده،  منطقه شمال عراق و سوریه در کنار مرزهاي 

هاي ژئوپلیتیکی را در منطقه مزوپوتامیا به وجود آورده که اهم آن به شرح  چالش
  باشد: زیر می

  را دچار چالش کرده است؛اي  توازن ساختارهاي ژئوپلیتیک منطقهـ 
  جغرافیاي جمعیتی مزوپوتامیا را به هم ریخته است؛ـ 
شده است که در آینده نزدیک بـر سـاختارهاي   باعث تشکیل دیاسپوراهایی ـ 

  ثیرگذار است؛أفکري و مرزبندي عقیدتی منطقه ت
  سنی را در خاورمیانه تقویت کرده است؛ ـدو قطبی شیعه ـ 
  عالوه بر کارگزاري ژئوپلیتیکی خود، موجد کارگزاري کردهاي سوریه شده است؛ـ 
ژئوپلیتکی مسـتقر  ي ژئوپلیتیکی جدیدي در ساختارهاي ها گیري باعث صفـ 
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  در منطقه شده است؛
  باعث ظهور تعارضات هویتی در منطقه شده است؛ـ 
مقدورات و محذوراتی را براي بـازیگران ژئـوپلیتیکی منطقـه فـراهم آورده     ـ 
  )1395:93پور و دیانت،  (عبداله است.

بنابراین داعش به عنوان یک ابزار تغییر ژئوپلیتیکی نه تنها در راستاي اهـداف  
هـاي   اي، بلکه یک عامل مهم بی نظمی در خاورمیانه براي میدان هاي منطقه انمید

بـه تعمیـق سـه    پیدایش داعش از سوي دیگر،  .گردد می نیز محسوباي  فرامنطقه
  شکاف گفتمانی به شرح زیر منجر شده است:

رقاوي بر این بـود کـه جهـان اهـل سـنت در یـک       زاستراتژي  شیعی و سنی:ـ 
 ،بنابراین با درگیر کردن شیعیان و ورود آنهـا بـه جنـگ    ستا خمودگی فرو رفته

برنده نهایی نیـز   ،در نهایتآنان شود که  می زمینه احیاي جوانان اهل سنت فراهم
است. حضور آیت اهللا سیستانی  »دگر سنی و شیعی«مساله  ،خواهند بود. در واقع

یـن تفکـر مخـالف    در عراق اجازه چنین تفکر و پیشروي را نداد. القاعده نیز بـا ا 
  است. اما عربستان به دنبال چنین چیزي است.

 جهان متفکران از برخی میان در هم و داعش در هم شکاف ایناسالم و کفر: ـ 
ر است. کفر به معنی غیـر  کف مقابل در اسالم دادن قرار درواقع،. دارد وجود اسالم

  شود. می مسلمان در نظر گرفته
گرایـی و یـک گفتمـان رحمـانی     خشـونت یک گفتمان  خشونت و رحمانیت:ـ 

موجـب منـزوي شـدن     شـکاف، مقابل یکدیگر هستند. ایـن   ،وجود دارد. این دو
شود بسـیاري از کشـورها    می شود. همچنین باعث می داعش در جهان اهل سنت

شود  می گرایش به گفتمان رحمانی داشته باشند و از آن حمایت کنند. این موجب
الملل شود. گروه تکفیري  اسالم و در کل نظام بین گروه منفوري در جهان ،داعش

توان بـه   می را باید از جهان اسالم و اهل سنت جدا کرد. این شکاف میسر بوده و
  )1395(یزدان فام،  آن توجه کرد.
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 دیاسپورا و داعش

 جلو به و داعش تفکرات و اندیشه نضج عوامل از یکی »مسلمان عرب دیاسپوراي«

 یا ییاروپا کشورهاي از داعش به شده ملحق افراد به نگاهیا ب بردن آن بوده است.

 پراتیـک  و تئوریک بعد دو در دیاسپورا عامل اهمیت به توان می خاورمیانه از خارج
، مـاوارودي ) 1396(حـاتمی،   کرد.  اشاره داعش آمال پیشبرد در (نظري و عملی)

 .دانـد  مـی  امرزهـ  تخریـب  یـا  سـاختن  بـراي  فرآینـد  یـک  عنـوان  بـه  را دیاسپورا
)Mavarody, 2007: 470(  2016 سال فوریه در که خود گزارش در گوگل شرکت، 

 را» داعـش  با پیوند« جمله روز هر در هزار نفر 50بیش از  که داد نشان کرد منتشر

 يهـا  رسـانه  از داعش قوي استفاده دهنده نشان موضوع این واند  هکرد جوو جست
 داعـش اي  رسـانه  مرکـز  کـه  موضـوعی  ت؛اسـ  مجـازي  هـاي  قابلیـت  و اجتماعی

ـ  مـی  توزیـع  و تولیـد  ،مدیریت هدایت، را آن ،»الحیات«یعنی  Berrada and)د.نمای

Boudier,2016:2-13)  تفکرات نضج عامل ترین اصلی مجازي، يها رسانه بنابراین 

 سـکینز ها که طور همان. دنباش می غرب از مسلمان عرب نیروهاي پیوستن و داعش
 (Hoskins, 2011)دبر نام مذهبی دکترین یک عنوان با دیاسپورا از انتو می ،گوید می
بایـد    کند. از سوي دیگـر  می تقویت را مذهبی نوستالژیک حس، دیاسپورا که چرا

ـ   که ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت می کردعنوان  ثیر أگیرد و جوامع دیاسـپورا ت
) 1393:54 پـور،  عبدالـه ( .گذارند هاي سرزمینی می زیادي روي گفتمان و سیاست

دهد به طوري که  هاي زیادي را براي جامعه دیاسپوریک قرار می دیاسپورا فرصت
این شـرکت   .نمایند وري در گفتمان ملی شرکت میاافراد دیاسپورا با استفاده از فن

شـود. بـر    مینهادینه  و...وب سایت  از طریق اینترنت و ابزارهاي آن مانند ایمیل،
تـرین عنصـر داعـش بـراي اسـتخدام نیروهـاي        مهم ترین و صلیبق نحقیقات، اط

خلق یک گفتمان  درآنها از این طریق  بوده است. بنابراینابزار مجازي ، دیاسپورا
ثیرات متقابل دیاسپورا، فضاي مجازي أبه ت »وکتوریا برنل« د.شون گرا سهیم می ملی

 کـردن براي تئـوریزه  استفاده از فضاي مجازي به او  .کند می و تصویرسازي اشاره
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ي جدید وابسته بـه خیـزش اشـکال جدیـدي از     ها گرایانه و رسانه هاي فراملی راه
هاي تولیدات  و جایگاه (public sphere) ي عمومیها حوزه، (community) عاجتما

همچنین از اینترنـت بـه عنـوان یـک ابـزار اساسـی بـراي         کند. می فرهنگی اشاره
گیر با هویت، دموکراسی، فرهنگ و تـاریخ جوامـع   کند که در می استقالل ملی یاد
بنابراین رویکرد اصلی دیاسپورا تمرکـز   (Bernel, 2006:161-179) .دیاسپورا است

از سوي دیگـر،    (Bauboker, 2004:21) .دهد می هویت جمعی قرار رويخود را 
 .کنند می افراد در دیاسپورا به عنوان یک بازیکن مجازي در یک بازي مرگبار عمل

گرچه جوامع دیاسپورا از خطرات سرزمین اصلی آگاه نیستند، در اینجا دو گـروه  ا
اشاره  »جول دیمرز. «دستور کارهاي متفاوتی دارند ،مختلف در داخل و دیاسپورا

کند که گروه داخل سرزمین اصلی، تجربه، ترس، گرسنگی، فشار روانی و درد  می
در  .سـتیز و تعـارض اسـت    درگیـر ور که از لحاظ جسمی نیز ط فهمد همان را می

 .کنـد  گروه دیاسپورا، احساس، خشم و از خود بیگانگی را در ك مـی  ،همین حال
(Dimmers,2002) نابراین اهداف ، بثیر داردأها بر نگرش هر دو گروه ت این تفاوت

ی از ارتباط، نسـبتی معنـادار در   یاما با توجه به درجه باال .دو گروه متفاوت است
ي دیاسپورا باید در چند گام مـورد  ها مناطق و سرزمین وجود دارد.ا هدف بین آنه

خست در کشور میزبان که پیونـد اجتمـاع دیاسـپورا، نقـش     د. نارزیابی قرار گیرن
  کـه یـک قطـب جاذبـه     أدر کشـور یـا سـرزمین مبـد     کنـد. سـپس   می مهمی ایفا

(Pole of Attraction) که از طریـق   در نهایت این د.آی می وجود هز طریق حافظه با
ي مختلـف بـه یکـدیگر    ها است که این قطباي  در فضاي شبکهاي  سیستم رابطه

پذیري  از آسیباي  درجه ،ه عالوهب (Cohen 1997; Sheffer 2003 ) .شوند می متصل
 ابتنايپذیري، ناشی از  آسیب دارد. ایندر کشورهاي داراي جوامع دیاسپوریک وجود 

ي رهـا  هـا  دیاسـپورا و دیاسـپوراها، ملـت    است.لوژیک ي ایدئوها ها بر پایه این دولت
. باشـند  مـی  هستند کـه درصـدد بـازخوانش دوبـاره فضـا در اشـکال جدیـد       اي  شده

کـه  انـد   هي مهاجرتی قرار گرفتـ ها و فرهنگ ها ملت - تی بین دولیدیاسپوراها در جا
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ملت و در یک مفهوم فیزیکی هستند، اما مهاجرت در  - شامل سکونت در یک دولت
ــ ــه در فراســوي فضــاي دولــت ی ــوي ک ــرار دارد - ک حــس معن ــان ق   .ملــت و زم

 (Cohen, 1997:135-6) ي فراسوي زمـان ها دیاسپوراهاي معاصر نیز به مثابه موقعیت - 
 .ي واقع شده مکانی و تجـارب تـاریخی زنـدگی قـرار دارنـد     ها فضا و فراتر از شیوه

(Mitchell ,1997:534)  امیزم جوامـع دیاسـپوریک در   که دینـ  کردبه عالوه باید عنوان
و ایـن   قابل تحلیل و بررسی است  4المللی و بین 3اي منطقه  2ملی، 1محلی، چهار سطح

یـا درنوردیـدن جغرافیـا و فضـا در      5»ناسیونالیسـم از دور «همان چیـزي اسـت کـه    
 )76 :عبداله پور، پیشین( .شود می دیاسپورا نامیده

  
 نآ سازي شبکه و داعش یتتقو در دیاسپوریک جامعه سطوح دینامیزم

 کارکرد مصداق سطوح
  سوریه و عراق عشایر محلی

 شمر و غیره) ،رجبو آل(
 و قلمروخواهی، عصبیت تولید ش،داع نظام پیاده

 اقوام سایر به تعدي
 و تلفیقی مناطق در ساکن سنی اعراب  ملی

 پارلمان در سنی عرب نمایندگان
 رانیحکم فقر تعمیق، سنی اعراب نفع به تبلیغات

 شیعی ساختار
 سازي شبکهم، نظا پیاده قفقاز و غرب آسیا کشورهاي اي منطقه
 و اروپا، آمریکا در شده جذب نیروهاي المللی بین

 استرالیا
 نمودن ناامن، الملل بین تروریسم، سازيهشبک

 غربی کشورهاي فضاي

 
ـ ا برگشـته  خود کشورهاي به داعش اعضاي از نیمی که دهد می نشان آمارها  د.ن

 خطـر  یـک  عنـوان  به تروریسم دیاسپوراي ازاي  بی اف رئیس ،»کومی جیمز« البته

ثیر دیاسپورا أبنابراین در خصوص ت  (Comey, Sept.27, 2016)د.کر یاد غرب براي
هـاي   که فراسوي ضریب نفود در سیاست کردهاي میزبان نیز باید عنوان  بر دولت

تـأثیر قـرار    کشور خود را نیز تحت هاي سرزمین اصلی، جوامع دیاسپورا، سیاست

                                                                                                                                        
1. National 
2. National 
3. Regional 
4. International 
5. Long – Distance Nationalism 
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  )85: 1393 عبداله پور و زیباکالم،( .دهند می
  

 تروریسم داعش 

هاي رسیدن به اهداف یـک سـازمان تروریسـتی و     ساختار، اعضا، منابع و قابلیت
 هـاي تروریسـتی   ها، بخش مهمـی از تحلیـل گـروه    هاي نوظهور این سازمان مدل
هـاي تروریسـتی در مطابقـت بـا دسـتور       وهباشد. تصاویر عمومی عملیات گر می

باشد. مادامی که بسیاري  می هاي متفاوتهاي سیاسی با ایدئولوژيکارها و انگیزه
هـاي   شمول نداشته باشند، تهدیدات گـروه  هاي تروریستی گستره جهان از سازمان

المللی دارد و لـذا ایـن    و بیناي  ي منطقهها تروریستی تکفیري و داعش، پیوستگی
کند. در این  می ها اعطا ي فراوانی را به این گروهها اي، قابلیت ي شبکهها ستگیپیو

اي با افراد منـزوي و  نگاه، به طور روز افزونی باید شاهد تیمهاي کوچک و شبکه
اهداف خرد با تاثیرات «توان این فرآیند را  می انداز عملیاتیتنها بود. از یک چشم

  نامید.  1»خرد
تـوان بـه چهـار مؤلفـه رهبـران،       مـی  ي تروریستیها هگرو در ساختار حمایتی

کادرها، حامیان فعال و حامیان غیرفعال با کارکردهاي خاص اشاره کرد. رهبـران،  
هاي خرد و کالن سازمان را بر عهده دارند. کادرها اعضاي  تعیین مستقیم سیاست

هـا، بلکـه    تهاي تروریستی هستند. این کادرها نه تنها هدایت عملیا فعال سازمان
کنترل قلمرو اطالعاتی، مالی، پشتیبانی، تبلیغات و ارتباطات را بـر عهـده دارنـد.    
کادرهاي سطوح میانی، وظیفه آموزش مانند آموزش ایدئولوژیک و ساختن مـواد  

هـاي عمـل    تـر، تروریسـت  منفجره و... را بر عهده دارند. کادرهاي سطوح پـایین 
ایـدئولوژیک و مـالی    ـ  ال در مسایل سیاسیمستقیم و انتحاري هستند. حامیان فع

ي امن، توزیع مـالی،  ها فعال هستند و عالوه بر انجام کارکرد کادرهاي فعال، خانه
دهنـد. حامیـان    می هاي پزشکی و انتقال نیرو براي اعضاي سازمان را انجام کمک

                                                                                                                                        
1. Micro Targets And Micro Impact 
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هـاي سـازمان تروریسـتی     ي هستند که با سیاستها هغیرفعال معموالً افراد یا گرو
هاي تروریستی نیستند.  احساس همدردي دارند اما متعهد به نقش فعال در فعالیت
  ها نیستند.  همچنین آنها در ارتباط با اهداف فرعی و اصلی این سازمان

و اي  ي تروریستی یعنی سلسله مراتبی و شـبکه ها ههاي گرو در خصوص مدل
ین عنصـر سـطوح   تـر  کوچـک  1تغییر آنها به یکدیگر باید عنوان نمود که سـلول، 

دهد. یکی از دالیل اصـلی تشـکیل    می هاي تروریستی را تشکیل تاکتیکی سازمان
سلول، مسائل امنیتی است و با این نگاه اسـت کـه هویـت، موقعیـت و اقـدامات      

ها از یکدیگر، مخفی و در نتیجه، رسوخ به سطوح سازمان تروریستی غیـر   سلول
ها را بر پایه نسبت  مکن است سلولها م ) تروریستReich, 1998شود.( می ممکن

فامیلی یا کارگري سازماندهی کنند. رهبر سلول، تنها کسی اسـت کـه بـا سـطوح     
ي تروریستی ممکن است یک سـلول یـا   ها هها ارتباط دارد. البته گروباالتر سلول

المللـی بـه    یا بیناي  شکلی از چندین سلول را در یک منطقه خاص محلی، منطقه
  (Shapiro, 2013:13)کار گیرند. 

ساختار سلسله مراتبی، زنجیره عمودي از دستورها، کنترل و پاسخگویی است. 
هاي سازمانی بـا زنجیـره    جریان اطالعات و اخبار از باال به پایین، سرریز و کانال

هـاي سلسـله مراتبـی و کـارکرد آنهـا در       عمودي مطابقت دارند. سیماي سـازمان 
عات، عملیات و لجسـتیک اسـت. معمـوالً تنهـا     ها در اطال اطاعت و انقیاد سلول

هاي دیگر، دانش و اطالعات کـافی را   رهبران سلول در خصوص تماس با سلول
در ساختار شـبکه اي، تروریسـتها بـه شـکل دائـم التزایـدي از        باید داشته باشند.

هـا   کنند. این سیسـتم  می نسبت به تجارب قبلی خود استفادهاي  هاي شبکه سیستم
ي مذهبی است که البته فاقد سیاستهاي ملی یا سیاسی است. این ها انگیزه مبتنی بر

ي متناسب با ساختار سلسله مراتبی دارد و بـه  ها شیوه، نیاز کمی به اقدام و برنامه
آورد. در  مـی  فـراهم  هـا  ههـا را بـراي افـراد یـا گـرو      جاي آن، تنوعی از موقعیت

                                                                                                                                        
1. Cells 
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 باید به یـک مـورد حیـاتی؛ یعنـی    اي  هاي شبکه ترین مؤلفه اثربخشی سازمان مهم
ها یک ایدئولوژي یکپارچه، اهداف مشترك یـا   اشاره کرد. وقتی که سلول» شبکه«

 دسـت کنند، اثربخشی سازمانی درازمدت را به می منافع متقابل را بین خود تقسیم
بنابراین اگر یـک سـلول نتوانـد بـین       (Arquilla &Ronfeldt, 2001:9 ) آورند. می

افزایی ایدئولوژیک ایجاد کند، دسترسی بـه اهـداف مشـترك     گر همهاي دی سلول
هـا و   به طور کلی، پاسخگویی عملیـات  ها شود. شبکه می سازمان با مشکل مواجه

کـه  اي  نکتـه  کننـد.  می را براي افزایش عملکردهاي مهم، توزیع و پخش ها برنامه
کولـوژي مـدرن   لزوماً بـه ت  ها باید به آن توجه داشت این موضوع است که شبکه

گـاهی از    وابسته نیستند چرا کـه بـراي اجتنـاب از شـنود یـا کشـف اطالعـات،       
کنند، همان کاري که داعش در شـهرهاي   می ي سنتی یا رودر رو استفادهها روش

  فلوجه و رمادي در آغاز پیدایش خود انجام داد. 
  

  نمودار ساختار سلسله مراتبی
  
  
  
  
  

  اي نمودار ساختار شبکه
  
  
  
  
  

  



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

71
، پاییز 

1396
  

   
 

 

 160  

 

 

  ي تروریستیها هساختار حمایتی گرو
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  گیري هجنتی

هـاي تروریسـتی، نیـاز بـه      قبض و بسط، حیات و ممات و صعود و افول سازمان
دارد که تابع زمان، فضـا و مکـان اسـت.     ها هگیري این گرو هاي شکل تحلیل مدل

سایه شبح تروریسم تکفیري داعش، بالغ بر چهار سال بر مناطق عربی خاورمیانه، 
هـاي   وجـود آورده اسـت. جریـان   هاي عمیق قومی و مذهبی را به افکنده و گسل

همـواره در حـال تولیـد و    اي  و فرامنطقهاي  تکفیري در خاورمیانه به دالیل منطقه
هاي دیگري از اقـدامات و  باشند. بنابراین باید در آینده نیز شاهد مدل می بازتولید

 داعش شکست باگرا بود. ي واپسها هاندیشي تروریستی در لواي ها هتشکیل گرو

 کرد اعالم خاورمیانه در را داعش نام به موجودیتی پایان توان می سوریه و عراق در

 تروریسـم  دوران آغـاز  و مراتبـی  سلسـله  تروریسـم  دوران پایـان  داعش، پایان اما

 هم رد بر عالوهش اع، دداخلی بعد در. دارد مهم دقیقه دو، آغاز ن. ایاستاي  شبکه

 ظهور و سنی ـ شیعه قطبی دو تقویت باعث مزوپوتامیا، جمعیتی جغرافیاي ریختن

 بـه  تفـاوت  از که تعارض فضاي چرخه است بعید لذا است شده هویتی تعارضات

 بـه  را خـود  مسـیر  اسـت،  رسـیده  جنـگ  بـه  خشـونت  و شدن قطبی و از تناقض

 در حـداقل  ،ماقوا و مذاهب بین آشتی به نهایت در و سازي عادي ،توافق س،ب آتش
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 اعراب: نخست، اند دسته دو کلی طور به داعش جنگجویان. دهد تغییر مدت کوتاه

 در و باشـند  مـی  کردهـا  و شیعیان غیریت حالتی، هر در و همیشه که عراق در سنی

دسـته   و دارنـد  حضـور  عشاد بی و داعش با عراقِ قومیـ   هبیذم تعارضات آینده
 بـراي  را تـرور  يها هشبک عراق، در شکست با که هستند داعش يها خارجیدوم، 

   داعـش « ،عبـارتی  بـه . کننـد  مـی  فعـال  تروریسـتی  اقـدامات  و طرفـدار  جـذب 
 سلولی اقدامات با ولی» محور خاورمیانه داعش« به تبدیل را »سوریه محور ـ عراق

 در ه،منطقـ  عرب کشورهاي امنیتی ضعف به توجه با اقدام اینکنند.  میاي  شبکه و

 خواهـد  »موسـاد « و »ی.آي.ايس« به ویژه غربی امنیتی يها سرویس منافع يراستا

 ذائقـه  کـه  چـرا  رفـت  نخواهـد  بین از داعش رفتن میان از با داعشی تفکر اما. بود

 ریشـه  داعـش  سابق تصرف تحت مناطق و عراق در سفانهأمت، قومیـ دینی تعارض

 جدیـدي  میز  تعارض يها فرصت داعش، دل از نیز نشینشیخ کشورهاي و دوانیده

 ایـن ، داعش البته کنند. می استخراج شامات و عراق مناطق در آفرینی بحران براي را

 ازاي  مجموعـه  بندي مفصل با داعش ت.اسکرده  اعمال اخیر سالیان در را سیاست

 در سـنی  عربیسم پان نماینده عنوان به را خود سنی، عرب عنصر هویتی يها هگزار

 بـه  ولـو  نیـز  سنی عرب عشایر و ساختارها برخی که کرد حمطر خاورمیانه، منطقه

 در حالی است القاعده محصول که داعشاند. کرده تقویتآن را  دوفاکتو، صورت

 و فـرات  دره شـمال  سرزمین، عراق با مرز هم و سوریه شرقی و مرکزي نواحی در
، داعـش  اسـت. » غـرب « القاعده، براي دیگري که کرد موجودیت اعالم سنی عرب

 و غـرب  بـا  ییرویـارو  سپس و منطقه در شیعی عنصر حذف را خود اصلی دفه
 يهـا  هگرو کالسیک مدل نسبت به شکن ساختار نگاهی با داعش .داند می اسرائیل
 قرار خود هدف منطقه عنوان به را خاورمیانه سنی قلمرو کلیت اي، القاعدهو سلفی 

 تغییـرات  از ناشـی  مالحظـات  درك بـدون  خاورمیانـه  منطقه تحوالت. است داده

 گـروه . دارد داعش ظهور در ریشه تغییرات این و بود نخواهد میسر آن ژئوپلیتیکی

 حیث از تفاوتی اندك اما   ،ایدئولوژیکی حیث از اندکی تفاوت ،داعش تروریستی
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 يهـا  هگرو کهدرحالی دارد. رادیکال يها هگرو سایر با ايعمده تفاوت جغرافیایی،
 توانسـت  داعـش  ،هسـتند  مـؤثر  سرزمینی سلطه آرزومند ده،القاع نظیر تروریستی

 دو از مشخصـی  نـواحی  که کند تعریف ژئوپلیتیک بازیگر یک عنوان به را خودش

 از برخورداري کنار در موضوع این و شتدا خود کنترل در را سوریه و عراق کشور

 سـاختار  و تشـکیالت  از منـدي بهـره  و چریکـی  متفـرق  نیروهـاي  جـذب  قدرت

  بود. منطقه در تیتروریس
 نتوان تا است شده سبب آن سرزمینی طبیعت، داعش جدید موجودیت رغمبه 

 با روابطشان و ها سیاست بازیابی به مجبور هادولت نتیجه، در و گرفت نادیده را آن

 مجبور که نیستند ییها طرف تنها سوریه و عراق وضعیت، این در. اند شده یکدیگر

 ترکیـه،  ماننـد اي  منطقـه  يها قدرت سایر بلکه هستند عشدا با مقابله و برخورد به

 داعش که چرا هستند زمینه این در خود مواضع ارزیابی نیازمند نیز عربستان و ایران

 رااي  منطقـه  آشـوب  و اغتشـاش  زمینـه  تواند می تروریستی سازمان یک عنوان به

 ژئوپلیتیکی بقاي ه،نتیج در. کند تأمین بهتر فضا این در را خود بقاي و ساخته فراهم

 در کـه  داعـش . بود خواهد ناسایر براي ژئوپلیتیکی يها چالش دربردارنده داعش

 توانسته ده،کر معرفی تسنن اهل جمعیت نماینده را خود سوریه و عراق کشورهاي

 در جغرافیـایی  واحـد  یک صورت به را خود و داده تغییر را منطقه ژئوپلتیک است

 را ژئوپلیتیکی هاي چالش پدیده، این ظهوررضه کند. ع سوریه و عراق شمال منطقه
 منطقـه  در داعـش  شکسـت  رغـم بـه   .اسـت  وردهآ وجـود هب مزوپوتامیا منطقه در

عرب، بستري را براي فضـاهاي   ـ  و کرد سنی ـ  شیعه دوقطبی تقویت ،مزوپوتامیا
هـاي قـومی و مـذهبی     وجود آورده که بـر شـکاف  به تجزیه شده در آینده منطقه

 .شده است استوار

 هاي سیاست که ازیر دارد نیاز داعش چون یینهادها به غرب ،خارجی بعد درا ام

 منـافع  راسـتاي  در و خاورمیانه مذهبی ـ یقوم هاي گسل روي غرباي  خاورمیانه

ـ   کفناتیـ  افکـار  واي  خاورمیانـه  دول سـفانه أمت کـه  منـافعی  ؛اسـت  اسـتوار  خود
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 دولت دالري تریلیارد چند بودجهد. کوبن می آن طبل بر نیز الیگارشیکـ  تئوکراتیک

 بـه  تسـلیحات  فـروش  و خاورمیانـه  در مذهبی ـ  یقوم يها شورش به نیاز ترامپ

 پازل در متعین نقشی راستا، این در اسرائیل و دارد آن جغرافیایی فرتوت واحدهاي

 جدیـد  يهـا  هفرقـ  تشـکیل  بر آغازي ،نظامی داعش پایان گفت باید پایان ر. ددارد

 خواهد بود. اي  در ذیل داعش امنیتی و شبکه مآب داعش ینیدـ  یقوم
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