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  مقدمه
ترین ارکان تحوالت اجتماعی است. بـا   و دگرگونی در دنیاي کنونی، از مهمتغییر 

ي پـیش  ها اجتماعی یک دهه اخیر با دهه ـمقایسه کمی و کیفی تحوالت سیاسی  
ـ  مـی ي اجتماعی بیشتر پی ها و شبکه ها به نقش رسانه ریم. تغییـرات سیاسـی در   ب

ي جهانی بوده اسـت.  ها همواره مد نظر قدرتبه دالیل مختلف عرصه خاورمیانه 
سال گذشته، این نتیجه را به دسـت   10طی  اي منطقههاي  ترین بحران بررسی مهم

ها بـوده اسـت. یکـی از     دهد که خاورمیانه نقطه کانونی این تحوالت و بحران می
ي هـا  ي اجتماعی، نـوع نگـاه و عملکـرد جنـبش    ها مصادیق در تغییر و دگرگونی

  .است جهادي
پیوسـته ولـی بـا تغییراتـی در برخـی ابعـاد و        هم نصر بهالقاعده و داعش دو ع

تالش شده است بـه ایـن سـؤال    رو   پیششوند. در مقاله  محسوب می ها شاخصه
پاسخ داده شـود کـه در تغییـر و تحـول از القاعـده بـه داعـش، نقـاط شـاخص          

از چـه زوایـایی    جریـان  ند؟ به بیان دیگر، تغییر و تطور این دوا شده کدام متحول
شاخصـه همـراه آمـار و     10بررسـی اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، در        قابل

نگـاه بـه   مانند یی ها تحول القاعده به داعش در حوزهاست مستندات، تالش شده 
دشمن، توان مالی و لجستیک، ساختار نظامی، کیفیت رهبري، نوع حامیـان، تـوان   

ي هـا  شـبکه  ي جمعـی و هـا  از رسانهآنها مندي  جذب نیرو و همچنین میزان بهره
  .شوداجتماعی بررسی و تحلیل 

  
  مبانی تاریخی و تئوریک

تمایزات به ویژه در نوع با اندك لقاعده و داعش دو جنبش با ایدئولوژي مشترك ا
گیرند. نـو   ها جاي می و شیوة دستیابی به اهداف هستند. این دو در زمره نو سلفی

ارائـه دادنـد کـه دایـره      هاي جدید بـازتعریفی از اسـالم و کفـر    ها یا سلفی سلفی
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هـاي   هاي متعددي از سلفی بندي کند. البته تقسیم مسلمانان را به شدت محدود می 

 يهـا  سـلفی تقسیم  ،تا حدي موسع يها بندي یکی از تقسیم اخیر ارائه شده است.
  :است اخیر به سه دسته

 تـرین و  المسلمین مصر به عنوان بـزرگ  از اخوان الف) سلفیت ارشادي ـ تبلیغی: 
تـا قبـل از   کـم   دسـت تأثیرگذارترین جنبش یک قرن اخیر در دنیاي اهل سـنت ( 

کشورهاي منطقه نیز فعال سایر که در شود  یاد میگیري اخیر آنان در مصر)  قدرت
تـرین   جمعیت اسـالمی افغانسـتان و جماعـت اسـالمی پاکسـتان از عینـی       .است
قـدرت را از طریـق   هستند کـه دسـتیابی بـه    سلفیت ارشادي ـ تبلیغی  هاي  نمونه

اند ولـی تـاکنون توفیـق چنـدانی      غ پذیرفتهیکراتیک ارشاد و تبلوسازوکارهاي دم
  اند. نداشته

است. آنان طـی  سلفیت جهادي ترین مصداق  القاعده بزرگب) سلفیت جهادي: 
مریکا به عنـوان  اسازي غرب به سرکردگی  ند با برجستها هدو دهه اخیر تالش کرد
قراولـی   هاي اسالمی را با خود همراه و پـیش  ها و جمعیت نماد کفر جهانی، گروه

ها اثبات کنند. آنان حتی در این راه حادثـه   خود را در مبارزه با به اصطالح صلیبی
مریکـا بـه   ااما این واقعه شرایط حمله  ،را رقم زدند 2001سپتامبر  11تروریستی 

  افغانستان و عراق را تسهیل کرد.
در این چارچوب داعش بهتـرین مثـال و مصـداق     :تکفیري ـ  ج) سلفیت جهادي

اي از اراضی دو کشور عراق و سوریه بهتر  است. این جنبش با اشغال بخش عمده
ده اسـت.  کـر از دیگران شرایط تشکیل حکومت و اعالم خالفت اسالمی را مهیـا  

سو تالش زیادي بر پیروي از سلف دارد و از سوي دیگـر جهـاد را    داعش از یک
در تفاوتی آشکار در نهایت شمارد و  ن ارکان دین و مسلمان بودن برمیتری از مهم

هـا، تفسـیرها و عملکـرد     را به شدت در تئـوري دیگر با القاعده، تکفیر مسلمانان 
                                                                                      .)1394 مالزهی،( گیرد خود به کار می
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پـردازان   یابی و بررسی پیشینۀ القاعده و داعش با دو دسـته از نظریـه   در ریشه 

ترند شـامل احمـد    شویم. دسته اول که تا حدي قدیمی جهادي مواجه می ـ  سلفی
از بیشـتر  حنبل، ابن تیمیه و عبدالوهاب هستند که در این میان نقش ابن تیمیه بن 

یـت بـودن   ؤمنـع شـفاعت، قابـل ر   مانند است. ابن تیمیه بر مواردي بوده دیگران 
کفر و شرك تأکید داشت. این عقایـد   وخداوند، مرتد بودن شیعیان و توسعۀ قلمر

مودودي پاکسـتانی و محمـد    سید قطب مصري، ابواالعلیمثل متفکران متأخر را 
. فروپاشی عثمانی و سـپس از  کردند عبدالسالم فرج منطبق با شرایط روز تئوریزه

وارد گرایـان   به ویژه خالفـت  ،هاي اهل سنت اي بر اندیشه بین رفتن خالفت لرزه
  .)1392 (بخشی، استکرده 

هـایی سـکوالر در کشـورهاي اسـالمی، تأسـیس رژیـم        روي کار آمدن دولت
گانه از رژیم چهارهاي  ها در جنگ یستی در فلسطین اشغالی، شکست عربصهیون
یل، حمله شوروي به افغانستان و شـروع اقـدامات جهـادي علیـه نیروهـاي      ئاسرا

زمینه رشـد  مریکا در مقابله با انقالب اسالمی ایران امتجاوز به افغانستان و تالش 
توسعه یکنواخـت و بـدون    . اما این رشد وفراهم کرد هاي افراطی را سلفیو نمو 

یـک   :بلکه در خـود دو جریـان متمـایز را ایجـاد کـرد      ،فراز و نشیب نبوده است
جریان معتقد به شروع مبارزه از بیرون (جهان و غرب) و سپس بـه درون بـود و   

  کرد. جو میو جریان دیگر نقطه آغازین جهاد را در داخل جوامع اسالمی جست
معه اسالمی (به زعم خود) از طریق هدف قرار جریان اول القاعده به ایجاد جا

معتقد در کشورهاي مسلمان  »غیر اسالمی«غربی دول  ـ یالملل نیبدادن پشتیبانان 
هـاي   به ارجحیت متالشی کردن نظام ،تر است است و جریان دوم که حتی قدیمی

امـا ایـن امـر بـه     اعتقـاد دارد؛  نشین  سیاسی سکوالر بومی در کشورهاي مسلمان
آمیز با غـرب نیسـت. بـه بیـان دیگـر       ي باورمندي آنان به همزیستی مسالمتمعنا

 بـاره امـا در  ،هدف هر دو جریان در نهایت ایجاد جامعـه جهـانی اسـالمی اسـت    
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القاعده فرض بر این است که براي تشکیل حکومت اسالمی الزم نیست از دولت  

اصـلی ایـن   نشانده سکوالر این کشورها آغـاز کـرد و از آنجـا کـه حـامی        دست
 ،باید مستقیماً از آنجا شروع کرد. بـه زعـم بـن الدن    ،مریکاستاها غرب و  دولت

نشـانده در کشـورهاي    اش (دول دست مریکا) سبب نابودي سایهانابودي درخت (
اسالمی) نیز خواهد شد. ولی جریان مقابل معتقد است جامعه اسالمی مبتنـی بـر   

نشانده آغـاز   ه از براندازي این دول دستقوانین اسالم باید از داخل بنیان گیرد ک
دانـد و   شود. داعش با این اعتقاد، هدف فوري خـود را تأسـیس خالفـت مـی     می

ین ادهد. از  مریکا اختصاص میاالقاعده اولویت را به مبارزه با کفار غیرمسلمان و 
آورد که برخالف اندیشه  وي میر رو داعش برخالف القاعده به تکفیر مسلمانانی

ل آنان رفتار کنند. پس دایرة اسالم و مسـلمانان در نظـر داعـش بـه شـدت      و عم
  .)1392 (بخشی، شود مضیق می

اي و تـاریخی، بـه دلیـل تفـاوت در      القاعده و داعش با وجود اشتراکات ریشه
دوگـانگی و حتـی برخوردهـایی     ، دچـار هاي تحصیلی اهداف تفسیر برخی شیوه

زاید داعش بـه مـوازات کـاهش اقـدامات     اند. قدرت رو به ت کالمی و نظامی شده
عملیاتی القاعده سبب شد داعش در بسـیاري منـاطق جـایگزین القاعـده شـود و      

یـن رو در توصـیف تولـد داعـش،     ا. از به شمار آیـد  اي تکمیلی از القاعده نسخه
طـی   (JTWJ)جماعت التوحید و الجهـاد  . 1شود:  توالی تاریخی این گونه بیان می

مجلـس   .3 ؛2006تـا   2004از  (AQI)القاعده عـراق   .2 ؛2004تا  1999هاي  سال
تـا   2006از  (ISI)دولت اسالمی عراق  .4 ؛2006سال  (MSM)شوراي مجاهدین 

  تاکنون. 2013از  (ISIS)دولت اسالمی عراق و شام یا داعش  .5 ؛2011
از مطالعۀ احواالت و رفتارهاي القاعده و داعـش اصـول و قواعـدي اسـتنتاج     

گـرایش بـه اسـالم     .1هاي آنان بهـره گرفـت:    توان در تفسیر کنش ه میکشود  می
ل ئنگري در تحلیل مسا قشري .2 ؛هاي شخصی گیري از سلیقه اندیشانه و بهره جزم
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هــاي  پیـروي از کــنش  .3 ؛اجتمـاعی و سیاســی و ارزشــمند بـودن شــدت عمــل   

   ؛اجتماعی، عـاطفی و ارزشـی مبتنـی بـر ارادت شخصـی بـه رهبـران و نخبگـان        
هــاي  گیــري از همــه راه زده و بهــره پیــروي از پراگماتیســم اســالمی و شــتاب .4

جـو بـا    ایجـاد غیریـت سیاسـی و دینـی سـتیزه      .5 ؛غیرمشروع براي کسب هدف
  ).16: 1393 (رنجبر شیرازي، گیري از حربه تکفیر بهره
 

  هاي تطبیقی القاعده و داعش بررسی شاخصه
یی نیـاز اسـت.   ها مالك و ها به شاخصهبراي تحلیل و سنجش هر تغییر و تحولی 

نوع نگاه به دشـمن، تـوان مـالی و لجسـتیک،     یادشده رسد در موضوع  به نظر می
مهـم بـه    ساختار نظامی و تشکیالتی، نوع حامیان و توان جذب نیرو از معیارهاي

  . روند شمار می
  
  و اطالعاتی ساختار نظامی .1

، نظامی و چریکـی هسـتند، سـاختار    تکفیري ـهاي سلفی   از آنجا که اساساً گروه
. در این میـان، القاعـده سـاختاري    ستها ترین بخش داخلی این گروه نظامی، مهم

یی در کشورهاي دنیـا  ها ها و شاخه و در قالب گروهندارد نظامی مانند یک ارتش 
هـاي سـري و خفتـه در     ، گروه1990کند. از زمان ظهور القاعده در دهه  عمل می

طالبـان موفـق شـد    شکل گرفتند. در این میـان  المی و عربی برخی کشورهاي اس
 ،نظام حکومتی با ایدئولوژي همسان با القاعده و با حمایت پاکستان تشکیل دهـد 

گونـه ارتـش مجهـزي نداشـت.      حکومت، هیچندادن اما القاعده عالوه بر تشکیل 
 اي هیت، کمها القاعده صرفاً براي آموزش و تأمین سالح و همچنین طراحی عملیات

در عرصـه اطالعـاتی و    .)19/01/2015(مجـدي،  دارد  »کمیتـه نظـامی  «با عنـوان  
آوري  و در حیطه جمـع ندارد امنیتی نیز این سازمان یک سرویس اطالعاتی مجزا 
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  کند.  ي فردي استفاده میها اطالعات، غالباً از شیوه 

تشـکیل ارتـش، داعـش یـک     دربـاره  جهـادي   ـبر خالف عقیده رایج سلفی  
در سـاختار   مسـئله و ایـن  دارد ارتـش  ماننـد  تار نظامی منسجم و هماهنـگ  ساخ

. در ساختار داعش بخشی بـه نـام   است شده  تشکیالتی این سازمان کامالً تعریف
. تعداد اعضـاي  کند عمل می مانند وزارت جنگ براي یک دولت» شوراي نظامی«

ر عضـو دارد  نفـ  13تـا   9ود بـین  شـ  مـی این شورا کامالً مشخص نیست اما گفته 
  .)40: 2014، ابوهنیۀ(

معـروف بـه   » نعمان منصـور الزیـدي  «پس از کشته شدن » شوراي نظامی«نام 
بـر   2014مـی  وزیر جنـگ را تـا   پست ابوسلیمان به کار گرفته شد، زیرا این فرد 

فرمانده شوراي نظـامی در داعـش، بـه عنـوان      .)41 :2014 ،ۀابوهنی( عهده داشت
رود. در زمان زرقاوي، وي عالوه بـر   غدادي به شمار مینایب و جانشین ابوبکر ب

اما در دولت اسالمی عـراق و   ،امیري، منصب وزارت جنگ را نیز بر عهده داشت
ه خالفـت  رامارت ابوعمر البغدادي، ابـوحمزه المهـاجر وزیـر جنـگ بـود. در دو     

ابوبکر بغدادي، این منصب تحت سیطره حجی بکر (سمیر عبد محمد الخلیفاوي) 
، ابوعبـدالرحمن  2014در سـوریه در ژانویـه    وي امـا پـس از کشـته شـدن     ،دبو

کشته  2014البیالوي (عدنان اسماعیل البیالوي) بر این مسند نشست که در ژوئن 
شد. در حال حاضر، ریاست شوراي نظامی با ابومسلم الترکمانی (فاضل الحیالی) 

ي در حمله هوایی ائتالف پنتاگون اعالم کرد که و 2015سپتامبر  22اما در  ،است
ایـن شـورا،    بـاره نکته مهـم در  .)41: 2014، ابوهنیۀ( ضد داعش کشته شده است

سابقه رؤسا و فرماندهان این بخش در ارتش عراق زمان حکومت صدام حسـین  
نفر از افسران نظامی سابق عـراق کـه    160تا  100است. طبق برخی منابع، حدود 

اندازي شده بود)  (توسط صدام حسین راه» یمانیۀالحملۀ اإل«ي گذشته در ها در دهه
ي باالي سازمان داعش به ویژه شـوراي نظـامی   ها عضویت داشتند، اکنون در رده
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  .)9/8/2015 ،(معاً برس کنند فعالیت می 

شـود و هـر بخـش، سـه      ها تشکیل مـی  شوراي نظامی داعش از فرماندهان بخش
ده اسـت. هـر گـردان بـه تعـدادي      رزمنـ  350تـا   300گردان دارد و هر گردان شامل 

: 2014، ابوهنیـۀ رزمنده است ( 60تا  50شود که هر گروهان داراي  گروهان تقسیم می
ــت:        41 ــرح اس ــدین ش ــه ب ــز دارد ک ــري نی ــیمات دیگ ــامی تقس ــوراي نظ   ). ش
  کننـده (نیروهـاي یـورش و هجـوم)؛      . نیروهاي عمل2. ستاد مشترك (ستاد ارکان)؛ 1
. نیروهــاي 5. نیروهــاي پشــتیبانی و لجســتیک؛ 4بــان)؛ طل . استشــهادیون (شــهادت3
هـاي ایـن شـورا نیـز      هاي انفجاري. وظایف و مأموریـت  . نیروهاي تله6تیرانداز؛  تک
ها و نبردها،  ها، مدیریت جنگ استراتژیک به ویژه براي عملیات  ریزي و طراحی برنامه

نـدهان نظـامی،   هـاي فرما  هـا و نبردهـا، نظـارت و مراقبـت بـر فعالیـت       تجهیز جنگ
  )41: 2014، ابوهنیۀسرپرستی و مدیریت امور تسلیحاتی و غنایم جنگی است (

امنیتی مجزا دارد و از  ـعالوه بر ساختار نظامی، داعش یک ساختار اطالعاتی  
در عرصه اطالعاتی و امنیتی برخوردار است. به سـاختار  اي  هقدرت و مهارت ویژ

ود. ریاست ایـن شـورا بـا ابـوعلی     ش میق اطال» شوراي امنیتی«اطالعاتی داعش، 
 نباري است که افسر سابق استخبارات ارتش عراق بوده و داراي چندین معاوناال

شده عراق و  ي تصرفها . این شورا در هر والیتی از خالفت اسالمی (بخشاست
شـده و همچنـین    بنـدي  ي طبقهها سوریه) یک بخش دارد که مأموریت انتقال نامه

ي سازمان در والیت را بر عهده دارد. شوراي ها بخشسایر تباط با هماهنگی و ار
یی ویــژه بــراي ترورهــاي سیاســی، ربــایش و هــا امنیتــی همچنــین داراي بخــش

عــالوه بــر ایــن، داعــش داراي  .)21: 2014، ابوهنیــۀ( آوري امــوال اســت جمــع
مانند جماعت والیـت سـینا   است ي اطالعاتی در برخی کشورهاي دیگر ها شاخه

  نصار الشریعه در سرت لیبی.  امصر و در 
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  عمق استراتژیک .2 
عمق استراتژیک یا قلمرو جغرافیایی براي القاعده قابل تعریف نیسـت، زیـرا وسـعت    
جغرافیایی و پیوستگی ارضی که از شروط عمق استراتژیک هستند، در سازمانی مانند 

یچ کشـوري در اختیـار   اي در هـ  شده شود و القاعده اراضی تثبیت القاعده مشاهده نمی
انداز ایجاد عمق استراتژیک آن هم با وسعتی فراوان دارد، اما  ندارد. البته القاعده چشم

تحوالت و شرایط زمانی امکان چنین امري را براي آنها فراهم نکرده است. در همـین  
 الزرقـاوي؛ الجیـل الثـانی للقاعـدة    راستا، فؤاد حسین، نویسنده اردنی کتابی بـا عنـوان   

شـده اسـت   معرفی » ساله 20طرح «د که با نام رک رحی براي سازمان القاعده مطرح ط
آغـاز   2000). این طرح شامل هفت مرحله زمانی اسـت کـه از سـال    2005(حسین، 

اعـالم دولـت   «رسد. مرحله  پنجم این طرح، مرحله  به پایان می 2020شده و تا سال 
شـود و داراي مسـاحت    مـی  را شـامل  2016تـا   2013هـاي   است که سـال » اسالمی

تشـکیل  بـا  جغرافیایی باالست، اما با ظهور داعش، این مرحلـه توسـط ایـن سـازمان     
    خالفت اسالمی یا دولت اسالمی به ثمر نشست.

در تفکر القاعده، فراگیر شدن و جهانی شدن، یکی از ملزومات جهـاد اسـت.   
ها را نیـز بـه    ولتي کنونی دها این شمولیت فاقد مرز جغرافیایی است و مرزبندي

عینی ایمان دارد. به عبارت دیگر،  یناسد و به جهاد به عنوان واجبش میرسمیت ن
داند بلکه آن را بر اساس  القاعده، جهاد و جهادي بودن را براي وطن و دولت نمی

کند. به همـین دلیـل    اي از کره زمین پیگیري می عقیده و ایدئولوژي و در هر نقطه
پـذیرد و آن را بـر اسـاس مبـانی      ت در برهه کنونی را نمـی القاعده تشکیل خالف

 اي هطـرح القاعـده بـر اسـاس تفکـر توسـع       .)2015(محمـد،   کنـد  شرعی رد می
اسالمی به صورت کمی و کیفـی اسـت تـا در نهایـت کـل       ـ  ي جهاديها فعالیت

 2011جهان را فراگیرد. این طرح القاعده، پس از کشته شـدن بـن الدن در سـال    
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ي هـا  شاخه ،مطرح شد. طبق این استراتژي 1»گرگ تنها«ت و استراتژي توسعه یاف 

مستقل عمـل کننـد. بـر همـین     باید این سازمان در کشورها و افراد وابسته به آن 
یی در هـا  دانست، زیـرا داراي شـاخه   اي هخوش یتوان سازمان اساس القاعده را می

ـ  اسـت  کشورهاي عربی و اسالمی همچون سومالی و سـودان  س از ظهـور  . امـا پ
ها با داعش بیعت کردنـد و نفـوذ القاعـده در منـاطق      داعش، بسیاري از این گروه

 سـازي را  شـبکه  در عملکـرد القاعـده  ها کاهش پیدا کرده است.  حضور این گروه
ي القاعده در بسیاري کشورهاي ها اما شبکه و تعدد شاخه ،دانستخوب  توان می

ن سازمان محسوب شود و دلیل این امر، تواند عمق استراتژیک ای اسالمی نیز نمی
یا به عبارتی پراکندگی نیروهاي این سـازمان در نقـاط    ها این شاخه ه نشدنپیوست

  مختلف است. 
بر خالف القاعده، سازمان داعش با عبور از نظریه جهادي القاعده و معیارهاي 

ز یی اهـا  دولت اسالمی را در بخـش  ،شرعی و دینی (حسب اعتقاد جریان سلفی)
عراق و سوریه رسماً اعالم کرد و نیروهاي این سازمان از هر مکانی در دنیا براي 

هجـرت  «روند. این طرح داعش در راستاي استراتژي  جهاد به سوریه و عراق می
ست »گرگ تنها«است که نقطه مقابل استراتژي القاعده یعنی » به سرزمین خالفت

رسد و بـا   می ءراتژي، از کل به جزداعش بر اساس این است .)2015(مزوز، ژانویه 
اعالم خالفت و دولت اسالمی در وهله اول، به توسعه این خالفت و چـارچوب  

در صورتی که القاعده معتقد به پیاده کردن طرح از جزء  ؛پردازد جغرافیایی آن می
جهاد در جهـان فراگیـر شـود، سـپس بـه      باید به کل است؛ یعنی در مراحل اولیه 

  می روي آورد.ایجاد دولت اسال
داعش با سیطره بر بخشی از کشورهاي سوریه و عراق، توانسـته اسـت عمـق    

  استراتژیک مناسبی ایجاد و خود را در برابر دشمنانش تقویت کند. 

                                                                                                                                         
  معروف است. »Lone wolf«و در انگلیسی به » الذئاب المنفردة«. این استراتژي در عربی به 1
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  ـ سیطره میدانی داعش بر اراضی سوریه و عراق 1نقشه 
  

ویکـرد  داعش به دنبال تصرف بیشتر اراضی این کشورهاست و بـر حسـب ر  
هـر چـه   به منظور افزایش کشورگشایی این سازمان، به دنبال توسعه اراضی خود 

بیشتر عمق استراتژیک است و در این راستا، افـق عمـق اسـتراتژیک خـود را بـا      
  تعریف کرده است.  اي منطقه انتشار نقش
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  شده داعش بینی ـ محدوده خالفت اسالمی در نقشه پیش 2نقشه 
  
به وسعت و پیوستگی مناطق، توجه با  ،ش عالوه بر ایجاد عمق استراتژیکداع

را  ها با این تفاوت که شاخه ؛القاعده را پیاده کرده است اي هو شبک اي هطرح خوش
به تصرف اراضی تحریک و ترغیب و پس از تصرف، آنها را بخشـی از خالفـت   

یعنی از یک  دارد؛افقی کند. به عبارت دیگر، داعش یک سازمان  اسالمی اعالم می
سو بر بخش زیادي از اراضی سوریه و عراق مسلط شده است و با اعالم خالفت 

مبارزه در این خالفت دعوت  پیمان خود را به جهاد و ها و افراد هم اسالمی، گروه
تصـرف  بـراي  کننده با خود را به مبارزه  هاي بیعت کند و از سوي دیگر، گروه می

کنـد تـا ایـن     مورد بحث در خالفت اسالمی تحریک مـی  يها مناطق در سرزمین
لیبی  هنصار الشریعامانند سیطره گروه  ؛دنها به خالفت اسالمی ملحق شو سرزمین

بـا داعـش و    هنصـار الشـریع  ااسـت  شایان ذکر بر شهر سرت و درنۀ این کشور. 
  خلیفه آن بیعت کرده است.
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  ـ تصرفات ارضی داعش در لیبی 3نقشه 
  
براي تقویت عمق استراتژیک، داعش نیز از اي  هراستاي ایجاد ساختار شبک در

ي متعـددي در  هـا  زمان تأسیس این سازمان، مانند القاعده به سوي ایجـاد شـاخه  
پیمان  هاي سلفی هم کشورهاي عربی و اسالمی گام برداشت. البته بسیاري از گروه

و آن را قبـول نداشـتند، بـا     ندالقاعده که با طرح جهادي این سازمان مخالف بود
فهرسـت ایـن    .)10/03/2015(سـعید،   داعش و خالفـت اسـالمی بیعـت کردنـد    

  ها در جدول زیر آمده است. گروه
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  کننده با داعش در کشورهاي مختلف هاي بیعت ها و شاخه گروه 

  گروه  کشور  ردیف

  اندونزي  1

  شبکۀ المجاهدین
  منتدى نشطاء الشریعۀ االسالمیۀ

  وحید المجاهدینحرکۀ ت
  حرکۀ االصالح االسالمیۀ

2  
  

  فیلیپین
  جنبش ابوسیاف

  گرایان مدافع آزادي جنبش بانگسمور و اسالم
  جماعت أنصار الخالفۀ

3  
  

  لیبی

  المجاهدونۀ جماع
  ابن محجن الطائفى گردان

  سالم فى درنۀشورى شباب اإلال سمجل
  أنصار الشریعۀ

  مصر  4
  بأرض الکنانۀجند الخالفۀ 

  والیت سینا
  المقدس انصار بیت

  الجزایر  5
  الهدى گردان

  ابوعبداهللا عثمان العاصمى ۀجماع
  جند الخالفۀ

  تونس  6
  أنصار الشریعۀ

  گردان عقبۀ بن نافع
  گروهان شیخ عمر حدید  نوار غزه  7

  اراضی فسلطینی  8
کتاف بیت أشورى المجاهدین فى ال مجلس

  المقدس
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  سازمان خراسان  سوریه  9 

  گروه أبناء دعوة التوحید والجهاد  اردن  10
  جماعت اإلعتصام بالکتاب و السنۀ  سودان  11
  أنصار اإلسالم  کردستان عراق  12
  بوکوحرام  نیجریه  13
  شباب المجاهدین  سومالی  14
  أنصار الدین  موریتانی  15
  جنبش اسالمی  ازبکستان  16
  ۀگردان احرار السن  لبنان  17
  جماعۀ األحرار  افغانستان  18
  جماعۀ أنصار التوحید  هند  19
  جماعۀ أنصار الدین  مالی  20

  
انـد. بسـیاري    ها، بسیاري از افراد سلفی نیز با داعش بیعت کرده عالوه بر این گروه

هاي القاعده در کشورهاي حاشیه خلـیج فـارس بـه ویـژه      از رهبران و اعضاي شاخه
گروهی از نیروهـاي القاعـده همـراه جنگجویـان      همچنینعربستان سعودي و یمن و 
). حتـی  2015(صالح، جوالي هستند جزو این دسته از افراد  پاکستانی و افغانی طالبان

اعـالم کـرد جبهـه     2013در سوریه و عراق، پس از اینکه ایمـن الظـواهري در سـال    
داعش و جبهـه  هایی میان  النصره شاخه القاعده در سوریه است، اختالفات و درگیري

هاي القاعده، به سمت داعش رفتنـد و   النصره ایجاد شد. در این بین، بسیاري از سلفی
به این سازمان ملحق شدند، زیرا داعش را داراي یک ایدئولوژي، گفتمان و همچنـین  

  دانستند.    استراتژي زودبازده می
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  توان مالی و اقتصادي براي لجستیک .3 

حامیان مالی و منابع طبیعی است. در عرصه حامیـان  توان مالی و اقتصادي شامل 
هاي عربـی حاشـیه خلـیج     ها به ویژه دولت برخی دولتحمایت مالی، القاعده از 

عالوه بر این، منابع مـالی القاعـده    .)08/02/2015 (محمد،برخوردار است  فارس
ر گذاري آنهـا د  بر حمایت مالی بن الدن (قبل از مرگش) و خانواده وي و سرمایه

ها و افـراد ثروتمنـد در تمـام     هاي حاشیه خلیج فارس، هدایا و زکات گروه دولت
امـا ایـن    ؛)8/2/2015محمد، ( هاي خیریه استوار است کشورها و همچنین کمک

سازمان از منابع طبیعی بهره زیادي ندارد، زیرا بر منطقه جغرافیایی خاصی سیطره 
  ندارد. 

ي هـا  اي از القاعده بود، از همان شـیوه  که به عنوان شاخه 2010داعش تا سال 
هـاي   ولی پس از این تاریخ، توانسـت ثـروت   ؛کرد تأمین مالی القاعده استفاده می

ـ  ها هنگفتی را از طریق سیطره بر بخش بـه   ؛دسـت آورد ه یی از عراق و سـوریه ب
همین دلیل در حال حاضر، به عنوان ثروتمندترین گروه سلفی و تروریستی جهان 

بلکه آوري ثروت، یکباره انجام نشده  رود. اما قطعاً این جمع به شمار میدر تاریخ 
ي مـالی و  هـا  است. از زمان ابومصعب الزرقـاوي شـبکه  صورت گرفته به تدریج 
ریزي شد و منابع مالی تنوع خاصی ایجاد کردنـد. از   گذاري متعددي طرح سرمایه

ل تشکیل شد که بـه  زمان تأسیس جماعت توحید و جهاد نیز یک کمیته مالی فعا
کـرد.   ي مختلف اقدام مـی ها گذاري در فعالیت آوري اموال الزم براي سرمایه جمع

ها  آوري هدایا و مساعدت اي از فعاالن تخصصی در عرصه جمع این کمیته، شبکه
هاي ثروتمند حاشیه خلیج فـارس و اروپـا    از طریق تجار و مساجد بود که دولت

آوري اموال از داخل  همچنین جمع .)39: 2014، یۀابوهن( در رأس آن قرار داشتند
ـ یعراق، منابع مالی ویـژه از غنـا   آمـده از سـیطره بـر منـاطق و ایجـاد       دسـت ه م ب

کمیته مذکور بود. با رشد و نفوذ سازمان دیگر هاي  هاي مختلف، از فعالیت مالیات
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که تشکیل شد  2006اي در سال  وزارتخانه» دولت اسالمی عراق«و اعالم تأسیس  

، 2009در سـال   .)31، 2014، ابوهنیۀ( هاي نفتی و منابع طبیعی بود مختص ثروت
و یونس الحمدانی به عنوان وزیر تشکیل وزارت امور مالی به نام وزارت دیگري 

  .)21: 2014، ابوهینۀ( تعیین شد
دارد که ابوبکر بغدادي کـامالً  » المال بیت«در حال حاضر داعش بخشی موسوم به 

). وجه تسمیه ایـن بخـش بـا توجـه بـه ذات      40: 2014ابوهنیۀ، ف است (بر آن مشر
» موفـق مصـطفی الکرمـوش   «اسالمی و تاریخی سازمان است. ریاست این بخـش را  

این بخش مالی، از زمان سیطره بر موصل در سـال   ).31: 2014ابوهنیۀ، برعهده دارد (
از اراضـی در   گیري داشته است. سازمان بر مسـاحت وسـیعی   ، پیشرفت چشم2014

ها بر این باورند که سرمایه سازمان دو  عراق و سوریه سیطره پیدا کرد. برخی پژوهش
بوده است. این سرمایه از منابع مالی متعدد و وسـیعی   2014میلیارد دالر تا پایان سال 

  ):  40: 2014ابوهنیۀ، اند از (  شود که عبارتتأمین می
ي مطبوعاتی، تعـداد زیـادي   ها ز گزارشها: طبق بسیاري ا هدایا و مساعدت .1

هاي عربی حاشیه خلیج فـارس   از ثروتمندان، علماي دینی اهل سنت و شخصیت
ترین منـابع   کنند. طبق گزارش منابع دیپلماتیک، بزرگ از سازمان حمایت مالی می

  .)23/08/2015 (المنار، مالی داعش، ثروتمندان سعودي هستند
 2011ي هـا  ي اسالمی در سالها اجد و شبکهصدقه و زکات: منبرها در مس .2

کردند تـا زکـات و صـدقات خـود را      ، مسلمانان اهل سنت را تشویق می2012و 
براي حمایت از جهاد و مقاومت در سوریه بدهند. این اموال نیز مستقیم به دست 

  رسید.  داعش می
  ؛شده ي ربودهها عواید آزادي خارجی .3
  .کنند ي مناطقی که بر آنها سیطره پیدا میزیربناها، تجهیزات و کاالها .4
ترین این منابع، نفـت و گـاز موجـود در منـاطق      معادن و منابع طبیعی: مهم .5
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بر بـیش از   2014شده در سوریه و عراق است. داعش تقریباً تا پایان نوامبر  اشغال 

چاه نفتی مسلط شده است و آنها را به صـورت کلـی یـا خـارجی از طریـق       80
کنـد.   درآمد میکسب ماهیانه حدود دو میلیون دالر از این راه  و فروشد تجاوز می

  عالوه بر این، بر معادن طال در موصل سیطره دارد.
  ها؛ خذ مالیاتا .6
. اموال دولتی: داعش پس از سیطره بر موصل، بر بسـیاري از امـوال موجـود در    7
  ، سیطره پیدا کرد.شود ها میلیون دالر می ها و مؤسسات دولتی که حدود ده بانک
نظـر  زیـر  سـوم تولیـد گنـدم در عـراق      عواید کشاورزي: اکنون حدود یک .8

  داعش است.
  ؛اقدامات غیرقانونی و تروریستی .9

 .ي گمرکیها تعرفه .10

بنابراین، داعش بر خالف القاعده، هم از حامیان مالی مناسب و هـم از منـابع   
ي بازرگانان و تجار کشورهاي . داعش هم از سوبرخوردار است گیر طبیعی چشم

ود و هم با سیطره بر منابع نفتی عـراق و سـوریه و   ش میعربی و ثروتمندان تأمین 
ي اصـلی حفـظ   ها کند که یکی از پایه صادرات آنها، سود مالی هنگفتی کسب می

سیطره داعش بر عراق و سوریه، سودآوري همـین منـابع طبیعـی اسـت. داعـش      
المللـی ادغـام    اردات، خود را در چرخه اقتصاد بـین توانسته است با صادرات و و

اي  و به گونهببرد کند و برعکس القاعده، از جهانی شدن اقتصاد بهترین استفاده را 
  خود را از نظر مالی مستقل کند.

  
  و ساختار تشکیالتی کیفیت رهبري .4

اعش، بر القاعده و دمانند هایی  اي سازمان از آنجا که مبانی فکري، فقهی و اندیشه
و به اصطالح درصدد اجراي است پایه برخی مبانی فکري اهل سنت تدوین شده 
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تعریف  ها شریعت اسالمی هستند، چگونگی رهبري آنها نیز بر اساس این گرایش 

در بایـد  ود. براي شناخت بهتر اختالفات این دو سازمان در مقولـه رهبـري،   ش می
  ن آشنا شد.وهله اول با ساختار سازمانی و تشکیالتی آنا

» امیـر «سازمانی در القاعده، در ابتدا با کسی است که به عنوان  هاي داخل مأموریت
هـاي   در رأس امور قرار دارد که همه مأموریت» مجلس شورایی«شود؛ اما  شناخته می

بوالولیـد،  اکنـد (  سازمان را تعریف و تعیین و سپس رهبري امور را به امیر تفویض می
شورایی متشکل از مجلس اعیان (شوراي اهل حل و العقـد)،   ). مجلس،09/10/2013

  ):   9/10/2012هاي زیر است (ابوالولید،  امیر سازمان و کمیته
  ها؛ کمیته نظامی: مسئول آموزش، تأمین سالح و همچنین طراحی عملیات .1
  ؛کمیته مالی: مسئول امور مالی سازمان .2
هاي  شرعی است که مسئول پژوهشکمیته دینی: نام دیگر این کمیته، کمیته  .3

 اسالمی و فتواهاي شرعی است. 

مسـئول  و تأسـیس شـد    90رسانی: این کمیته در اواخـر دهـه    کمیته اطالع .4
  رسانی این سازمان است. تبلیغات و اطالع

کمیته پزشکی: معالجه مجروحان، نظارت بـر صـحت و سـالمت اعضـا و      .5
  ي این کمیته است.ها ریتهمچنین تأمین دارو و تیم پزشکی از مأمو

و بـه  کنـد   مـی امیـر انتخـاب   را کمیته قضایی: قاضی وابسته به این کمیتـه   .6
  صورت مستقیم با وي در ارتباط است.

اعضا و نیروهـاي   يکمیته دیوان: این کمیته از یک سو مسئول آمار و احصا .7
تعلـق  سازمان چه زنده و چه اسیر و کشته و از سوي دیگر مسئول حفظ اسـناد م 

  .   است به رهبران و اعضاي سازمان
هـاي ارتبـاطی بـا     کمیته روابط خارجی: مأموریت این کمیته، ایجـاد کانـال   .8
پیمان این سازمان در خـارج افغانسـتان و همچنـین همـاهنگی      ها و افراد هم گروه
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  .ستها ها و عملیات فعالیت بارهدر 

ت عملیات، مجلس شـورایی و  البته طبق برخی منابع دیگر، پس از امیر، رئیس هیئ
هـاي مـذکور در ایـن سـاختار      رهبر القاعده در عراق وجود دارد. عالوه بر این، کمیته

  ).19/01/2015اند که با ساختار مذکور مشترك است (مجدي،  تعریف شده
ود. این سـازمان در  ش میصعودي دیده  ياما در ساختار سازمانی داعش، روند

اما داشت، اي  جهادي، ساختاري خوشه ـهاي سلفی   هگروسایر هاي اول مانند  ماه
هـاي   پس از تأسیس جماعت توحید و جهاد، با اضافه کردن مؤسسـات و هیئـت  

 ،تخصصی، پیشرفت کرد و توسعه یافـت و بـه عنـوان شـاخه القاعـده در عـراق      
ورود این سـازمان بـه بحـران    در پی نام گرفت. » قاعدة الجهاد فی بالد الرافدین«

گیري داشت تا اینکه قسمتی از منـاطق عـراق را    ن ساختار توسعه چشمسوریه، ای
اشغال در آورد و دولت اسالمی عراق و شام را تشکیل داد. با تشکیل خالفـت  به 

رود.  که به عنوان یک دولت به شمار مـی یافت مرکزي  ياسالمی، داعش ساختار
  ):42-35 :2014، بوهنیۀا( استزیر ساختار کنونی این سازمان به شرح 

به عنوان سرپرست خالفت، رهبري دینی و سیاسی است که پـس از   . خلیفه:1
انتخابش از سوي مجلس شورایی و شوراي اهل الحل و العقد، اطـاعتش واجـب   

خلیفه همچنین بـر   .دارد مطلق در اعالم جنگ و صلح است. خلیفه اختیاراتی شبه
ها، مجلـس   عات والیتامنیت، اطالعات و ضد اطالمانند ي مهم سازمان ها بخش

المـال   ي دینـی و بیـت  هـا  رسانی و تبلیغات، هیئت شورایی، شوراي نظامی، اطالع
  اشراف دارد.

ي هـا  مهم و ترسـیم سیاسـت   هاي این مجلس، اتخاذ تصمیم. مجلس شورایی: 2
کلی را برعهده دارد. تعداد اعضاي این مجلس ثابت نیست و در مواقـع مختلـف   

. از ناحیه نظري، این مجلـس اختیـار   هستند نفر 11تا  9بین اما غالباً  ؛متغیر است
  عزل خلیفه را دارد. 
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این اصطالح که به روش انتخـاب خلیفـه اول اشـاره دارد، در    . اهل الحل و العقد: 3
مشهور است. اعضا باید داراي سه شـرط عـدالت،   » اهل االختیار«اهل سنت با عنوان 

). ایـن شـورا در داعـش دربرگیرنـده     36: 1392دانش کافی و تدبیر باشند (فیرحـی،  
مداران، ثروتمندان و شیوخ مـردم   جمعی از اعضا مانند امرا، علما، فرماندهان، سیاست

  گزینند. د و او را به منصب خالفت بر مینکن است که با خلیفه بیعت می
، هـا  ، فیلمها ي ابوبکر بغدادي، بیانیهها ، خطبهها انتشار کتب، نامه . هیئت دینی:4

ي این بخـش اسـت. ایـن هیـأت     ها سرودها و موارد تبیلغاتی خاص از مأموریت
ب) وعظ  ؛هاي دینی و نهاد قضاوت میان مردم شامل دو بخش است: الف) دادگاه

  و ارشاد و همچنین فراخوان و جذب نیرو.
، هـا  این بخش مسئول انتشـار مجـالت، کتـب، فـیلم     تبلیغات: رسانی و . اطالع5

ي اجتماعی و فضاي مجازي است ها وژي سازمان از طریق شبکهتصاویر و ایدئول
  کنند. و مؤسسات بسیاري زیر نظر آن فعالیت می

  مختلف است.هاي  به روشمسئول تأمین مالی سازمان  المال: . بیت6
هــا و نبردهــا، طراحــی  ایــن شــورا مســئول تمــام عملیــات . شــوراي نظــامی:7

  .است دهان و نیروهاي نظامیها، تأمین سالح و نظارت بر فرمان عملیات
هاي اطالعاتی و ضد اطالعاتی و همچنین  مسئول تمام فعالیت. شوراي امنیتی: 8

  .است و رهبران ها امنیت نیروها، بخش
داعش مناطق تحت سیطره خود در عـراق و سـوریه را بـه     . تقسیمات اداري:9
ـ » والیـت «ي اداري تقسیم کرده است که هر بخـش،  ها و بخش ها واحد ام دارد. ن

موسـوم هسـتند.   » امیر«مسئول هر والیت، والی است و معاونان وي نیز به صفت 
. هر والیت نیـز بـه شـهرهایی تقسـیم     دارد والیت 16داعش در عراق و سوریه، 

  نام دارد.  » قاطع«وند که ش می
به و ، ساختار سازمانی القاعده، ابتدایی و تقریباً ساده یادشدهبا توجه به تفاسیر 
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، است. در این ساختار، قدرت در رأس هرم که رهبر سازمان است ت هرمیصور 

اي پیشرفته  ي هرمی و خوشهها اما داعش از ترکیبی از ساختار ؛متمرکز شده است
کند که قدرت به صورت مطلق در خلیفـه متمرکـز نیسـت و مجلـس      استفاده می

ر سـازمانی،  . به ایـن سـاختا  دارند شورایی و شوراي حل و عقد نیز قدرت نسبی
گویند. با توجه به این اختالف ساختاري، کیفیت رهبري در  نیز می» ساختار افقی«

  این دو سازمان چگونه است؟
هایی دارند که غالباً ناشی از  القاعده و داعش در عرصه رهبري و مدیریت، تفاوت
  ها بدین شرح است: تفکر جهادي و ساختار سازمانی آنهاست. این تفاوت

بر این اساس، طرح جهاد و جهـادي بـودن    ؛است» امارت«معتقد به  القاعدهـ 
کند و هر  تفسیر میرا اي از کره زمین  بر اساس عقیده و ایدئولوژي و در هر نقطه

اي از کشـور خـود    کنـد، امـارتی را در نقطـه    گروهی که با سازمان مادر بیعت می
کنند. بـه   گ را ایجاد مینهایتاً زمینه یک خالفت بزر ها دهد. این امارت تشکیل می

گاه اسامه بن الدن یا ایمن الظواهري اعالم خالفت نکرده و فقـط   همین دلیل هیچ
اند. اما اکنـون   ي این سازمان در کشورهاي جهان، با این گروه بیعت کردهها شاخه

اي که هر فرد از افراد وابسته به این  به گونه ؛را مطرح کرده است» خالفت«داعش 
به سرزمین خالفت یعنی عراق و سوریه هجرت و براي فراگیر شـدن  باید گروه، 

جهاد در تمام مناطق، از این خالفت اقدام کنند. به عبارت دیگـر، اگـر امـارت را    
جزء و خالفت را کل در نظر بگیریم، القاعده معتقد است که باید از جزء به کـل  

  فت.داند از کل به جزء باید ر رسید اما داعش خود را ملتزم می
» امیـر «امارت و خالفت، رهبـر القاعـده بـا عنـوان     درباره براساس اختالف ـ 

ود که در گروه طالبان که ساختار و مواضعی بسیار نزدیک به القاعده ش میشناخته 
مثال، طالبان پس از فوت مال عمر در براي است. گرفته » امیرالمؤمنین«، لقب دارد

کنندگان بـا مـال عمـر،     و اعالم کرد که بیعتاي منتشر  ، بیانیه1394اواخر تابستان 
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میرالمؤمنین خـود  ادانستند و اکنون مال منصور را به عنوان  وي را امیرالمؤمنین می 

رهبر این سازمان  ،اما داعش ابوبکر البغدادي ؛)11/04/2015دانند (عبدالحلیم،  می
  کند. معرفی می» خلیفه«عنوان به را 

حق اولویت در اخذ سازمان در بحث رهبري، یکی از اختالفات مهم این دو ـ 
از  ایـن سـازمان  بـراي   تاست. القاعده اخذ بیع بیعت براي امر خالفت و امارت

داعش اما  ؛داند ي جهادي از جمله گروه داعش را حق خود میها سوي تمام گروه
اي از القاعده حساب نکـرد و از همـین رو دسـت بـه      وعهمهرگز خود را زیرمج

سـران القاعـده بایـد بـا     د کـه  کـر و ادعـا   خالفت زد مبقه یعنی اعالسا یب  میاقدا
  کنند.ت یعب» خلیفه«بغدادي به عنوان 

یـن رو  اداند و از  رهبري می را شرط یشی بودنقر در نظریه خالفت، داعشـ 
القاعده قریشی بـودن را   اما ؛رساند البغدادي نسب خود را به پیغمبر اکرم(ص) می

 اعضـاي اي،  و همین مسئله باعث شـد در دوره داند  نمی براي رهبري امارت الزم
» امارت افغانستان«بیعت و وي را به عنوان امیر  ،بودنطالبان با مال عمر که قریشی 

   .کنند معرفی
توجـه در رهبـري و سـاختار    درخـور  ، نکتـه  یادشدهعالوه بر تمام اختالفات 

ق در زمـان صـدام   سازمانی داعش، حضور افسران و فرماندهان سابق ارتش عـرا 
که به گیرند  میاین افسران را  ها . طبق برخی منابع، بسیاري از تصمیماست حسین

در همـین راسـتا، اکثـر     .)43: 2014، ابوهنیۀ(ندارند  سلفی هاي هیچ وجه گرایش
اعضاي مجلس شورایی، اهـل حـل و عقـد، شـوراي نظـامی و برخـی دیگـر از        

که نقـش اصـلی را در   هستند ماندهان ي سازمان داعش، این افسران و فرها بخش
  گذاري سازمان دارند. سازي و سیاست تصمیم
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  لئیجایگاه مسئله فلسطین و اسرا .5 

ل ئو مسـا  هـا  ؤالترین س موضوع فلسطین و نحوه مواجهه با آن همواره یکی از مهم
سال گذشته بوده که در  70هاي اسالمی طی حدود  ها و گروه ها، جنبش براي دولت

 است که القاعده و داعش نیـز از آن مسـتثنی نیسـتند.   شده تر  برجسته ي اخیرها دهه
هـاي سـلفی ـ     اندیشانه یکـی از مشـترکات گـروه    در مجموع گرایش به اسالم جزم

اي در جاي جاي اندیشه و عمل القاعـده   جهادي است. تفسیرهاي شخصی و سلیقه
بـا چهـار   فلسطین  هلئدر مس سازمان تفاوت این دوخورد؛ اما  و داعش به چشم می

ها به این  نگاه فلسطینی«، »ها در القاعده و داعش نقش و جایگاه فلسطینی«مشخصه 
خدمت یا خیانت القاعـده و داعـش   «و » ها با آنها لیئینوع مواجهه اسرا«، »گروهدو 

  تحلیل است.و  قابل تشخیص و تجزیه» به مسئله فلسطین
متولـد جنـین، ابومحمـد     ،عزامهللا عبدامانند هایی  بدون شک جایگاه فلسطینی

لحم در القاعده و نقش آنها  متولد نابلس و ابوقتاده فلسطینی متولد بیت ،المقدسی
در حـالی   پوشی نیسـت؛  القاعده قابل چشمدر تثبیت تئوریک و فرماندهی میدانی 

هرچنـد از  ندارنـد.  ها به لحاظ سازمانی در داعش جایگـاه چنـدانی    فلسطینیکه 
در  ،شـود  ینی در ساختار تشکیالتی ابـوبکر بغـدادي نـام بـرده مـی     تعدادي فلسط

  مقایسه با نفوذ و جایگاه آنان در القاعده ناچیز است.
نشان از ها به دو سازمان القاعده و داعش نیز حاوي نکاتی است که  نگاه فلسطینی

هـاي   ها از داعش دارد. اقـدامات منفـی داعـش علیـه فلسـطینی      گیري فلسطینی فاصله
هاي مبارز در ایـن امـاکن موجـب     ن اردوگاه یرموك و اعدام تعدادي از فلسطینیساک

درصـد   93ها،  شده میان فلسطینی . بر اساس نظرسنجی انجامه استنفرت از آنان شد
در حالی که چنین نگـاه   )؛48: 1393(گودرزي،  دانند آنها را نماینده اسالم واقعی نمی

  .شود نمی مشاهدهها به القاعده  منفی از سوي فلسطینی
ها با القاعده و داعش به عنوان سومین مشخصه حاکی از  یلیئنوع مواجهه اسرا
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هاي تروریسـتی   این واقعیت است که آنها با دستمایه قرار دادن تهدید این سازمان 
به دنبال تأمین منافع خود بودند. رژیم صهیونیستی با مستمسک قرار دادن وقـایع  

هـاي مبـارز و    سازي القاعده به فلسطینی ، ضمن شبیه2001سپتامبر  11تروریستی 
ن کرانـه  ااي علیـه سـاکن   رحمانـه  بن الدن به یاسر عرفات، حمالت گسترده و بـی 

وزیـر وقـت    نخسـت  ،انجام داد. شارون »عملیات سپر بازدارنده«عنوان با باختري 
یل، آشکارا دستور هدف قـرار دادن شـیخ احمـد یاسـین و عبـدالعزیز      ئرژیم اسرا
رئیس تشـکیالت خـودگردان را داده    ،رهبران حماس و محاصرة عرفات ،رنتیسی

وزیر کنونی این رژیـم نیـز از عملکـرد داعـش در عـراق و       نخست ،بود. نتانیاهو
رسد و سران این رژیم بهترین وضعیت در سـوریه   سوریه کامالً راضی به نظر می
سوریه به عنـوان مخـالف   اسد و دولت  بشارزیرا دانند  را تداوم شرایط کنونی می
  .هستند ل داخلی خودئآنها کماکان درگیر مسا

فلسـطین را   مسـئله سرانجام مشخصه خدمت یا خیانت القاعده و داعـش بـه   
از توان تخریبـی القاعـده بـراي    اي  عمدهتوان بررسی کرد. در حالی که بخش  می

ش تقریباً تمـام  داع ،ها) متمرکز شده بود مقابله با دنیاي غرب (به زعم آنان صلیبی
توان خود را بر اشغال اراضی کشورهاي اسالمی (عراق، سوریه و لبنان) با کمـک  

اي گذاشـته اسـت. داعـش بـه صـورت رسـمی        اي و فرامنطقـه  چند کشور منطقه
یل در ئیل را نفی کرده و اظهار داشته اعالم جهاد علیه اسـرا ئهرگونه تقابل با اسرا

العـدو   -العدو البعید«نان این گزاره را از قاعده هاي اسالمی است. آ تضاد با آموزه
  کنند. استنتاج می» القریب

توان مدعی شد القاعده نقشی تحریکـی را در قبـال فلسـطین     با این تفاسیر می
سپتامبر بـه   11پس از وقایع  ،مریکااجمهور وقت  رئیس ،بوش ؛ زیرادار شد عهده

اما داعـش   ،پرداخت 2003ال ارائه طرح نقشه راه براي حل بحران فلسطین در س
شـود کـه پـس از     بیـان مـی  بدان علت نقشی تخریبی را بر عهده گرفت. این ادعا 
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ســو ســران رژیــم  اشـغال بخــش بزرگــی از دو کشــور عــراق و ســوریه، از یــک  

چندین زیرا صهیونیستی اعالم کردند که دیگر از سمت شرق هیچ نگرانی ندارند 
ها با مشـاهده اوضـاع    دیگر فلسطینیارتش عربی مضمحل شده است و از سوي 

اي ثانوي بلکه موضوعی دست چندمی در  مسئلهفلسطین را نه تنها  مسئلهمنطقه، 
هاي وابسـته بـه داعـش در     بینند. هرچند گروه هاي رسمی و غیر رسمی می عرصه

نوار غزه همچون گروهان شیخ عمر حدید با انجام چند عملیـات موشـکی علیـه    
این وقایع را نیز باید با هـدف   ،درصدد عرض اندام هستند ،1948اراضی اشغالی 

  ها دانست. بر هم زدن اوضاع نوار غزه و در راستاي نقش تخریبی داعشی
  
  نگاه ایدئولوژیک به دشمن .6

ترین تفاوت القاعده و داعش را بتـوان در نگـاه ایـدئولوژیک ایـن دو      شاید اصلی
ل اجتمـاعی  ئدیشی در تحلیل مساان نگري و جزم قشريسازمان به دشمن دانست. 

القاعده و داعـش هـر دو   ود. ش میو سیاسی در نگاه این دو سازمان به وفور دیده 
اما گفتمـان آنهـا در ایـن عرصـه متفـاوت از       ،معتقدند که با کفر سر جنگ دارند

» دشمن بعیـد «هایشان در مقابله با دشمن بر اساس نظریه  یکدیگر است و اولویت
کند. القاعده معتقد است دشمن بعید، روافض (شیعیان)  رق میف» دشمن قریب«و 

. بر این اساس، القاعـده خـود   هستند (غرب و استکبار) ها و دشمن قریب، صلیبی
و مسیحیان  ها را در وهله اول ملزم به قتال و مبارزه با دشمن نزدیک یعنی صلیبی

یـر ایـن سـازمان بـه     داند. البته نسل اخ مریکا میایا به عبارتی غرب به سرکردگی 
ي آن در برخی کشورهاي عربی، اسـتراتژي خـود را بـر مبـارزه بـا      ها ویژه شاخه
  اند. ي عربی متمرکز کردهها ها و ارتش ، دولتها حکومت

هـاي   گـروه سـایر  القاعده معتقد به اعتدال تاکتیکی و همکاري و هماهنگی بـا  
داند. در  تر می هبردياي را را جنگ با کشورهاي فرامنطقهاولویت  اسالمی است و
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ادبیات القاعده، چیزي به عنوان تکفیر شیعه وجود ندارد. در ادبیات القاعده تا قبل  
از ظهور ابومصعب الزرقاوي در عراق، هیچ موردي در ارتبـاط بـا عنـوان اطـالق     

موضوع جهانی شدن جهاد نزد القاعـده،  بنابراین  ؛ودش میحکم علیه شیعه یافت ن
ي بن الدن قبـل از  ها در نامه مسئلهبا غرب بسته شده است. این با اولویت مبارزه 

نارضـایتی  کامالً آشکار است. بن الدن در این نامه، انتقـاد و   2011مرگش در می 
کنـد   ي القاعده به ویژه القاعده عراق اعالم مـی ها اقدامات برخی شاخهاز خود را 
سپتامبر و انفجار  11دث القاعده این عقیده خود را با حوا .)08/02/2015 (محمد،

  نشان داده است.  2005قطارهاي لندن و مادرید در سال 
بر خالف القاعده، داعش دشمن بعیـد را غـرب و اسـتکبار و دشـمن قریـب را      

داند. اولویت داعش کشتن شیعیان است و بـه   هاي عربی منطقه و روافض می دولت
را هـدف قـرار داده و   هاي منطقه در محیط پیرامـونی خـود    صورت مستقیم، دولت

سر جنگ با غرب و اسرائیل نـدارد.   که استاین دهد و آنچه تاکنون نشان داده  می
اي  مسـئله هاي عراق و سـوریه   دولتقریب یعنی شیعیان و جنگ با دشمن اولویت 

  ه و آن را از القاعده متمایز کرده است.دادداعش  به اي فهیطا که گرایشی کامالًاست 
 ،پرداز سـلفی  نظریه ،رشید رضا ایدئولوژیک به دشمن، از داعش در بحث نگاه

 (قادري، داند شان را مباح می و خونکند  میشیعیان را تکفیر  ت ویو ابن تیمیه تبع
کـه در  را الزرقاوي اولین کسی است که هدف قـرار دادن شـیعیانی    .)225: 1390
یـن حکـم   اسـپس  مجاز شـمرد.   ،اند مشارکت کرده 2004یند سیاسی در سال افر

تر شد و عموم شیعیان را هدف قرار داد و در همین ایام مواضعی از سوي  پیشرفته
رهبران القاعده در عراق صادر شد که مسـتند بـه تفکـرات ابـن تیمیـه در تکفیـر       

مشرك بود. پس از آنکـه داعـش از    اي شیعیان و جواز کشتن آنها به عنوان طایفه
دت یافت و تمام شیعیان جهان را در این دل القاعده عراق متولد شد، این تفکر ش

اي اسـت کـه    چارچوب قرار داد. اختالف القاعده با داعش در این راستا، به گونه
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به شـدت بـه    ،نویسد اي که به الزرقاوي می نیز طی نامه 2005الظواهري در ژوئن  

و بـه وي هشـدار نیـز    کنـد   مـی تکفیر شیعیان از سوي الزرقاوي و یارانش انتقاد 
  .)29/04/2015(مزاحم،  دده می
  
  توان جذب نیرو .7

تـا  تا قبل از ظهور داعش، در جذب نیـرو   1988القاعده از زمان تأسیس در سال 
ماننـد  یی ها ها، با ابزار و شیوه موفق بوده است. القاعده طی این سالزیادي اندازه 

یـد و  ، ضعف فکري و دینی نوجوانان و جوانـان، تول ها فقر و بیکاري نزد خانواده
ي اینترنتی ها ي اجتماعی و سایتها ، شبکهInspireانتشار کتب و مجالتی همچون 

در  ،کردآزاد را استفاده از این ابزار القاعده هاي قبل از ظهور داعش،  (البته در سال
از این فناوري اسـتوار بـود)،   نکردن نگاه سلفی القاعده بر استفاده حالی که بیشتر 

اما پـس از ظهـور و بـروز     ؛و... اقدام به جذب نیرو کردمنبر و خطابه در مساجد 
داعش، نه تنها دیگر پویـایی و توانـایی خاصـی در جـذب نیـرو نداشـت، بلکـه        

یمـن الظـواهري   اهاي تحت فرمان این سـازمان کـه بـا     بسیاري از نیروها و گروه
  و به داعش ملحق شدند. ندبیعت کرده بودند، با البغدادي بیعت کرد

هاي سلفی قبل از خود با تکنولـوژي و فنـاوري روز    کاك گروهداعش از اصط
ـ هاي سلفی بیـرون آ  از حالت جمود فکري گروهکرد استفاده و بسیار تالش  د و ی

نیروهاي بیشتري را از این طریق جذب کند. این سازمان، هم قبـل و هـم بعـد از    
سـیاري  کوتاه توانست ب ییی از اراضی سوریه و عراق، طی مدتها سیطره بر بخش

هاي آسیایی و اروپایی جذب کند.  از جوانان را از این دو کشور و همچنین دولت
ي مختلف و از اقصـی نقـاط جهـان بـه داعـش در      ها پیوستن نیروهایی با تابعیت

دهنده توانایی و پتانسیل باالي این سازمان در جـذب نیـرو    عراق و سوریه، نشان
 2014مریکا) در سپتامبر اخارجی (سرویس اطالعات  CIAاست. در همین راستا، 
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 .)14/04/2015(سـویدي،   هـزار رزمنـده دارد   30تا  20اعالم کرد که داعش بین  

 50تـا   30شوراي امنیت ملی روسیه نیز در همین تاریخ، نیروهاي داعش را بـین  
این آمارها تخمینی است و  .)14/04/2015سویدي، ( زند هزار رزمنده تخمین می

وجه به جذب نیروي مستمر از سوي داعـش تغییـر و تحـوالت    به مرور زمان با ت
  . زیادي دارد

نیـروي   500هزار و  31نیز اعالم کرد که داعش  2015در اواسط سازمان سیا 
حتی ممکن است در این زمینه اغراق شود. بـر   .)51: 1394، بوهنیۀا( رزمنده دارد

برابر آنچـه   6ش را تعداد نیروهاي نظامی داعWND مریکاییاهمین اساس، پایگاه 
کند. ایـن پایگـاه، نیروهـاي نظـامی      میبیان مریکا گفته است، اسرویس اطالعاتی 

برخـی   .)51: 1394، ابوهنیـۀ ( کـرده اسـت  اعـالم  هزار نفر  180داعش را حدود 
ي برخی کشورها یا مسـئوالن  ها شده در داعش، افسرانی در ارتش نیروهاي جذب

انـد. برخـی از آنهـا نیـز مربیـان       ها بـوده  ولتي امنیتی این دها امنیتی در سرویس
تواننـد افـراد    اند که هر یک از آنها مـی  ي رزمی، جنگی و ورزشی بودهها آموزش

 داعش در جذب نیروست.زیاد زیادي را تربیت کنند. این روند بیانگر توانایی 

تر از القاعـده   ي جذب نیرو نزد داعش بسیار بیشتر و پیشرفتهها اشکال و شیوه
  ند از: ا عبارت ها . این شیوهاست

هاي اجتماعی ماننـد   هاي اجتماعی و فضاي مجازي: داعش از طریق شبکه ـ شبکه
هاي اینترنتی مانند یوتیوب به بهترین نحـو اقـدام    بوك و توئیتر و همچنین سایت فیس

فقط از طریـق صـدور بیانیـه انجـام نشـده، بلکـه       کار به جذب نیرو کرده است. این 
هایی بـراي بیننـدگان    سیاري را نیز منتشر کرده است که هر کدام حاوي پیامهاي ب فیلم

هاي اجتماعی، ویژه جذب  ها و صفحات در شبکه هاست. حتی برخی سایت این فیلم
بـراي جـذب نیروهـاي    » ask.fm«نیروها از یک کشور است، ماننـد پایگـاه اینترنتـی    

). در همین راسـتا، بـیش   2014سپتامبر  14 ،الغزالی عفیفى و ،مراد ،الشربینیانگلیسی (
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هـاي   درصد نیروهاي اروپایی و کشورهاي غربی این سـازمان از طریـق شـبکه    80از  

). 2014سـپتامبر   14 ،الغزالی عفیفى و ،مراد ،الشربینیاند ( اجتماعی جذب داعش شده
نفـر را   3400موفق شده است بیش از  2015آمارهایی وجود دارد که داعش در اوایل 

ــق  ــی و شــبکه پایگــاهاز طری ــد (الشــوري،  هــاي اینترنت  هــاي اجتمــاعی جــذب کن
23/06/2015.(  

صـلیل  «ي کامپیوتري و انیمیشن: داعش با تولیـد بـازي کـامپیوتري    ها بازيـ 
ي انیمیشنی توانست از ضعف دینی و فکري طبیعی نوجوانـان  ها و فیلم» الصوارم

  جذب کند. خود و جوانان استفاده و بسیاري را به سوي ایدئولوژي 
دابق به دو زبان عربی و انگلیسـی و ارسـال بـه    مانند اي  نشر و توزیع مجلهـ 

  ؛ایمیل حامیان و طرفداران داعش
هـاي وسـیعی    ي داعش طی دو سال اخیر مبنی بر سیطره بر بخشها موفقیتـ 

  ؛از اراضی عراق و سوریه با پردازش تئوري خالفت
نشـین عـراق و    اي منـاطق سـنی   ایفهاي: داعش از ساختار ط اختالفات طایفهـ 

. گیـرد  بهره می کند و از قبایل و طوایف اهل سنت علیه شیعیان سوریه استفاده می
بسیاري از رؤساي قبایل و عشایر سنی این دو کشور نیز بـا داعـش و خلیفـه آن    

  اند. بیعت کرده
شوي ذهنی از نظر ایدئولوژیک از طریق برگزاري جلسـات: داعـش بـا     و ـ شست

گزاري برخی جلسات دینی با محوریت موضوع جهـاد، ایـن فریضـه دینـی را بـه      بر
دهد که بسیار پر مخاطب است. در این جلسات معموالً نوجوانان و  اي جلوه می گونه

هـا، عوامـل    کنند که طبق آخـرین پـژوهش   سال حضور پیدا می 20تا  16جوانان بین 
  ).15/12/2014 د،انتحاري داعش نیز از میان این افراد هستند (محم

اي دسـتور   طی نامـه  2014ارائه امتیازات فراوان: ابوبکر بغدادي در آگوست ـ 
، این اقدام را براي وي تسهیل دارندازدواج که قصد داد هر یک از عناصر سازمان 
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اش بگذارنـد. در   در اختیـار وي و زوجـه  کامـل را  اثاثیه با و یک باب منزل کنند  

دالر هدیـه ازدواج بدهنـد. از سـوي     1200ر زوج ضمن بغدادي مقرر کرد به هـ 
کند، عـالوه بـر حقـوق ماهیانـه      اي که ازدواج می هر رزمندهکرد دیگر باید توجه 
 100دالر به عنوان حـق هـر فرزنـد و     50دالر است، ماهیانه  400خود که حدود 

کنـد. عـالوه بـر همـه اینهـا،       دالر به عنوان حق هر یک از همسرانش دریافت می
 .)15/12/2015محمـد،  ( ن سوخت اتومبیل وي نیز بر عهـده خالفـت اسـت   تأمی

باعث شده است بسیاري از جوانان براي رسیدن به این امتیـازات، از   مسئلههمین 
  کشورهاي خود به مرزهاي خالفت مهاجرت کنند.

ي جذب نیرو در داعش، زنان هستند. داعش با جذب و ها یکی از شیوهـ زنان: 
و آزادي فعالیت آنان توانسـته اسـت از طریـق آنهـا بسـیاري از       به کارگیري زنان

  از مسیر جهاد نکاح به فعلیت رسیده است. مسئلهمردان را نیز جذب کند. این 
ي هـا  انـد، دوره  سـال رسـیده   10داعش براي کودکانی که بـه   ـ تربیت کودکان:
مان کـودکی  ي فکري، نظامی، دینی و... برگزار و آنها را از هها آموزشی در عرصه

یی براي این کودکان ها کند. در این راستا، دوره براي عضویت در داعش تربیت می
یی بـا  هـا  ود. حتی بـراي کودکـان یتـیم دوره   ش میبرگزار » دورة األشبال«عنوان با 

  )15/12/2014محمد، ( ودش میبرگزار » طیور الجنۀ«عنوان 
وسـط داعـش،   سـرودهاي آهنگـین جهـادي تولیدشـده ت     ـ سرودهاي جهـادي: 

  کند. بسیاري از جوانان را براي جنگ در سوریه و عراق تهییج می
  
  هاي اجتماعی ها و شبکه گیري از رسانه بهره. 8

 ورسـانی   که بـا وسـایل اطـالع   است  گروه از جریان سلفیسازمان القاعده اولین 
 1988سـال  در  ،رهبر این سازمان ،اسامه بن الدنغاتی بروز و ظهور پیدا کرد. تبلی

در القاعـده  » الجنـاح اإلعالمـی  «رسانی موسـوم بـه    اداره اطالعتصمیم به تأسیس 
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این اداره به صورت تدریجی توسعه یافـت و در   .)22/02/2015(مدحت، گرفت  

شـناخته   )مؤسسۀ األندلس لإلنتاج اإلعالمـی با عنوان مؤسسه اندلس ( 2009سال 
ــد ــدحت، ( ش ــز   .)22/02/2015م ــس از آن نی ــم پ ــخنگوي رس ــاخه س ی و ش
سازمان شـد   اصلی رسانی سازمان در بالد مغرب اسالمی، بخشی از ساختار اطالع

رسانی اقدامات مجاهدین در افغانستان علیه شـوروي بـود کـه     و هدف آن، اطالع
القاعـده همچنـین چنـدین     مریکـا تبـدیل شـد.   ال و ئیسپس به ابزاري علیه اسـرا 
الجبهـۀ  «و » ب لإلنتـاج اإلعالمـی  السـحا «رسـانی ماننـد    مؤسسه تبلیغاتی و اطالع

که در راستاي تـرویج افکـار ایـن سـازمان و حمایـت از      دارد » اإلسالمیۀ العالمیۀ
از  Inspireاي موسـوم بـه    عالوه بـر ایـن، مجلـه    کنند. ي آن فعالیت میها سیاست

  ي نظامی است.  ها که حاوي آموزش .ودش میسوي این سازمان منتشر 
  مرحله را طی کرده است:چهار این عرصه  در، تاکنونغاز سازمان القاعده از آ

بـود، جریـان    1980این مرحلـه کـه در دهـه    در  . مرحله جهادي در افغانستان:1
رو بود و فقط از طریق  هسلفی با محدودیت ارتباط با نیروها و طرفداران خود روب

ـ  محلـی   هـاي اجتمـاعیِ   و فعالیـت  ها مساجد و ایراد خطبه، برخی مجله ه اقـدام ب
  .کرد تبلیغات می

تأسیس و آغاز به کار سازمان القاعده، با  1990طی دهه  . آغاز فعالیت القاعده:2
اي عربی  ي ماهوارهها ي رهبران القاعده در برخی شبکهها ویی خطبهئي ویدها فیلم

  د.ش میپخش 
زمـان بـا شـیوع     سپتامبر تقریبـاً هـم   11حادثه  :2001سپتامبر  11. پس از حادثه 3
مبر، اقـدام بـه   سـپتا  11نت در تمام کشورها بود. القاعده نیز پس از عملیـات  نتریا

گو با هدف ارتباط با اشـخاص  و پایگاه اینترنتی و تاالر گفت ایجاد هزاران سایت،
  و افراد کرد.

، القاعـده و  2003در سـال  یکـا  اشغال عراق توسط امر در پی: 2003پس از سال . 4
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هـاي اینترنتـی، از    عـالوه بـر بـه کـارگیري سـایت     هاي این سازمان در عـراق،   شاخه 

ي مجازي نیز به نحو احسن استفاده کردند، زیـرا اشـغال   فضاهاي اجتماعی در  شبکه
هـایی   بـوك بـود. شـبکه    فـیس هاي اجتماعی مانند  زمان با ظهور شبکه تقریباً هم اقعر

و و حلقـه  وگ که یک تاالر گفت» شموخ االسالم«بوك و  در فیس» صفحۀ الجهاد«مانند 
     ).  23/06/2015بوك است، در این راستاست (الشوري،  وصل بین کاربران فیس

بـوده و  القاعـده  تر از  اما داعش در عرصه تبلیغات و رسانه، بسیار بهتر و فعال
ي اجتماعی، برخالف القاعده، یکی ها و شبکه ها گیري داعش از رسانه هست. بهره

شرفت ایـن گـروه تکفیـري تـأثیر بسـزایی      از مسائل مهمی است که در رشد و پی
رسانی و تبلیغاتی که سـازمان داعـش از آن بـراي     اولین وسیله اطالعداشته است. 
بـه  ي ذبـح افـراد   هـا  هایش بهره گرفت، یوتیوب بود. داعش فـیلم  ترویج سیاست

سـایر  هایش در عراق و سـوریه و   نیروهاي این سازمان و همچنین عملیاتدست 
ي بـارز آن،  هـا  کند. نمونـه  این پایگاه اینترنتی منتشر کرده و می نقاط دنیا را روي

مصري در لیبی است. عـالوه   21و ذبح  ،مریکاییاخبرنگار  ،فیلم ذبح جیمز فولی
دهـد،   موزش نیروهاي سازمان را نشـان مـی  بلیغاتی که معموالً آي تها بر این، فیلم

   .روي یوتیوب پخش شده است
 یتر نیـز ئبوك و تـو  فیسمانند ي اجتماعی ها شبکهداعش از عالوه بر یوتیوب، 

با عنوان  2015مریکا طی پژوهشی در مارس اکینز ومرکز برکند.  بسیار استفاده می
اعالم   1»یترئیتري داعش؛ شناسایی و توزیع جمعیت حامیان داعش در توئآمار تو«

 ندیتر وجود دارد که حامی داعش هستئهزار حساب در تو 45کرد در حال حاضر 
)March 2001, Berger and Morgan.(       بـین کشـورهایی کـه بیشـترین صـفحات

یتر را دارنـد، عربسـتان سـعودي در رأس اسـت و سـوریه و      ئحامی داعش در تو
استفاده گسـترده داعـش از ایـن     .سوم را دارند ي دوم وها عراق به ترتیب جایگاه

                                                                                                                                         
1. The ISIS Twitter Census Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter 
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اینترنت را قطع کند  ، دولت عراق را مجبور کرده است در بسیاري مناطق،ها شبکه 

  .)22/02/2015(مدحت،  یا فیلترینگ سنگینی براي آن در نظر بگیرد
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یتري داعش در کشورهاي مختلفئآمار صفحات تو
  

ي هـا  ویی در شـبکه ئي ویـد هـا  تصـاویر و فـیلم  ایـن  از طریق انتشـار   داعش
  ند از: ا ند که عبارتک ، چندین هدف را دنبال میاجتماعی

این هدف در چارچوب استراتژي ایجاد تصویر ذهنـی اسـت.    نمایش قدرت:. 1
و ترویج افکار و  ود: الف) نشرش میاین استراتژي با ارسال و القاي دو پیام انجام 

  از طریق نشان دادن قدرت. ب) جذب نیرو ؛ایدئولوژي
داعش با به کارگیري اصطالحات تاریخی که  . به کارگیري جذابیت براي خالفت:2

هاي ظهور اسالم شایع بود، تصویري از یک خالفت را براي مسلمانان اهـل   در دهه
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 کند که به دنبال اجراي شریعت خداوند متعال است.   سنت ایجاد می 

تمرکـز اصـلی داعـش در عرصـه الکترونیکـی و فضـاي        ایجاد جنگ روانی:. 3
ي هـا  مجازي، جنگ روانی با هدف ایجاد رعب و وحشت است. تصاویر و فـیلم 

  ود.ش میویی که معموالً اعدام و سر بریدن افراد است، با همین هدف منتشر ئوید
کند و  ي اجتماعی براي جلب نظر حامیانش استفاده میها داعش حتی از شبکه

دهـد. نمونـه ایـن امـر،      و مشاوره، نوعی شخصـیت مـی  ها  دیدگاهبه آنها در ارائه 
در  ،خلبـان اردنـی   ،الکساسبه هشتکی است که این سازمان قبل از سوزاندن معاذ

اندازي این هشتک  . داعش با راهکرد ایجاد 2014صفحات خود در اواخر دسامبر 
خواهـد   از حامیان خود مـی  1»پیشنهاد یک راه براي کشتن خلبان اردنی«با عنوان 
 (الشـوري،  کیفیـت و نـوع کشـتن ایـن خلبـان ارائـه دهنـد       دربـاره   هاییپیشنهاد

ي اجتماعی، فضایی عالی بـراي  ها و شبکه ها یگر، رسانهاز سوي د .)23/06/2015
که ضـعف دینـی و فکـري    هستند در جذب و استخدام نیروهاي نوجوان  داعش
ي هـا  ي کـامپیوتري و فـیلم  هـا  از تاکتیک بازي . داعش در این راستا،دارند طبیعی

ش از داع است.» صلیل الصوارم«، ها کند. نمونه بارز این بازي انیمیشنی استفاده می
کند. همچنین پـس از   مینیز طریق این صفحات دعوت به پیوستن به این سازمان 

حتی آمـوزش نیروهـا از طریـق     کنند. ن را درج می، خبر آفردي به سازمانالحاق 
هـاي   به عبارت دیگر، پایگاهاین صفحات، در دستور کار داعش قرار گرفته است. 

منتقل شده است و این سـازمان،   آموزشی داعش، از عالم واقعی به دنیاي مجازي
  دهد.  ینترنت آموزش میا ي اجتماعی درها نیروهاي خود را از طریق شبکه

رسـانی   ي اجتمـاعی، داعـش در عرصـه تبلیغـات و اطـالع     هـا  عالوه بر شبکه
و  دابـق ي دیگري دارد. این سازمان دو مجله بسیار پرمخاطـب بـه نـام    ها فعالیت
وند و نسخه چاپی آنهـا  ش میبی و انگلیسی منتشر که به دو زبان عردارد  الشامخۀ

                                                                                                                                         
2. Suggest a Way to Kill the Jordanian Pilot Pig  
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آنها  pdfکند و نسخه  را در مناطق تحت سیطره خود در سوریه و عراق توزیع می 

فرسـتد و سـپس در برخـی     را نیز به ایمیل مـرتبطین خـود در سراسـر دنیـا مـی     
حاوي اخبار سازمان، تصـاویر   ها کند. این مجله هاي اینترنتی خود منتشر می پایگاه

در » البیـان «ي نظامی ایـن سـازمان اسـت. رادیـو     ها توضیحی و همچنین عملیات
دیگـر  رسانی  در شهر رقه سوریه، از وسایل اطالع يموصل عراق و رادیوي دیگر

  . اند اندازي شده که با هدف نشر اخبار و عملیات سازمان راههستند این سازمان 
انی جایگاه بسیار واالیـی  رس در ساختار سازمانی داعش، بخش تبلیغات و اطالع

، شـوکت  2014چاپ لندن، در اواخـر سـال    الحیات،دارد. طبق مندرجات روزنامه 
رسانی و تبلیغاتی داعش  حازم الفرحات، ملقب به ابوعبدالقادر، مسئول بخش اطالع

رسانی داعش، شـورایی گسـترده بـه     است. اما مرکز الجزیره معتقد است نهاد اطالع
). این نهـاد مؤسسـات   20/02/2015رو العبسی است (الدحیالن، رهبري ابواألثیر عم

تـرین و   انـد از: الفرقـان (قـدیمی    رسانی فراوانی دارد که برخی از آنها عبارت اطالع
اإلعتصام، مرکز الحیاة، أعماق، البتـار، دابـق،   رسانی داعش)،  ترین مؤسسه اطالع مهم

ء، نسائم، خبرگزاري البرکـۀ خبرگـزاري   الخالفۀ، أجناد، الغرباء، اإلسراء، الصیقل، الوفا
ها  . پیروي از پراگماتیسم در فتاوا، دستورها و تحلیل)35: 2014الخیر و ... (أبوهنیۀ، 

گیري هرچه بیشتر از ابزارها در راستاي توجیه عملکردهـا و اقـدامات    با هدف بهره
  نابهنجار امري واضح و مشخص است.

تفاده از تکنولوژي و فناوري اطالعات و داعش در اسبا این تفاسیر باید گفت  
ي اجتماعی، براي پیگیري اهداف خود بسیار موفق عمل کرده اسـت، بـه   ها شبکه
ترین سازمان تروریستی جهان در طـول   توان این سازمان را باهوش اي که می گونه

زیرا عـالوه بـر سـالح و ادوات جنگـی، ابزارهـاي فکـري و        ؛تاریخ قلمداد کرد
 کنـد.  هاي تروریستی متمایز مـی  سازمانسایر که آن را از  اي دارد رفتهتبلیغاتی پیش
القاعده نتوانسته است در  ،اعالم خالفت اسالمی کرداز آنکه داعش  پس  در واقع،
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ضـعف القاعـده در   دهنـده   کـه نشـان  نـد  ي خود به مشکالت روز اشـاره ک ها پیام 

  است. بوك و توئیتر ي اجتماعی به ویژه فیسها و شبکه ها استفاده از رسانه
  

  جایگاه زنان. 9
این تفاوت،  ست.دیدگاه داعش به زنان بسیار متفاوت از دیدگاه القاعده و طالبان ا

گردد که برخی ي زنان در القاعده و داعش برمیها به نقش، جایگاه و نوع فعالیت
  از آنها بدین شرح است:

دهد که اختالط یا ارتباطی  القاعده هرگز اجازه نمی الف) میزان اختالط با مردان: 
اما  ،میان زنان و مردان جز در شرایط ضروري آن هم به صورت کوتاه انجام شود

در داعش، طبق دستور شرعی که سازمان صادر کرده است، زنان اجازه دارنـد بـه   
شان یا بدون  ي نبرد به صورت فردي یا حتی با فرزندانها مناطق درگیري و جبهه

 و به عنوان رزمنده فعالیت کنند یا اینکه همسري برگزیننـد  گونه محرمی سفر هیچ
  کند.  همین موضع داعش، مقوله جهاد نکاح را نیز تأیید می .)2015(الوسط، 

ترویج تفکـر  با هاي منزل،  زنان القاعده عالوه بر فعالیت ب) گستره فعالیت زنان:
یـت فکـري   سـازمان حما  از اینترنت یا مجالس و محافل خاصطریق سازمان از 

مجلـه  مانند شان از طریق مدیریت برخی انتشارات این سازمان  و فعالیت کنند می
محـدود   صـدى المجاهـدین   و صوت الجهـاد  و بعضاً مجالت دیگر مانندخنساء 
که زنـان داعـش عـالوه بـر فعالیـت از       در حالی ؛)07/08/2015(الدیار،  ودش می

میدانی نیز مشارکت و از رفتـار  هاي سازمان به صورت  طریق اینترنت، در فعالیت
هاي زنان مراقبت و حتی اقدام به بازداشت مخالفان ایدئولوژیک داعش  و فعالیت

دهند. به همین منظور، در داعش  و آنها را مورد تفتیش و بازرسی قرار میکنند  می
نقش محوري به زنان در  وجود دارد. داعش عالوه بر دادن» خنساء«گردانی به نام 

با هدف به کارگیري استراتژي جذب نیرو، مأموریت تبلیغات  ي اجتماعیها شبکه
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آوري  جاسوسی و جمعمانند هایی  و ترویج ایدئولوژي سازمان و همچنین فعالیت 

به رهبـري   ها اطالعات را به زنان محول کرده است. زنان داعش در ارائه گزارش
 هایی مشـخص  لیتسازمان و عضوگیري از زنان کشورهاي عربی و غربی نیز فعا

  .)08/05/2014، العاصمۀ(دارند 
و  هـا  القاعده از زنان خـود بـراي مشـارکت در تظـاهرات     ج) اهتمام به خانواده:

ماننـد تظـاهرات    ؛ي آنهاسـت ها کند که به نفع خانواده یی استفاده میها راهپیمایی
شهر بریـده در مرکـز اسـتان القصـیم در ناحیـه مرکـزي عربسـتان سـعودي کـه          

ي خودسـرانه حکومـت   ها کنندگان خواستار بسته شدن پرونده بازداشت تتظاهرا
شان که مخـالف   اما داعش زنانش را به ترور همسران و نزدیکان ؛آل سعود شدند

  .)2015(الوسط،  کند تفکرات سازمان هستند، تشویق و تحریک می
نـان  از ز سـراغ داریـم،  داعش در مقایسه با آنچه از طالبان و القاعـده  بنابراین 

اي  بـرخالف القاعـده، داعـش در تـالش اسـت جامعـه      . کند تر استفاده میفعاالنه
جهان را نه فقط  نمسلماکند زنان  بسیار سعی می لذا ؛دار و دائمی ایجاد کند ریشه

هایی براي این  تا خانواده جذب خود کند مریکا بلکه از آسیاي مرکزيااز اروپا و 
  آورد. گروه به وجود 

  
  هاي نظامی يستراتژ. ا10

جهادي، طـی چنـد دهـه اخیـر تحـوالت بسـیار        ـ  استراتژي نظامی جریان سلفی
  است:داشته گیري  چشم
کنـد و   اسـتفاده مـی  سـنتی  افزارهاي نظامی  نسل اول جریان سلفی از جنگ .1

. در بـه  نـدارد  ي پیشـرفته هـا  هاي اطالعاتی و امنیتی، تجهیزات و آموزش دستگاه
سـایر  هـا، بـر قـدرت فـردي تکیـه دارد و بـا        لیـات کارگیري سالح و اجراي عم

کنـد،   اي که در آن زنـدگی مـی   هاي افراطی و تکفیري در خارج از عرصه سازمان
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هاي  هاي این نسل بسیار محدود است مانند برخی سازمان ارتباطی ندارد. عملیات 

  .    الهجرةجماعت التکفیر و از جمله  1980و  1970ي ها تکفیري در مصر در دهه
ود کـه سـازمانی   شـ  مـی  نسل دوم جریان سلفی، در سازمان القاعده متبلـور  .2

دیده است ولی ارتش ندارد. القاعده پس از اسـامه بـن الدن، تغییـر     تقریباً آموزش
ي خـود روي آورد.  هـا  استراتژي داد و از مرکزگرایی به اعطاي استقالل به شاخه

  . فریقا بارز بودادر بالد عربی و شمال  مسئلهاین 
ود که در سطح یک ش مینسل سوم جریان سلفی، با سازمان داعش شناخته  .3

 و ي پیشـرفته هـا  دولت ظاهر شـده و ارتـش نظـامی، دسـتگاه اطالعـاتی، سـالح      
اسـتراتژي نظـامی   از و از همـین رو،  دارد دیـده در سـطح بـاال     نیروهاي آموزش

  است.  برخوردار دو نسل قبلی با پیشرفته و متفاوتی 
ي بارزي در استراتژي نظامی القاعـده و داعـش وجـود دارد. اوایـل،     اه تفاوت

پـس از   ؛کـرد  گذاري استفاده می ي چریکی، انتحاري و بمبها القاعده از عملیات
گیـري   سپتامبر، القاعده به این سمت گرایش پیـدا کـرد کـه در تصـمیم     11حادثه 
در به مرکز نیسـت.   اما در اجرا نیازي ،ها باید مرکزیت وجود داشته باشد عملیات

سپتامبر، به دلیل انزواي جغرافیایی القاعده، این سازمان تصمیم به  11پس از واقع 
ایسـت  ب مـی اي  یی در کشورهاي عربی و اسالمی گرفت. هر شـاخه ها ایجاد شاخه

حتمـاً مرکـز را در جریـان قـرار     باید اما  ،هایش اقدام کند خود به اجراي عملیات
 ودش میگفته » گرگ تنها«یا » مرکززدایی«نظامی، استراتژي دهد. به این استراتژي 

از این رو، تحولی مهم در استراتژي جهـادي القاعـده    .)24/09/2015، عنجرینی(
یکـی از  را ایجاد و از مرکزگرایی به مرکززدایی منتقل شد. این اسـتراتژي جدیـد   

ی مکتـوب  متنـ کرد؛ بدین منظور اعضاي القاعده به نام ابومصعب السوري مطرح 
 منتشر شـد » اإلستراتیجیۀ الالمرکزیۀ للجماعات الجهادیۀ«عنوان با صفحه  1600در 

هدف از این اسـتراتژي از یـک سـو ایجـاد سـاختاري       .)23/06/2015 (الشوري،
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هـایی در اقصـی نقـاط دنیاسـت، زیـرا       اي و فردي از طریق تشکیل گـروه  خوشه 

هاي القاعده بـود. از   امه فعالیتساختار هرمی مانعی براي ادمثل ي قدیمی ها سنت
فروپاشی کامـل سـازمان در   موجب سوي دیگر ممکن است بازداشت یک عضو، 

هـاي   در چـارچوب گـروه  » جهـاد فـردي  «. بـه همـین دلیـل    شـود  ساختار هرمی
اي که با رهبري مرکزي در ارتباط نیست، پیشنهاد شد. در ایـن اسـتراتژي،    خوشه

هـا،   گـروه بنـابراین   ؛ودشـ  مـی م افراد توصـیه  ي مقیها تمرکز بر جهاد در سرزمین
کنند.  هایی را بدون دستور مستقیم از فرماندهی و رهبري مرکزي اجرا می عملیات

مثـل  ود. صفحاتی در فضاي مجـازي  ش میاینجاست که نقش مهم اینترنت آشکار 
ي ساخت مـواد و گازهـاي سـمی    ها که حاوي آموزش» دلیل سموم المجاهدین«

موسـوعۀ  «ز پیاده کردن این استراتژي است. در حال حاضـر نیـز   است، نمونه بار
که حاوي چگونگی ساخت سـالح و مـواد منفجـره در    » Inspire« و مجله» الجهاد
هـاي دیگـر    هاسـت، از نمونـه   عملیـات  ياجرا گیهاي بسیار ساده و چگون مکان
 . این استراتژي یک سال پس از شروع حوادث سوریه ادامه داشت، تا اینکـه است

، هـر کشـور  استراتژي نظامی این سازمان با توجه به شرایط جغرافیـایی و امنیتـی   
با توجه نیست بلکه متفاوت شد. در همین راستا، استراتژي نظامی القاعده متمرکز 

به شرایط مکانی متفاوت است. مثالً جبهۀ النصرة شاخه این سـازمان در سـوریه،   
مدت استفاده  نبردهاي کوتاهنهایت  درگاهی اوقات از جنگ شهري و پارتیزانی و 

و برخـی مواقـع نیـز از تـک و پاتـک      اسـت  اي نیز موفق بوده  کند و تا اندازه می
ي ها ي این سازمان در صحراي سینا، بیشتر از عملیاتها اما شاخه ؛کند استفاده می

  جویند. گذاري بهره می چریکی، انتحاري و بمب
از دل  کـه  داعـش  از القاعـده اسـت.   تر استراتژي نظامی داعش بسیار پیشرفته

از همان آغاز با رهبري ابومصعب الزرقاوي، یک تفکـر   ،القاعده بیرون آمده است
را در تفکر القاعده گونه که ادبیات  زرقاوي همانال. داشت جهادي مستقلنظامی و 
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اي را در عرصه میدانی داشت که بر توسـعه   کرد، مسلک و شیوه جهادي دنبال می 

ادامه پیدا کرد تـا اینکـه قرائـت     مسئلهنظامی القاعده متمرکز بود. این و پیشرفت 
ایجاد شد که با ادبیـات القاعـده    قدر عرا ها جدیدي از ادبیات جهادي نزد سلفی

  . بسیار متفاوت است
. در اصـل،  دارد سـیار افراطـی و خشـن   ب می داعش یک استراتژي و تفکر نظا

هـاي جنگـی و نـوع خشـن      ر عملیـات استراتژي نظامی داعش به دلیل قساوت د
ود. شـ  میهاي سلفی همچون القاعده متمایز  گروهسایر هدف قرار دادن دشمن، با 

را آن و افراد را ذبح و سپس تصویر دارد داعش در کشتن افراد، نهایت قساوت را 
  کند.  ي اجتماعی و فضاي مجازي منتشر میها در شبکه

اسـتوار اسـت؛ یعنـی حـین     » پاتک تک و«زمان  داعش بر اجراي متوازن و هم
. داعش بر استراتژي جنـگ  دهد ادامه می دفاع از تصرفات خود، به توسعه اراضی

و گسترش کند باز با دشمن متمرکز است تا بتواند خالفت اسالمی خود را ایجاد 
دهد. این بدان معناست که این سازمان، جنگ کالسیک را در دسـتور کـار خـود    

دلیل توانسته اسـت بسـیاري از اراضـی سـوریه و عـراق را      قرار داده و به همین 
 .اسـت داشـته  القاعـده  از ي نظامی متفـاوتی  ها تصرف کند. این استراتژي تاکتیک

  ند از:ا عبارت ها برخی از این تاکتیک
تکیه بر اصل غافلگیري در انتخاب اهداف مشخص و حمله به آنهـا ماننـد    .1

  آنچه در رقه و موصل رخ داد.
در حرکت به سوي اهداف مشـخص در منـاطق مسـطح و دشـت     سرعت  .2

 العبـور بـا موانـع    (مرزهاي عراق و سوریه) و همچنین مناطق کوهستانی و صعب
  ؛طبیعی فراوان (مرزهاي سوریه و لبنان)

آسا از طریق به کارگیري تعـداد زیـادي از نیروهـا      ي برقها اجراي عملیات .3
 185در همین راسـتا،   ؛هرهاي کوچکعلیه اهداف مشخص به ویژه روستاها و ش
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  .)25/11/2014(فرحات،  یک هفته اشغال شدطی العرب  روستا در ریف عین 

شـده در   گـذاري  ي بمـب هـا  ي انتحـاري و اتومبیـل  هـا  تمرکز بـر عملیـات   .4
 17هاي نظامی، مانند عملیات مقـر فرمانـدهی تیـپ     ها و پادگان ، پایگاهها ورودي
یروهاي داعش، پـس از وقـوع انفجـار، بـه شـکل      ن ؛)25/11/2014فرحات، ( رقه

  .کنند هدف اقدام مینقطه مستقیم پیشروي و براي اشغال 
استفاده از ستون پنجم در شهرهاي بزرگ با هـدف سـهولت در حملـه بـه      .5

شهر مانند حمله به شهر رقه و اشغال آن که فقط چند ساعت طول کشید یا شـهر  
وارد به سرعت و داعش  ندلع سالح شدموصل که ارتش و نیروهاي امنیتی آن خ

 شهر شد. 

تکیه بر شیوه ضربه زدن و ترساندن؛ بر اساس این شیوه، پس از ضربه زدن  .6
ي هـا  و تصاویر آنها را روي شبکهدهند  میبه دشمن، اقدامات بسیار خشنی انجام 

کنند. این اقـدام در حملـه بـه عشـایر دیرالـزور در سـوریه و        اجتماعی منتشر می
  بونمر در عراق انجام شد. انین عشیره همچ
نشینی به جاي دفاع: داعش غالباً در حالت هجـومی اسـت و    حمله و عقب .7

، بـه جـاي دفـاع و مبـارزات     هـا  کمتر اقدامات دفاعی دارد. حتی در برخی برهـه 
نشینی استفاده کرده است تـا بتوانـد در فرصـتی مناسـب مجـدداً       دفاعی، از عقب

نزدیک حلب و جـرف   السفیرةزپس گیرد. این مقوله در منطقه منطقه مد نظر را با
 الصخر مشهود است.  

گیـرد،   جـی را بـه کـار مـی     داعش در حالت هجومی و حمله، خمپاره و آرپی
انـدازها را حمـل    یی همچـون دوشـکا و خمپـاره   هـا  سپس نیروهایی را که سالح

هاي هـدف بریزنـد.   تا آتش شدیدي را بر سر نیروکند  میکنند، به معرکه وارد  می
کننـد. در   تیرانداز نیز نیروهاي مقاومـت را شـکار مـی    ي تکها در همین اثنا، یگان

ي طوالنی یا به عبارت دیگر، درگیري دور نیز، داعـش  ها حالت هجوم از مسافت
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تقریباً مانند القاعده بر نیروهاي انتحاري خود متمرکز است. این اقدام یا از طریـق   

انجـام  یا توسـط برخـی نیروهـا همـراه کمربنـد انفجـاري        ي انفجاريها اتومبیل
اما تفاوتی که با تاکتیک القاعده دارد، این است که پس از ورود نیروهاي  ؛گیرد می

ماننـد  هـایی   ي مسـلح بـا سـالح   هـا  انتحاري به صفوف نیروهاي مقاومت، یگـان 
ر ایـن  وند. استفاده از نیروهاي انتحـاري د ش میپی.کا.سی و دوشکا وارد درگیري 

حالت، فقط وارد کردن خسارت سنگین به طرف مقابل نیست بلکه از بـین بـردن   
  .است روحیه نیروهاي مقاومت هدف اصلی

استراتژي جنگی داعش برخی معتقدنـد نبایـد فقـط در مکـان و نقطـه       بارهدر
به جنگ و مبارزه پرداخت، زیرا شکست در یک مکان بـه معنـاي پایـان     يواحد

اما برخی دیگر معتقدند باید ملتزم به اهداف خالفت بود. این  ،مبارزه خواهد بود
حکـومتی   ـند از: دفاع از قلمرو خالفت و تسـري سـاختار دینـی     ا اهداف عبارت

داعش تحـرك و پیشـروي نظـامی کوچـک را در     بنابراین خالفت به این اراضی. 
. بـر  دستورکار قرار داده است تا بتواند از اراضی تحت سیطره خود محافظت کند

 را مطرح کرده است» هجرت به سرزمین خالفت«همین اساس، داعش استراتژي 
طبق این استراتژي، تمام حامیان داعش، براي جهاد و مبـارزه، بـه    .)2015، مزوز(

کننـد و بـه    یی از سوریه و عراق) مهاجرت میها سرزمین خالفت اسالمی (بخش
ننـد مگـر اینکـه بتواننـد     ک صورت فردي در کشورهاي خود اقدام به عملیات نمی

قسمتی از یک کشور را که در نقشه خالفت اسالمی یعنی از جنوب شـرقی آسـیا   
د و در آینده به خالفت بزرگ اسالمی نتصرف خود درآوربه  ست،فریقااتا شمال 

  .2015ملحق کنند، مانند تصرف شهر سرت در لیبی در اوایل سال 
  

  گیري نتیجه
د و گسترش و اهداف دو سـازمان القاعـده و   نحوه رشو پس از بررسی عملکرد 
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سیر تحول و تطور از القاعده به داعش عمدتاً از سادگی بـه  گفت توان  داعش، می 

گیري  ي اجتماعی به بهرهها ي گروهی و شبکهها توجهی به رسانه پیچیدگی، از کم
جانبه، از هـدف قـرار دادن غیرمسـلمانان بـه کشـتار مسـلمانان، از        واقعی و همه

 هاي مضیق، از تصمیم یف موسع و گسترده اسالم و دایره مسلمانان به تعریفتعری
بر اشغال اراضی به لـزوم  نداشتن نسبتاً انفرادي به ساختاري تشکیالتی، از اصرار 

  گسترش اراضی تحت تصرف با هدف استقرار خالفت اسالمی بوده است. 
تفکر دو سازمان  یی بود که تفاوتها فلسطین نیز یکی دیگر از شاخصه مسئله

مریکـا و حامیـانش در   ابوده است. القاعده با اعـالم جنـگ صـلیبی علیـه     جالب 
امـا داعـش بـا راه     ،فلسطین داشـته اسـت   مسئلهحقیقت نقشی تحریکی در قبال 
را  هـا  اي در سوریه و عراق، از یک سو فلسـطینی  انداختن جنگی مذهبی و طایفه

ي بزرگـی از  هـا  دیگر بـا اشـغال بخـش    و از سويکرد  ها عمالً وارد این درگیري
ي ایـن دو کشـور مهـم عربـی و ورود     ها عراق و سوریه، ضمن اضمحالل ارتش

یل ئبرخی حامیان دو جبهه درگیر در کشورهاي عراق و سوریه، خیال رژیم اسـرا 
. بنـابراین داعـش نقـش تخریبـی در قبـال بحـران       کـرد  را از جبهه شرقی آسوده
  فلسطین ایفا کرده است.

تایج دیگر تغییر و تطور در سازمان القاعده و رشد و توسعه سازمان داعـش،  از ن
جایی اهداف و نقاط ثقل درگیري بود. در حالی که القاعده با هدف قـرار دادن   جابه

غرب به نوعی موجد تشویش و اضطراب در این بخش از جهان شده بود، داعـش  
زل و مشـکالت امنیتـی کـرد.    جهان اسالم به ویژه کشورهاي خاورمیانه را دچار تزل

نگري القاعده و داعش در تحلیـل روایـات و آیـات قرآنـی و      اندیشی و قشري جزم
انطباق ناقص آنها با شرایط کنونی جهان اسالم و جهان غیر اسـالم، در ایـن مقالـه    
کامالً هویدا و مشهود شده است. داعش بـا تفسـیر دشـمن نزدیـک بـه شـیعیان و       

اي در ایـن راسـتا    ا و اعتقادات خود، به کشتارهاي گسـترده ه غیرمعتقدین به اندیشه
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انـد تـا اعمـال     سـازي روي آورده  اند. القاعده و داعش هر دو به غیریـت  دست زده 

هـا   بـراي القاعـده در درجـه اول صـلیبی    » غیـر «آمیز خود را توجیه کننـد.   خشونت
  .اآنه (غرب) هستند، اما براي داعش، شیعیان و اهل سنت معارض و مخالف
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  :للمراجعه أنباء ساحل،

 http://www.anbasahel.com/index.php/2013-07-10-00-30-24/912-2013-10-09-16-27-39 
 الموقـع  ،»اإلمـارة «.. أنجبهما االحتالل وفرقتهمـا  »داعش والقاعدة«)، 11/04/2015(محمد ، عبدالحلیم -

   :، للمراجعهدوت مصر

http://www.dotmsr.com/details/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AE%D9%84 %D8%A7% D9% 
81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D 8 % A8 %D8% 
 A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86  

مرکـز بیـروت لدراسـات الشـرق     ، و تکفیر الشیعۀ» القاعدة« و» داعش« )،29/04/2015( هیثم زاحم،مـ 
  http://www.beirutme.com/?p=11283  :للمراجعه ،األوسط

  للمراجعه:مرکز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیۀ، ، السراب)، 2015( سند السویدي، جمالـ 
 http://24.ae/article/151162/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9 % 85% 
D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8% B1-%D8% 
AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82% D8% A7%D8% 
B9%D8%AF%D8%A9.aspx 

نکشـف طـرق تجنیـد    « ،)14/09/2014( ،الغزالینورا  عفیفى ومحمد  ومراد مصطفى  عصام و، الشربینی ـ
  :للمراجعه ،صحیفۀ المصریون، »بوك داعش للمصریین على فیس
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D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%AC% D9%86% D 9 
%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9% 85% D8% B 
5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A% D8%B3-

%D8%A8%D9%88%D9%83 

   :للمراجعه، شبکۀ رؤیۀ اإلخباریۀ، »الدولۀ االسالمیۀ«أسالیب التجنید عند  وسائل و)، 15/12/2014( محمد، جاسمـ 
http://www.roayahnews.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88% D8% 
A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA% 
D8%AC%D9%86% D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84% 
D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/15-752951.html 

، داعش.. اإلرهاب یصـلک أینمـا کنـت   وسائل اإلعالم من القاعدة إلى « )،22/02/2015( مدحت، سمیرـ 
  http://www.dostor.org/776726  :للمراجعه ،صحیفۀ الدستور

صـحیفۀ  ، »داعش یستعین بمؤهلین فنیاً عن بعد فی حـرب الصـورة  «)، 20/02/2015( الدحیالن، عبداهللاـ 
  قابل دسترسی در: الحیاة،

 http://www.alhayat.com/Articles/7536997/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--%D9 %8 
A %D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9% 85%D8% A4% D9 %87% 
D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8 %B1%D8%A8--

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9- 
 علـى » قطعـان «تتحـول إلـى   » الذئاب المنفـردة »: «القاعدة«جدید «، )24/09/2015( عنجرینی، صهیبـ 

  http://www.al-akhbar.com/node/242733  :للمراجعه ،صحیفۀ األخبار، »المسرح السوري
  :للمراجعه ،صحیفۀ النهار ،»داعش التکتیک العسکري لـ«)، 25/11/2014، الیاس (فرحاتـ 
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