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سعید محمدی مجتبی نوروزی
دريافت مقاله9900/90/90 :

پذيرش نهايی9099/90/22 :

چکيده
گروههایتروریستیازجملهاشکالوگروههایغیردولتیاستکهمحصوللصصوراسوام ر 
روابطبینالمللاستکهبنابردالیلیهمچل :خألفکوریومننولیصصوراسوام ر بحورا 
هلیت آنارشیبلد سیستمونظامجهانی بحرا نسبیتومنرفت سرخلردگیهایناشویاز
صصرم ر وصلاملیازاینقبیلبهوجلدآم هان .داصشازجملهمهومتورینایونگوروههوای
تروریستیاستکهمحصللقور بیسوتویکوماسوتومعملصوهصلامولفولیدرایعوادو
شکل گیریاینگروهتروریستیدخیلهستن .داصشکوهدرمحو ودهاورازتنواقمومسو له

خاورمیانهبهوجلدآم هوادصایحکلمتوحکمرانیبهطریسلفرادارد بهطولرمسوتمیم
وغیرمستمیمامنیتکشلرهایاینمنطمهراته ی میکن .جمهلریاسوممیایورا بوهصنولا 
یکیازکشلرهایبزرگمنطمه چهازجهتفکوریوایو للللکیووچوهازجهوتتنریوف
منافع بیشترینتضادرابااینگروهتروریستیدارد.ازاینرو حضلرووجلدداصشدرمنطمه
میتلان تأثیراتمختلفیبرتنریفامنیتازسلیجمهلریاسممیایورا داشوتهباشو .حوال
سؤالاصلیممالهرامیتلا بهاینشکلمطرحنملدکهرون هایشکلگیریداصشبهصنولا 
یوگروهتروریستیچگلنهبلدهاستوتأثیرآ برامنیتملیجمهلریاسممیایرا بوهچوه
صلرتقابلتبییناست؟ازاینجهتدرممالهایشرو بوااتککوابوهروحتحلیلویواسونادی-
کتابخانهای بهچگلنگیشکلگیریاینگروهوتوأثیرآ بورامنیوتجمهولریاسوممیایورا 
خلاهیمارداخت .
کليدواژهها:امنیت جمهلریاسممی داصش ممکنش

کردارهایگفتمانی کردارهوای

غیرگفتمانی .


*نلیسن همس لل:دانشعلیدکتریصللمسیاسی دانشگاهتهرا تهرا ایرا
**استادیاردانشگاهشهرکرد شهرکرد ایرا

 Sa.mohammadi@ut.ac.ir
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مقدمه
دولتاسممیصرایوشام «ال ولهاالسممیةفیالنرایوالشام»کوهبواجموعحورولاول
کلماتآ درمناطقتحتسیطرهدرسلریهبهاختصار«داصش»خلان همیشلد گروهیمسلح
باان یشههایسلفیوجهادیاستودرزمرهگروههایتروریستیقراردارد.سازما دهنو گا 
داصشه لازصملیاتهایتروریستیخلدرابازگشتبه«خمفتاسممیواجرایشرینت»
صنلا کردن وصرایوسلریهرابهمرکزفنالیتوجلالنگاهخلدتب یلنملدن  .
درحالحاضر گروهداصشفنالترینوتن روترینگروهتکفیریفنالدرمناطقسلریهو
صرایبهشمارمیرود.اینسازما تروریستیباترکیبیازنیروهایسولفی وهوابیوبنیوی از
حمایتآشکاروانها بنضیکشلرهابرخلرداراست.گروهتکفیوریداصوش ابتو ابواشونار
حمایتازحملیمردماهلسنتسلریه بادولتایونکشولرواردجنودشو  اموابوهدلیول
شکستهایایاایازارتشسلریه ازدستداد شهرهاونماطاسوتراتییوتحوتتصورلو
نتایجانتخاباتمردمیدرکشلرهایصرایوافغانسوتا ودرنهایوتبوااشوتیبانیاطمصواتیو
تسلیحاتیبنضیازکشلرها تهاجمگستردهایراصلیوهکشولرصورایآغوازنمولدوبنضویاز
شهرهاومناطقمهماینکشلرراتصرلکرد .
دروااسینساصات۹کولن(۴۱۰۲شب۴۱خرداد) نیروهایشبهنظوامی(داصوش)کنتورل
بیشترمناطقشهرملصل مانن اادگا هاینظامیوفرودگاهرابهدستگرفتنو .حو ود۰۰۱۱
نیرویشبهنظامیومسلحدرممردولتیاستا نینلامستمرش ن .درایایونحملوه ۰۱۱۱۱۱
تنازساکنینملصل خانههایخلدراترککردن .نلریمالکینخستوزیرصرایدرایایون
تعاوز خلاستارصزمملیمردمبرایممابلهبانیروهایداصشش  .
نلریمالکیگفت«:تعاوزبهملصل نتیعهیوتلط هبزرگاسوت».ویهمچنوینگفوت:
«تروریستهابااستفادهازتلط ههاییکهدرداخلانعامش تلانستن ملصلرااشغالکننو و
ارتشباق رتسمحبوهایونمسو لهاایوا خلاهو داد»(برجنلویزاده برگرفتوهازوبسوایت
 .)http://www.bubasij.ir/analysis-of-student
اسازاینمم مهیکلتاهوبافرضایننکتهکهامکا بروزخشلنتوگسترحآ صلح
وامنیتصملمیرابهخطرمیان ازدواینضرورتاحساسمیشلدکهبافهمریشههاوصلول
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منازصاتخشلنتبار میتلا گامنخسترابرایملاجههفناالنوهوموؤثربواآ وجسوتعلی
سازوکارهایحلمنازصاتوایعادآرامشبرداشت(کلنتهملرگا )۰:۴۱۱۲ ۰درایوننلشوتار
درتمشیمنشا دهیمشکلگیریداصشچگلنهممکونگردیو هاسوتوتوأثیرآ بورامنیوت
جمهلریاسممیایرا چگلنهاست؟ 
برایااسخبهاینسؤال ابت اهستیرابهمیابهیحولزهیامکانواتی()Facilitiesدرنظور
میگیریمکهمفاهیمی-ازجملهداصش-درو آ خلقمیشلن .بنابراین ضوروریاسوتدر
اینحلزهیامکا مفاهیمراهرچهبیشترودقیقترتحلیلوبررسینماییم.بهصبارتدقیقتور 
تااینحلزهیامکا مفاهیمرابهتردرکننماییم نمیتلانیمبهگلنوهایانضومامیتوأثیرآ بور
امنیتجمهلریاسممیایرا راتحلیلکنیم .
فرضیهینلشتارحاضرب ینقراراستکهشکلگیریمفهلمداصش چیوزیجوزچفوتو
بستش امکا هانیست.اینامکا هایشکلگیریداصشدردوحلزهیکردارهایزبوانیو
کردارهایغیرزبانیقابلبررسیاست.لذاتأثیروکنترلاثرداصشبرامنیتجمهلریاسوممی
ایرا مستلزمشناختاینامکا هااست؛بهگلنهایکهصملکردداصشدرصرایوسلریهموی-
تلانو امنیووتجمهوولریاسووممیایوورا رادردوحوولزهیکلوولالیتیکی(اشووارهبووهکردارهووای
غیرگفتاری)وای للللکیکی(اشارهبهکردارهایگفتاری)دچارمخاطرهکن  .
ی
بهصبارتدیگر برایفهمداصشازتحلیلوتلصیفدونظامگزارهاذیریورؤیتاوذیر 
((Presentability and visibilityبهرهمیبریموازتناریفنظوریتروریسوم ماننو آنچوه
مؤسسهییادبلدملیایشگیریازتروریسمبیا میدارد خلدداریمیکنیم .
دراینتناریفوتناریفنظیرآ اینگلنهبیا میشلدکه:خشلنتصم یوباانگیزهی
سیاسی صلیهاه افیخاصازسلیگروههایفراملییاصلاملزیرزمینیکهمنمولالبواهو ل
تأثیرگذاریازطریقرصبووحشتصلرتمیگیرد(کاتلنا )۰۰:۴۱۱2 ۴تروریسمنوامدارد.
درحمیمتاینتناریفماراازدرکانضمامیشکلگیریداصشدورمیسازن  .


1.Conteh-Morgan
2.Katona
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تاریخچه پيدایش گروه داعش
درسال ۴۱۱۲میمدی تشکیلگروه«جماصةتلحیو وجهواد»بوهسورکردگی«ابلمصونب
الزرقاوی»درصرایاصممش وبینتآ با«اسامهبنالد »سرکردهسابق«الماص ه» اینگوروه
رابهشاخهسازما الماص هدرصرایتب یلنملد .اینگروهباگسترحصملیاتخلدبهیکویاز
ق رتمن ترینگروههایتروریستیدرصرایتب یلشو  توااینکوهزرقواویدرسوال۴۱۱۲در
اظهاراتیضبطش هبهصلرتمصلرازتشوکیل«شولرایمعاهو ین»بوهسورکردگی«صبو ا 
رشی البغ ادی»خبرداد.اسازهمکتزرقاویدرسال« ۴۱۱۲ابلحمزهالمهاجر»بوهصنولا 
سرکردهاینگروهتنیینش (مستلفی .)۲4:۰۰۹۰سپسدراایا همینسالنیزگروه«دولوت
اسممیصرای»بهریاست«ابلصمرالبغ ادی»تشکیلش  .
تشکیلدولتاسممیصرایدراانزدهماکتبر۴۱۱۲دراوینشسوتچنو ینگوروهمسولح
اصممش کهدرچارچلبمناه هملسلمبه«حلفالمطیبین» ابولصمرالبغو ادیرابوهصنولا 
سرکردهاینگروهج ی انتخابکردن .دورا سرکردگیابلصمر شاه گسترحصملیاتهوای
تروریستیهمزما همانن حملهبهبانومرکوزی وزارتدادگسوتری یولرحبوهزنو ا هوای
ابلغریبوالحلتبلد .
سرانعامدرتاریخدوشنبهنولزدهمآوریول۴۱۰۱مویمدی نظامیوا امریکواوصورای طوی
صملیاتینظامیدرمنطمهالیرثار محلیراه لقراردادنو کوهابولصمرالبغو ادیوابولحمزه
اسازدرگیریهایش ی میوا دوطورلدرمحول مزبولردو

المهاجردرآ حضلرداشتن .
سرکردهتروریستهابههمکترسی ن وتصلیراجسادآنهادررسانههامنتشرش  .

یوهفتهبن اینگروهتروریستیدربیانیهایهمکتالبغ ادیوالمهاجررارسومااصومم
نملدواسازح ود۰۱روز معلسشلرایدولتاسممیصرایوشام ابولبکرالبغو ادیرا
بهصنلا جانشینابلصمرالبغ ادیوالناصرال ینالهسولیما رابوهصنولا وزیورجنودخولد
انتخابکرد .
بارویکارآم ابلبکرالبغ ادی دامنهصملیاتوحممتایونگوروهتروریسوتیمعو دا
وسنتگرفتوهمزما باآغازبحرا درسلریه صناصراینگروهدرسلریهنیزفنوالشو ن 
(برت  .)۴۰:۴۱۰۲
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اسازآغازبحرا سلریهودرگیریگوروههوایتروریسوتیومسولحمختلوفبواارتوش
سلریه گروههایتروریستینیزدرمیا خلددچاراختمفاتمتن دیش ن وبهچنو گوروه
باصناوین گروه ارتشآزادو...تمسیمش ن کهصموهبرجندباارتشسلریه بایک یگرنیوز
بهجندونبردمیارداختن  .

دراواخرسال ۴۱۰۰گروهملسلمبهجبههالنصرهبهسرکردگیابلمحم العلالنی اصومم
ملجلدیتکردوطللینکشی کهتلانمن یاینگروهتروریسوتیبواتلجوهبوهحمایوتهوای
گستردهبرخیکشلرهایمنطمهای بهطلرچشمگیریافزایشیافتتااینکهطیچن مواه بوه

یکیازمهمترینوق رتمن ترینگروههایمسلحدرسلریهتب یلش (ببریگنب -۴۱:۰۰۹۰

 .)۰۱
درروزنهمآوریل۴۱۰۰میمدی ایامیصلتیازطریقشبکهشویل االسومممنتسوببوه
ابلبکرالبغ ادیاخشش کهدرآ اصممکردکه«جبههالنصره امت اددولوتاسوممیصورای
است»ودرایننلار تشکیل«گروهدولتاسممیصورایوشوام»(داصوش)رابواادغوامجبهوه
النصرهودولتاسممیصرایاصممنملد .
امروزمیتلا گفتگسترهجغرافیایوسینیازارد ویمنگرفتوهتواتولنسولیبویواز
تحتتأثیرتبلیغونفلذفکریآنهاقرارگرفتهاست .
بلییودراروااتاان ونزیدرشریآسیا  
براساسبرآوردهایجاری ح اقلبیستهوزارتواسویهوزارجنگعولیخوارجیاز42
کشلربهسلریهوصرایرفتهان .دراینمیا بیشتریننیروهاازتکفیریهوایچچونوسوپس
صربستا هستن (نظوریوالسومیری .)22:۰۰۹۰بو ینترتیوب بواگسوترحنفولذداصوشو
گسترحشاخههایآ درجها اسمم البغ ادیمیکلش باتملی ازاسامهبنالد شاخههای
داصشرامطابقساختارسازمانیالماص هگسوترحدهو تواازداصوشا یو هایبوینالمللویو
جنبشیدینی-سیاسیبسازد .
ازهمینرو برخیایوهشگرا غربمنتم ن البغ ادیامت ادطبینیراهبرداستراتییوبن
الد است(صطلا .)۲۱:۴۱۰۰اینساختارسازمانیالماصو هوداصوشاسوتکوهآ هوارااز
وابستگیبهاشخاصدورمیکن بهطلریکهاینگروههابهشکلگسوتردهبوهروحسوازما 
تکیهمیکنن تااینکهبهشخصیتهااتکانماین .کشتهش بنالد نیزشواه یبورایونامور
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است(الهاشمی  .)۰۴:۴۱۰۰

چارچوب مفهومی:
هستی به مثابه حوزهی ممکن شدن پدیدههای اجتماعی (مفاهيم)
آنچهدرنلشتارحاضرازاهمیتوییهایبرخلرداراست تحلیلیانضمامیاستکوهدرآ 
هستی نهبرمبنایتلصیفامرملجلد بلکهبراایهیتفاوت ترکیببن یامکانات آفرینشو
خلقمفهلمدرکمیشلد.آنچهوجلدداردتفاوتاست نهایونهموانی.بنوابراین هسوتیبوه
چندمفاهیمدرنمیآی اماشکلگیریمفاهیمرابای درارتباطبهایننگاهبههسوتیتحلیول
نملد .
بهبیا دیگرباتلجهبهچنینرویکردیبههستی مفاهیمچگلنهخلقمویشولن ؟درایون
میا آنچهاهمیتداردتحلیلیانضمامیاستکهدرآ ضمنحفظایچی گیهایا ی ههوای
اجتماصیوانسانی بتلا چگلنگیشکلگیریمفاهیمرامطابقآ تلضیحداد .
برایاستراتییخمقانوهضوروریاسوتتوادردرجوهینخسوت انضومامیتا یو ههوای
اجتماصیوانسانیفهمشلد.اینانضمامیت هماناازجنسِ«ش »است.درواقع ا یو ههوای
اجتماصیوانسانی ازجنس«ش »وچفتوبستای اکرد امکاناتمختلفدی وگفوتن
است(اشارهبهنظامزبا ونلریادانشنزدفلکل).اینامکاناتضمنآنکهبهدوفرمظهولرو
ا ی ارش وبهدوهستیِمستملاشارهمیکنن کههمانادونظامزبا ونلررادربرمیگیورد
کهنسبتنیروهادرآنهاگزارهاذیرورؤیتاذیرمیشلن  .
ازاینرو استراتییخمقانهمیبایستاینرویکردانضمامیرادرملاجههباتحلیلمفاهیم
گلنهایکهخارجازایننگاهوتحلیولتبارشناسوانه ملاجهوهبوامفواهیم 
م نظرقرارده به 
ههایاستکهماراازدرکانضمامیمفاهیمدورمویسوازد؛هورچنو نزدیووشو بوه
ملاج 
مفاهیمهیچزما بهطلرکاملامکا اذیرنیست(الیادهومیرچا .)۰۹42 ۰
بهطلرخمصه هرمفهلمیدرو دانشیشکلمیگیردکهنیروهاآ رامحموقنمولدهانو 
(چفتوبستش هستیهایمستملِنلروزبا درقالبدانش)واسوتراتییِخمقانوه بایو 
1.Eliade and Mircea
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تمحکن اینامکا هایدی وگفتنوروابطجواریدرزنو گیرادرمسویرخواصخولد
کنترلوه ایتنمای  .
کردارهای گفتاری داعشيان
برخیمحمما منتم ن بنیا فکریداصش ناشیازاشتلانهفکریرادیکالیدرتاریخاسمم
استکهریشههایآ بهخلارج اولینبنیانگذارا ان یشهرادیکوالیدرتواریخاسوممدرقور 
اولهعری بازمیگردد(نافع .)۹۰:۴۱۰۲درنتیعهداصوشوایوروانشبوهطولرطبینویبوه
میراثاینگروهتنلقدارن ؛چراکهان یشوهیخولارجازدیو گاهسیاسویمخالفوتبوااصول
حکمیتنشأتمیگیردکهمبنایشحلکاختملصلیبنابیطالب(صلیوهالسومم)ومناویوهبون
ابلسفیا بلد؛بهگلنهایکهخلارجبن ازواقنهیحکمیت خلیفوهیخولدصلویبونابیطالوب
(صلیهالسمم)راتکفیرکردن حکلمتمناویهرانیزبهرسمیتنشناختن ووجلبانممبض ّ
المهیفسقوجلررااایهنهادن .البتهمنظلرشا المهایبلدکهنتایجحکمیتراچهباقبللو
چهگرد نهاد تلجیهنملدهیااذیرفتن  .
بُن فمهیایننلعان یشهتکفیریرامیتلا دران یشهفمهویاحمو بونحنبول(یکویاز
چهارالمهیاهلسنت)یافت(البکری )۰2:۴۱۰۰؛چراکهمذهبحنبلیباتکیهبرنصّقرآ 
ودوریازاجتهادوتأویلازرادیکالترینمذاهباهلسنتاستوهمینامر اولیناایههای
تأسیسان یشهیتکفیریرابنیا نهاد .
درقر هشتممیمدی ابنحنبلبهدلیلردّافکارمنتزلهکهقالولبوه«مخلولیبولد قورآ 
بلدن » متحملشکنعهوزن ا ش .اینان یشهراخلفایایندورهازتاریخاسممبنانهادن و
همینامر محمما راواداشتکهرنعیراکهابنحنبلمتحملشو انگیوزهایبورایتبلولرو
برتریرویکردافراطیدردرو مذهبحنبلیوازایآ اهلسنتدرتاریخاسممب انن  .
ازاینرو بسیاریویرامؤسوستواریخیرویکوردسولفیمویداننو کوهاموروزهمرجوع
جنبشهایسلفیوجهادیاستوازآ جملهمیتلا بهجنبشیاشوارهکوردکوهدرتشوکیل

دولتسنلدینمشمهمیایفاکردهاست(نظریوالسمیری  .)4۰:۰۰۹۰
ان یشهیافراطگراییبافتلاهایاحم بنتیمیهش تبیشتریگرفت.فتلاهایویمرجنی
برایتلجیهتش دوافراطوغللاست.باگذشتح ودهفتقر ازص وراینفتلاها هنولز
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بووینفمهووایمسوولما جو لآفریننو ؛چووراکووهگووروهگسووتردهایازصلموواچنووینفتلاهوواییرا
منتشرکنن هیتفکرافراطگرادانستهانو ونتیعوهیآ راچیوزیمویداننو کوهاموروزهبوهنوام
تروریسممشهلراست .
درتماممناطقتحتتصرلداصشدرسلریهوصرای صبارتیازابنتیمیهخلدنماییموی-
کن «:قلامال ینبکتابیه یوبسیفینصر»:اای اریدینبهقرآ هو ایتگروبوهشمشویری
استکهآ دینرایاریمیرسان (ابراهیمنیاد  .)۰۰:۰۰۹۰
ابنتیمیهتأثیربزرگیبرحرکتهایاسممیوجریا هایسلفیجهادیگذاشتهاسوتکوه
الماص هوداصشازنتایجایننلعتفکرافراطیاستکهصملبهنصّقرآ وروایاترابرصمل
برتریمیدهن (البکری .)۰2:۴۱۰۰آنهاهمچنینکتاب«نلاقماالسمم»محم بنصب اللهاب
رابردرودیلارمناطقاشغالینصبکردهان وبهایرویازسی قطب جهادمسلحانهرااصول
اساسیخلددانستهان وبیانیهزرقاویرا کهشینهرادشمناصلیخولدمنرفویکوردهاسوت 
نصبالنینقراردادهان (سنادتی  .)۰۰۹:۰۰۹۰
صموهبرابنحنبل ابنتیمیه صب اللهابوسی قطب شافنینیزدرو ایننظامگوزارهای 
براستنباطاحکامسیاسیبرمبنایقرآ سنتوصملصحابهتأکی میکردوصلمناشیازایون
سهمنبعرا«صلمبااحاطه»میدانست.ویتنهادرصلرتفم ا دلیلدراینمنابعسهگانوه بوه
قیاس/رأیتمسومیکردکهالبته «صلمب و احاطه»بلد.امابهنظرمیرس کهوجوهتموایز
سلفیا ق یموج ی تنریفخاصیاستکوهنلسولفیا ازمفهولم«بو صت» تمابولسونتو
ب صتوسرانعاممیلبهتکفیرغیرسلفیا ازمسلمانا دارن (فیرحی  .)2۹:۰۰۹۰
نلسلفیهباتحفظبراصللنظریوصملیسلفیهیق یم تنبیرتازهایازایناصللداردکه
ازحیثصملسیاسیبهنتایجمتفاوتیمنعرش هاست .
دران یشهیسلفیهیق یم واکهی«اتباع»بهمننیتبنیتواوللیتداد بهنصبولدودر
ممابلآ واکهی«ابت اع»یننیب صتقرارداشتکهناظربهصملگرایییواهورتفسویررهوااز
نصلصدینیومبتنیبرمکاتبفلسفییاغیرفلسفیدورهیمیانهیاسممیبلد.اموااتبواعدر
مشربق یمسلفی «اتباعاجتهادی»بلد؛یننیاینمعته بلدکهروحاستنباطمبتنیبرمنطوق
اتباعرابرایاستنباطحکمشرصیبهکارمیبستوصامهیمسلمانا ازفتولایشورصیاو کوه
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شرینتشناسیمتخصصبلد «تملی »میکردن .بنابراین ق مایسلفیهاتباعرابهوساطتفمیه
/معته وفهماجتهادیاودرزن گیسیاسیجاریمیکردن  .
اماسلفیهیج ی «اتباع»رانهدرممابلتفاسیررهاازنصلصدینی بلکهدربرابور«تملیو 
ازمعته »قرارمیدهن .بنابراین بهنظرسلفیهیج ی حمیمتیااحکامصملیدیندرسترا
سجستوجلکرد نهازکتابهاییکوهفمیهوا 

بای ازمنابعونصلصاصلیدین/متل مم
نگاشتهان  .
اینروحشناسیکهباتلجیه«ضرورتبازگشتبیواسطهبهقرآ »شروعوتملیوتشو ه
است درذاتخلدملل «رادیکالیسماسممی»دردرو وبیرو جها اسممبلدهوهست .
نلسلفیهباتغییراتیکهدرروحشناسیسلفیایعادکردهان دروضنیتمنرفتویوصملوی
خاصیقرارگرفتهان که«شرایطامکا »متفاوتازق مادارنو .مشوربقو مایی بواتکیوهبور
نظریهی«تصلیبمعته ین» نلصیتساهلوتسامحشناختیوصملیداشتن وناگزیر تحمول
مخالفا خلدرا ح اقلدرنظرفرضدانستهودرصملنیزکموبیششاه تکیرگرایویآنوا 
هستیم.امانلسلفیه برصکساینگروه نهتنهابرغیورمسولمانا بوهدلیولفمو ا تلحی شوا 
میتازن بلکهبااستنادبه«تکفیر»بهغیریتسوازیوخشولنتدردرو جلاموعاسوممینیوز

حکممیکنن (فیرحی  .)4۴:۰۰۹۴
بنابراین واقنیتایناسوتکوههموهیسوازما هواواحوزابومعملصوههوایافراطویو
صلیالخصلصتکفیری نشأتگرفتهازدی گاهحذلمخالفهستن وجواییبورایگفتگولی

مستمیمباقینمیگذارن .اینگروههابراایهیصمای قطنیوغیرقابلارسششکلگرفتهانو 
چهض ّآنهاباش وچهملافمشا (غلیل  .)۴4:۴۱۱4
ب ینسا نلسلفیه مفهلم«تلحی »رادرممابلدومفهلم«ب صت»و«شرک»قورارمویدهو 
کهیکیمستلزمخشلنتدردرو جلامعاسممیودیگریخشلنتدربیرو جلامعاسوممی
است.بهنظراینگروهها سلفیسمج ی نلصیازایما گراییاسممیاستکهتنهوادغ غوهی
جستوجلیدیننابوانعامدقیقتلصیههایوحی بیهیچتفسیریاست آ گلنوهکوه

آ 
بهایامبراسمم(صلیا صلیهوآلهوسلم)نازلش هاست .
درواقع نلصیظاهرگراییافراطیکهمیان یشو هویچمننواومصولحتوقصو ی ورای
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«مننایحرفی»نصلصدینینیستودرنتیعه نیازیبههمسنعیادلهیشورصیواجتهواددر
نصلصنیست.تنهاچیزیکهاهمیتدارد اجرایایننصلص بههرترتیبممکن بوهویویه
بااستنادبه«جهاد»است؛ابزاریکهمشروصیتآ راخلدنصتضمینوتلصویهکوردهاسوت.
اینروحشناسی نتایجمهمیازحیثتحلالتسیاسی اجتماصیوفرهنگویدرجهوا اسومم
داردکهیکیازمهمترینآ ها«تنطیلفمه»یاح اقل تملیلآ بوهصلومجموعآوریوتبلیوب
احادیثازیکسلو«بازتللی ناگزیرخشلنت»بهنوام«جهواد»ازسولیدیگوراسوت(فیرحوی 
 .)4۰:۰۰۹۰
درنتیعهسلفیهیج ی بانلصیفهمگفتمانیوزبانیکهدرسطلرفلیبهآ اشارهگردی 
وباتلسنهدردایرهیب صت بسیاریازمساللصلمی-مذهبیاختمفیراکوهسولفیهیقو یم
یخمفاتاجتهادیقرارمیدادن مشمللب صتمیدانن ومخالفا خولدرا

منملال درحلزه
باصنلا اهلب صت طردوتکفیرمیکنن  .
درصینحالگفتهمیشلدکهب صتمفهلمیناروشنومبهمنزدآنا استکهگاهینیزبه
ابزاریدلبخلاهانهدرتلجیهحملهبهمخالفا نلسلفیب لمیشلد.اینان یشهبیآنکوهمیبوت
آراواصمالانسا هاراببین بیشتردی گاهیب بینوصیبعلیانهاسوت.میولداردکوهمخوالف
مذهبیخلدرااهلب صتوبنابرایندشمنان ارد(ایترآز  .)۲۱-۰۱:۰۰۹۱
کردارهای غيرگفتاری داعشيان
هما گلنهکهدربخشچارچلبمفهلمیتلضیحدادهش بورایتحلیولبخوشمهمویاز
نظامدانشِگروهداصش میبایستوضنیتنظامنلریکهتعربههایداصشراساما مویدهو 
ودراکنلنیتآ هادخیلاست درقالبتلصیفاراکن گیهاینلرورؤیتاذیریهابررسوی
گردد .
بهصبارتدیگر صموهبرنظامگفتمانیوفهومزبوانیگوروهداصوش فهومتعربویوغیور
گفتمانیآ هانیزازاهمیتفراوانیبرخلرداراست.بنابراین بای وضنیتسیاسیواقتصوادی
واصلالهروضنیتیازنظامنولر(وحو تنظوریورویکوردانحصواریوصوریحدرمبوانی
اصتمادی)کهاکنلنیتِگروهداصشراشکلدادهاست(ایننظامنلرتعربوهکورد سولکههوارا
ساما میده )رابررسینملد .
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اینبررسیازجنسگزارههایتلصیفیاست(آ گلنهکهدرکتابمراقبتوتنبیوهفلکول
تمحمینمای وضنیتنلرواراکن گینلرهاراتلصیفکن تاباتصلیرسازیهایخلدذهن
خلانن هرابهنظامنلریکهذیلآ تعربههاازمفاهیمساما یافتهان نزدیونمای ) .
بهبیا دیگر اینهما کردارهایغیرگفتاریاستکهدرفرمدی وتعربهکرد نیروهوا
آ راشکلدادهان .درذیلبهبررسیوتلصیفبنضیازاینوضنیتاقتصادیوسیاسیکوه
تعربهیداصشیا راممکنکردهاست خلاهیمارداخت .
تأثیراتجهانیسازیوجهانیش برترویجخشلنتدرجها وبهویویهمنطموهیغورب
آسیاوشمالآفریمارانبای نادی هگرفت.حکلمتهوایغربویبوهویویهامریکوابواتأکیو بور
سیاستهایهیملنیخلدوتمحبرایگسوترحارزحهوایغربویدرقالوبجهوانیسوازی 
ملجبازبینرفتنارزحهایفرهنگیبلمیدرجلامعاسممیش هانو .تضونیفارزحهوای
فرهنگیدرجلامع ملجببروزصلاملمؤثربورتورویجخشولنتوتروریسوممویشولد لوذا
ص التدرتناممتجهانیش دربرابرجهانیسازیامریضروریاست.
دیپلماسیصملمیورسانهایغربدرقبالکشلرهایمنطمهدرراستایتمحغرببورای
انتمالفرهنگی یکیازصلاملگسترحگروههایافراطیوتروریستیمیا ملتهوایمسولما 
است.سیاستفرهنگیغربدرقبالکشلرهایاسممی مبتنیبررویکردنامتموار ویکسولیه
بلدهکهنیازهاوشرایطجامنهممص راملردتلجهقرارن ادهوملجباختملفرهنگویودر
نهایت ایعادصلاملمؤثردرزمینهیبروزخشولنتوافراطویگوریمویشولدوایوناخوتمل
فرهنگی بخشیازفهمتعربیگروهداصشرارقمزدهاست.
حکمرانیضنیفوتش ی خشلنتها:تمححکلمتهابورایبرقوراریصو الت امنیوت 
ثبات کاهشمالیاتها گسترحزیرساختهابرایتلسنهیاشوتغالوماننو آ  ازمصوادیقو
نشانگا مهمحکمرانیخولباسوت(سوردارنیا .)۰۰۰:۰۰44درخصولصصورایوسولریه
میتلا گفتکهدراینکشلرها  حکمرانیخولببوهدالیولمتنو دیشوکلنگرفتوهاسوت.

جامنهیصرایاسازسملطص ام فاق حکلمتمرکزیقلیبولدهوتواسوال۴۱۱۲اصموال
مستمیمحکمرانیدراختیارنیروهایالتملبلد .
اساز۴۱۱۲وباوجلدانتمالق رتبهصراقیها حکلمتشکنن هایایعادش کوهفاقو 
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حمایتصملمیوناتلا ازانعامکاروییههایصملمیبلد.اسازاشغالنیوز فرصوتجو ی
برایتع ی حیاتسیاسیورقابتهایغیرخشلنتآمیزفراهمنش وحکلمتملقتمتنلوق
بهنیروهایالتملوحکلمتشکنن همتنلقبهخلدصراقیهااسازانتمالق رتنیزنتلانست
همگراییملیایعادکن (برینکرهللوجانسول .)۰۹۲:۴۱۱۹ ۰بوههموینسوبب حکلموت
مرکزیج ی درصراینتلانستخلدراازبنیا هایاقت ارطلبانهیقلمیومذهبیتاح قابول
تلجهیرهاکن وچنیندولتغیرفراگیروب و تلافوقبنیوا هوایمو نیوملویبوهدولتوی
شکنن هتب یلش ودرنهایت ضنفحکلموتمرکوزیوشوکنن هبولد آ زمینوهوبسوت ر
مناسبرابرایاق اماتداصشفراهمکرد(مبینیکشهوطالنیحلر  .)2۰:۰۰۹۲
رلیسجمهلرسلریهاسازکلدتاینظامیوبهق رترسی
حافظاس  

ثباتیکمسوابم ه

درتاریخسلریهبهوجلدآوردواینکشلررابهصنلا یودولدرخاورمیانهمطرحسواخت؛
بهگلنهایکهمخالفا سیاسیبهانحایمختلفدستگیرواص امش ن  .

یکیازصم هترینمخالفا رکیمتازهتأسیساس اسممگرایا اخولا المسولمینبلدنو .
هنگامیکهشلرحاخلا المسلمیندرسال۰۹4۴صلرتگرفت رکیمسلریهباآ برخولرد
کردواینامرباصثگردی کهرابطهاخلا المسلمینبارکیمسلریهبرایهمیشهتیرهبمان  .
دراملرخارجینیز اوبهدنبالتب یلسلریهبهصنلا رهبرجها صرببلد.اتحوادحوافظ
اس بامصربایوحملهغافلگیرانهبهرکیمصهیلنیستیدراکتبر۰۹2۰بهاوجخلدرسوی .اموا
قطعناگهانیاینارتباطتلسطمصرباصثکمرندش اینروابطگردی  .
درجندخلنینداخلیلبنا درسال ۰۹2۲حافظاس بخشصم هایازنیروهایخولدرا
بهمنطمهاصزامکردوباحضلردالمیخولددرصو دظواهرشو بوهصنولا بخوشمهمویاز
نیروهایحافظصلحدرجها صربقرارگرفت .
درایندورا اس ظاهرابهگروههایفلسطینیومسلما مستمردرلبنا کمومیکورد.در
سپتامبر ۰۹4۱همزما باآغازجندایرا وصرای دشمنیدیرینهباصرایسوببشو توااودر
جندایرا وصرایبهحمایتازایرا بپردازد.روابطجمهلریاسوممیایورا بواسولریهبوه
صنلا مهمترینمتح استراتییودرجندباصرایومبارزهبارکیمصهیلنیستیبسیارگسترح

1.Brinkerhoff and Johnson
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یافتهوتملیتگردی هاست؛بهگلنهایکهایرا فراترازارتباطاتنزدیوباسلریه بوهصنولا 
یکیازاصضایاای اریجبههصرببهحمایوتهموهجانبوهازسولریهدررویواروییبوارکیوم
صهیلنیستیارداخت(دهمانیفیروزآبادی  .)۲۰-۰۲۱:۰۰4۹
بوواحملووهصوورایبووهکلی وتدرسووال ۰۹۹۱سوولریهبووهنیروهووایالووتملبووهرهبووری
تهوایغربوی
امریکاصلیهصرایایلست.اینهمکاریمنعربهبرقراریروابطصمیمانهتردولو 
گردی کهبهنلصیحمایتازتروریسمرامحکلمکردهبلدن  .
حافظاس دراواسطدهه۰۹۹۱بهدنبالایعادروابطصلحآمیزبارکیمصهیلنیسوتیبرآمو  
اماتمحهایمکرراوبرایبازاسگیریبلن یهایجلال باصثتلقفمذاکراتش  .

همکاریهایاستراتییوروبهرش رکیمصهیلنیسوتیوترکیوه 

درسال ۰۹۹4اودرارتل
روابوووطنزدیووووتوووریبووواصووورایبرقووورارکووورد.اسووو درسوووال۴۱۱۱درگذشوووتو
اسرحبشاراس جایگزیناوش .درمهسوال ۴۱۱۴بولحبواقورارداد سولریهدرلیسوت
کشلرهایمحلرشرارت باصثتیرگیروابطواشنگتنودمشقش  .
تحریمهایاقتصادیوسینیرادرملردسلریه[بهاصطمح]درجهت

درمه ۴۱۱۲امریکا
ازگروههایتروریستیوص مجللگیریازورودشبهنظامیا بهصرایخلاستارش  .

حمایت
درسال ۴۱۱۰تنشباامریکابهنمطهاوجخلدرسی .امریکواخلاسوتارخوروجنیروهوای
سلریهازلبنا بلد(ویلفللتل وهمکوارا  )۴۱۰۰ ۰اموابحورا ج یو سولریههمزموا بوا
جنبشهایملسلمبهبی اریاسممیدرکشلرهایمختلفصربویبوهوقولعایلسوت؛بواایون

تفاوتکهدرسلریهروی ادهابهشکلدیگریاتفایافتاد .
نخستاینکهدرسلریه شکلمخالفتهاازتظاهراتض حکلمتیبهمبوارزاتمسولحانه
کشی هش کهبنیادگرایا سلفیراجهتمبارزهباحاکمیتمسوتمردرسولریهبوهایونکشولر
فراخلان .دومآنکه تحلالتیکهسایرکشلرهایصربیباسرصتمناسبیاشتسورگذاشوتن 
حکلمتسلریهم تطلالنیباآ درگیرش وهمچنا درگیراست.وسلمآنکوه بورخمل
ملردلیبیکهشاه حملهسریعناتلبلدیم درسلریهباص محملهمستمیموهمهجانبهقو رت
خارجیروبه روبلدهودرصینحال بوهنحولیبوام اخلوههوریووازآنهواروبوهروبولدیم

1.Will Fulton et al
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(افتخاری .)۴۰۲:۰۰۹۰
درکشلرهایتلسونهنیافتوهایچول صورای بوهدلیولصو مایشورفتدرفرآینو دولوت-
ملتسازیواایینبلد سطحانسعاماجتماصی–سیاسی نبلدمسیرهایارتباطیوایلسوتگی

الزمبیندولتوگروههایاجتماصیوهمچنینسطحاایینتلسونهیوافتگیاقتصوادی قابلیوت

تأثیرگذاریبازیگرا خارجیبررون هایدرونیکشلرهاافزایشمییاب واینامرونفلذاذیر
بلد آ هملارهباصثتأثیرگذاریکشلرهایمنطمهایوفرامنطمهایبراملرداخلیاینکشلر
یارتباطباگروههایداخلیاینکشلرش هاست .

بهواسطه
نلامچامسکیمحمقوایوهشگرسرشناسامریکاییمنتم استکهاشغالدهسالهیخاک
صرایازسلینیروهایامریکاییوانگلیسی منشأاصلیای ایشگوروهتروریسوتیداصوشدر
اینکشلربلدهاست.حملهواشغالصرایتلسطنیروهایامریکاییوانگلیسیدرسوال۴۱۱۰
کهمنعربهازهمااشی گیشاللدههایاجتماصیدراینکشلرش درواقوعاولوینشونلههوای
اختمفاتفرقهایرابهوجلدآوردوبهت ریج زمینهرابرایشکلگیریگرایشهوایافراطوی
میا مسلمانا سنیصرایفراهمآوردودرنهایت بهای ایشگوروهتروریسوتیداصوشمنتهوی
ش  .
دراینمیا ظهلرا ی هیدولوتاسوممیصورایوشوامدرمحو ودهیسورزمینیصورای
هملارهبامشیتروریستیصریا زمینهیشکلگیریالکانیناامنیرادراینکشلرفراهمآورد
کهبرهمینمبنامیتلا بهتلجیهراهبردم یریتبیثباتیتلسطایاالتمتح هرسی  .
دراینراهبرد سطحمشخصیازناامنیکنتورلشو هایعوادمویشولدتوابوهواسوطهیآ 
تحرکاتسیاسیهربازیگرازطریقایعادناامنی قابلم یریتباش .درنتیعهامریکادربارهی
داصشتنللکرده امااینیوواقنیتاستکهواشنگتننهبهداصشاجازهیتشکیلدولوترا
درصرایدادهونهفنماجازهیحذلاینگروهرامیده (افراسیابی.)۰۰:۴۱۰۲ ۰
صموهبرتأثیربازیگرا بینالمللیبرق رتیابیداصوش توأثیربوازیگرا منطموهاینیوزدر
شکلگیریداصشقابلتلجهاست.دردورهیج ی بهدلیلضنفنسوبیدولوتمرکوزیدر
صرایوناتلانیدراصمالکاملحاکمیتوفنالشو نیروهوایگریوزازمرکوزوگوروههوای

1.Afrasiabi

چگونگی شکلگیری و ممکن شدن داعش و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

101/

مخالفدولت تأثیرگذاریونمشبازیگرا منطموهایبوانفلذدررونو هایسیاسوی–امنیتوی
صرایبسیارافزایشیافتهوبهواسطهیمنافعواه المتنارضاینبازیگرا درصرای ایشوبرد
رون سیاسیومصالحهگروههایسیاسیوهمچنینامنیتدراینکشلرراباچوالشروبوهرو
کردهاست .
درمحیطمنطمهایصرای ایرا ترکیهوکشلرهایصربیبهصنلا بازیگرا اصلیتأثیرگذار
میشلن کههریواه الومنافعخلدرادنبالمیکنن .
محسلب 
ایرا ضمنحمایتازتمامیتارضی ثباتوامنیتصرای تملیتحضلرگروههایشینی
درساختارق رترامحلراصلیراهبردخلدمیدان اموابیشوترکشولرهایصربویمنطموهبوه
حمایتازدولتج ی صرایتمایلچن انین ارن وتمحمیکنن تاشورایطرادرصورایبوه
سلدخلدتغییردهن  .
کشلرهایصربوی دولوت–ملوتسوازیج یو درصورایرابوهواسوطهیشاخصوههوای
مردمساالرآ وبهوییهق رتیابیشینیا ته ی یصلیهمنافعوجایگاهمنطمهایخلدقلمو اد

میکنن وآ راصاملیبرایبرهمخلرد تلاز ق رتمنطمهایبهنفعایرا میدانن  .
بن ازفروااشیرکیمبنثدرصرایوق رتیابیوق رتگیریشوینیا صورایبوهصنولا 
جمنیتایشینهدراینکشلر صربستا سنلدیکهخلدرابازن هیبازیق رتدرصرایاوس
ازجندامریکادراینکشلرمیدان برتنشهایمذهبیدرصرایودرمنطمهدامنزدهاست.
ازاینرو اینکشلرهاتمحمیکنن تاباافوزایشسوهماصورابسونیدرسواختارقو رت از
گسترحنفلذوق رتگروههایشینیجللگیریکنن ودراینراستا ص محمایتازدولوت
کنلنیوحتیتسهیلشرایطبرایبیثباتیوناامنیبیشتررادردسوتلرکوارسیاسوتخوارجی
خلدقراردادهان  .
ورودبخشیازشلرشیا سنیازکشلرهایصربیوهمچنینحمایتمالی–تسولیحاتیاز
شلرشیا صرای بخشیازاق اماتبیثباتکنن هاینکشلرهااستکهچالشهوایاویشروی
دولتصرایرادوچن ا میسازد .
طیچن سالاخیر رقابتهایمیا بازیگرا منطمهایدرنتیعهیبحرا هایج ی منطمه-
ای ازجملهدرسلریه مصر بحرینوسایرکشلرهایصربیبهوجلدآم .اینبحرا هاباصث
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افزایشاختمفاتورقابتمیا بازیگرا منطمهایمانن ایرا باصربستا سنلدیوقطرشو و
تمحبرخیازبازیگرا صربیبرایبهرهگیریازگروههاییمانن داصشبرایایشبرداه الو
سیاستهایخلددرمنطمهرادرایداشت .
صربستا سنلدیوقطر افزو براینکهازگروههایمخوالفدرسولریهبورایرسوی بوه
سیاستتغییررکیمدراینکشلراستفادهمیکنن میکلشن باحمایتازداصشازایونگوروه
برایتغییرشرایطدرصراینیزاستفادهکنن .همچنینگزارحهاوشلاه مختلفحواکیازآ 
هایمختلفمالیازداصشدرسالهایاخیرمبادرت

استکهسنلدیهاوقطریهابهحمایت
کردهواینحمایتهابهوییهباتلجهبهناکامیسیاستتغییررکیمدرسلریهابنادج یتوری
گزارحهابهحمایتدسوتگاههوای

بهخلدگرفتهاست.حتیفراترازحمایتهایمالی بنضی
اطمصاتیاینکشلرهابرایفراهمساختنآملزحهایالزمبراینیروهایداصشاشارهمیکنن 
(مبینیکشهوطالنیحلر .)2۰:۰۰۹۲
شکستهایایاایدرجبههمی انیوسورافکن گیداصوشازیووسولونتوایجانتخابوات
ریاستجمهلریدرسلریهوصرایکهبااستمبالمردموانتخواببشواراسو ونولریموالکی
همراهبلد باصثش تغییرمی ا نبردازانتخاباتبهنبردمسلحانه بهصولرتجو یتوریدر
دستلرکاراینگروهقرارگیرد.
 .۰صلیرغمتمحدولتهایبیگانهدربورهمزد نظوموامنیوتوافوزایشنارضوایتیو
اظهاربیکفایتیدولت مردمصرایوسلریهباشرکتدرانتخاباتمعلوسبوهدولوت
بشاراس ونلریمالکیرأیدادن .
 .۴اختمفاتدولتواارلما صرایبرایانتخابنخستوزیروتشکیلدولوتمرکوزیو
غفلتازمساللامنیتی زمینهرابرایتعاوزگروههایمسلحبهاینکشلرآمادهکرد.
 .۰نگرانیگستردهکشلرهایحامیگروههایتروریستیازبازگشتاتباصشا (آدمکشوا 
حرفهای)واستفادهازافراطگرایا خشنبرایاصمالارادهامریکادربرابورخلاسوتو
ارادهمردمصرایوسلریه ضمنآنکهچهورهایخشونوغیورانسوانیازاسوممارالوه
میکن خطربازگشتتروریستهابهکشلرهایمعریسیاستهایامریکاراکواهش
میده .
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 .۲حمایتازایشبرنامهریزیش هصربستا سنلدی بواهو لتعزیوهصورایوسولریه 
تضنیفشینیا وحاکمیتصرای کاهشق رتنفلذصرایوسلریهدرمنطمه کاهش
نمشونفلذایرا درصرای سلریهومنطمهخاورمیانه.
 .۰حمایووتاطمصوواتیوتسوولیحاتیرکیوومصهیلنیسووتیازداصووش بوواهو لراهانو ازی
جندهایقلمیومذهبی تخریبزیرساختهایاقتصادیوخروجصرایوسلریهاز

جرگهکشلرهاییکهبهصلرتبالملهخطریبرایرکیمصهیلنیستیبهشمارمیرود.
 .۲سیاستهایامریکادرراستایتشکیلخاورمیانهبزرگ تعزیهصرایوسولریهدرسوه
سطحدولتخلدمختارکردستا حاکمیتاهلتسننواهلتشیع مهواروجلولگیری
ازگسترحنفلذروزافزو ایرا درخاورمیانهملردنظرامریکا.
اسازوقلعانممبهایصربی کوادرمرکوزیداصوشبوهرهبوریالبغو ادی بوهبررسوی
بهاییدرمنطمهبهوجلدخلاه آم .آنا باطراحوی
تحلالتیارداختن کهدرنتیعهآ انمم 
صملیات«شکستندیلارها»درکولیه۴۱۰۴کهباهو لآزادیافورادتکفیوری اموادرالشوش
شنارآزادیزن انیا مخالفحکلمتصرایوسلریهانعامش ملفقبهجذبتنو ادزیوادی
زن انیش ن  .
همچنینایلستنهزارا تنجنگعلازکشلرهایمختلفوحمایتهایتسلیحاتیگسترده
باصثش داصشواردجنگیتمامصیارباارتشسلریهش هوملقنیتخلدرادرمناطقشرقی
سلریهتامرزهایصرایتیبیتنمای  .
داصشبااستفادهازتعربیاتجنگیونیروهایآماده می ا جنودراازسولریهبوهصورای
منتملکردوباتلجهبهسایرزمینههابهآسانیبخشهاییازصرایراتصرلکرد.
باتلجهبهمطالبیکهدرباالبهآنهااشارهش زمینهیگرایشبهاق اماتخشولنتآمیوزاز
رهگذرتحللدرفهمتعربیسلکههادرمنطمهفراهمبلد امابهنظرمیرس دوصاملدرکنوار
صلاملفلیالذکرباصثش هاستکهرون گرایشبهاق اماتخشلنتآمیزکهریشهیفرهنگی
دیرینهایدرتاریخمنطمه(اشارهبهفهمگفتمانیوزبانی)دارد سرصتمضاصفیبهخلدگیورد؛
اول ضنفنظامهایحاکمبرکشلرهایمنطمهودوم استفادهازابزارهواوفرصوتهواییکوه
جهانیش دراختیارگروههایافراطیوتروریستیقراردادهاست .
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همزمانیایندوصاملنیزنبای نادی هگرفتهشلد چراکوهاویشازآ نیوزدرممواطنیبوا
بحرا درنظامسیاسیکشلرهایمنطمهملاجهبلدیم اماابزارهاییکهجهانیشو دراختیوار
گروههایتروریستیقراردادهاست اینچنینگستردهوسهلاللصوللنبولد.نگواهیبوهآموار
گسترحاینترنتوکاربرا شبکههایاجتماصی نمایوانگرمسو لهیفولیمویباشو (حیو ری 
 .)۰۲:۰۰۹۰
گزارحهایسازما مللمتح حاکیازآ استکهگروههایتروریستیدرملاردذیولاز
اینترنتاستفادهمیکنن :تبلیغات(کهشاملارتباطاتسرکیوتبادلاطمصاتبهصلرتآشکار
وانهانیمیشلد) اجرایصملیاتوحممتسایبری .
درمیا گروههایتروریستی داصشبیشازهمهازاینترنتبرایرسی بوهاهو الخولد
سلدبردهاست؛تاجاییکهداصشرامیتلا رسانهایترینگروهتروریستیتاریخدانست.این
گروهدرکنارصملیاتتروریستیمی انیخلد فنالیتهایگستردهایراهمدرفضوایمعوازی
واایگاههایاینترنتیداردوتمحمیکن کهازیکسلبهترویجافکاروان یشههایتروریسوتی
خلدبپردازدوازسلیدیگر ازاینشبکههابرایجذبصناصرج ی وتلسونهیتشوکیمت
خلداستفادهکن  .
همچنیناینگروهتروریستیازفضایمعازیبرایایعادجندروانییاملجّهجللهداد 
اق اماتخلدبهرهمیگیرد؛بهگلنهایکهدرامریکواحو ود۴۱/۲درصو ازنظوراتکواربرا 
فیسبلکدرملردداصشمیبتبلدهاست.دراواخورسوال۴۱۰۲تنو ادحسوابهوایکواربری
حامیداصشدرتلییتر بالغبرانعاههزارص دبلدهاست(حی ری  .)۰2:۰۰۹۰
استفادهیگستردهیداصشازرسانههایاجتماصیکهبهیُمونجهوانیشو اتفوایافتواده 
باصثش هاستکهدرجلامعسنتیمنطمهکهساختارهایاجتماصیوفرهنگویدربرخولردبوا
ملجارزحهاوهنعارهایغربیباخطرازهمااشی گیملاجهاست جستعلیهلیتیج ی 
ملردتلجهقرارگیرد؛هلیتیکهداصشبابازگشتبهسولفواصوللنخسوتینصو راسومم
فراهمآوردهاست.اینامرکهخلدحاکیازبهمتنآم فرهندهایحاشیهایاست یکویاز
وییگیهایجهانیش است(حی ری )۰4:۰۰۹۰کهباصثش هداصشحتیدرجلامعغربی
نیزبرایخلدایروانیبیاب  .
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تأثير داعش بر امنيت جمهوری اسالمی ایران
درایتحلالتصرایاسازسال۴۱۱۰میمدی جمهلریاسوممیایورا ازفرصوتهوای
ج ی کللالیتیکیوای للللکیکیدرحلزهیایراملنیبرخلردارش هکهازآ جملهمیتلا به
تحللکللالیتیوشینهوکانلنیش نمشکللالیتیوایرا اشارهکرد.اماطیاینسالهاوبه
دنبالتش ی فنالیتگروههایتروریستیکهآخرینوج ی تریننملنهآ داصشاست تموام
ظرفیتخلدرابرایمهاروتضنیفکللالیتیکیوای للللکیکیجمهلریاسممیایرا بهکوار
بستهان  .
مهمترینواقنیتهایکللالیتیکیوجغرافیاییمیبتوایلنو دهنو هدرروابوطجمهولری
اسممیایرا باصرایرامیتلا درملاردینظیرهمسایگی اشتراکموذهبی(اکیریوتشوینه) 
تعانسفرهنگیوتاریخی منافعمتمابلاقتصادی اشتراکمنافعووابستگیهوایجغرافیواییو
کللالیتیکیدانست.هرچن تحلالتج ی برمبنایصناصریادش ه ایرا وصرایرادرمسویر
همکاریوهمگراییقرارداده امارش وتلسنهیآ مستلزمدرکواقنیاتدیگریاستکوه
اینملقنیتکللالیتیوراته ی میکن  .
ازنظرداصشوحامیا منطمهایآ صرایج ی باتلجهبهنمشفرصتسوازشوینیا آ 
مهمترینحلمهیاتصالراهبردیایرا بهحلزههایرقابتونفلذدرسوطحمنطموهمحسولب
میشلد.سلفیگریورکیمهایمحافظهکارصرب اساساهمگراییایورا وصورایرابورخمل
منطقکللالیتیکیوفرهنگیخلدمیدانن .ازاینرو نهتنهاسپرد چنیننمشیرابهایورا بور
نمیتابن بلکهآ راملجببههمخلرد تلاز چن ص سالهدرمنطمهارزیابیمیکنن  .
اظهاراتتحریوآمیزصبو ا ثوانیاادشواهارد دردسوامبرسوال۴۱۱۲دربوارهی«هومل
1

شینی» وان کیبن حسنیمبارک رلیسجمهلرمصرمبتنیبر«تنلقخاطرشینیا منطمهبوه
ایرا بهجایوفاداریبهملتهایشا » دراینچارچلبقابولتحلیولاسوت.ازایونروبورای
ممابلهبااینفرآین صربستا تمحبسیاریکردتاوهابیترادرصرایگسترحده (جنفوری
ول انی )۰۴:۰۰4۲وابلمصنبزرقاویازسلیدولتصریسوتا مصوروارد بورایقتولو
بمبگذاریدرصرایتعهیزش  .

1. Shiite crescent
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دراینمیوا برخویازمراکوزغیررسومیماننو شولرایروابوطخوارجیکوهدردسوتگاه
تصمیمسازیامریکانمشبسزاییایفامیکنن داصشرامحصللکینهتلزیآلسونلدبواایورا 

دانستهومنتم ن خشلنتطلبیداصش درحمیمتجندصربستا صلیهایرا برایسیطرهیافتن
برمنطمهیغربآسیاست(مبینیکشهوطالنیحلر  .)2۹:۰۰۹۲
بنابراین برهمزد تنادلسیاسی–امنیتویملجولددرصورای یکویازاهو الراهبوردی
گروههایسلفیگریدرراستایناکامگذاشتنجریا بهق رترسی شینیا ونزدیکیصرای
بهایرا بلدتاازاینطریق تحلالتایعابیدرکللالیتیوایرا تحتتأثیرقرارگیرد .
ازاینرومیتلا گفتراهبرداصلیجریا سلفیگریدرصرای منطوللبوهتضونیفو
مهارملقنیتکللالیتیوایرا ازطریقسیاست«تش ی درگیریهایفرقهایدرقالوبشوینهو
سنی»است(الهاشمی )2۰:۰۰4۰واینجریا باتکیهبورشوکالموذهبیوفرهنگویتومح
میکن ضمنکاستنازتلا الگلیسیاستخارجیایرا درجریا نفولذمنطموهایواحیانوا

جهانیآ اخملنمای  .
دربُن منطمهایوجهانی سلفیگریسیاسیابنادیازمنافعملیجمهلریاسوممیایورا 
راباته ی روبهرومیکن کهمیتلا آ را«منزلتای للللکیو»نامی .بهاینمنناکهمهمترین
مزیتجمهلریاسممیایرا درشرایطکنلنیمنطموه مموامومنزلوتایو للللکیوآ میوا 
مسلمانا وحتیغیرمسلمانا است(الرسنی  .)4۲۴:۰۰4۰
دراینمیا تسلطداصشبربخشهایسنینشینصرای بیشوترینته یو اتمنطموهایرا
برایجمهلریاسممیایرا فراهمآوردهاست.بهطلرحتم ت اوممنزلتای للللکیووارتما
آ بهتضنیفشکالهای«سنی-شینه»و«صرب-صعم»دربرابرتضاد«اسومم-غورب»و
«اسمم-صهیلنیسم»وابستهاست اماته ی سلفیگریبهچنو دلیولصمو ه ایونمنزلوترا
مخ وحومنادلهییادش هرامنکلسمیکن :اولآنکه بادستاویزهایمذهبی هومزیسوتی
میا شینهوسنیدرمنطمهرابهش تبهمخاطرهمیان ازد.دومآنکه شکال«سنی-شوینه»
رادربرابرشکال«اسمم–غرب»تملیتمیکن .ازاینمنظر رویکردسلفیگوریدرتمقوی
باجهتگیریق رتهایغربی–صهیلنیستیقرارمیگیردکهبهجوایخوطمشوی«وحو ت

گرایانه» اختملوواگراییراگسترحمیدهن .ودلیلسلمآنکه درصلرتاوجگرفتناین
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شکال احتماالمنافعمشترکیمیا ایرا وامریکادرمنطمهایعادمیشلدکهممکوناسوتدو
طرلرابههمکاریایرامل اینمنفنتمشترکترغیبنمای  .
دراینصلرت مرزترسیمش همیا جمهلریاسممیایرا وامریکا بهوییهدرتحلیول-
هایصلامانهمخ وحمیشلدکهبیشازهرچیزدیگربهمنزلهیتضونیفشوأ ایو للللکیو
جمهلریاسممیایرا دربُن منطمهایاست(مبینیکشهوطالنیحلر  .)4۱:۰۰۹۲
تسلطداصشبربخشهایسنینشینصرای بیشترینته ی اتمنطمهایرابرایجمهولری
اسممیایرا ایعادمیکن .تسلطاینگروهبرمناطقسنینشینصرای باصثگسوترحجو ی
فنالیتهایآ درقبالاه الومراکزشینیوتلهینبهاماکنومم ساتشوینیمویشولدو
اینملضلعبرایایرا بهصنلا ارچم ارشینهدرجها خطریموذهبیوحیییتویبوهشومار
میآی  .

ایام یاته ی دیگرتسلطداصش تلقفوناکامیرون سیاسویموردمسواالریدرصورای
استکهایرا هملارهازآ حمایتکردهوناکامینظامسیاسیج ی بهنلصیناکامیایورا و
سیاستهایآ درصرایخلاه بلد .
ایام دیگرداصش گسترحناامنی افراطگراییوتنشهایمذهبیدرصرایوگسوترحآ 
بهایرا استکهتنشهاوته ی اتج یراداخلایرا بهوجلدخلاه آورد .
همچنینتعزیهیصرایدرنتیعهیتسلطداصشبهصنلا ته یو یبورایتمامیوتارضوی
ایرا ویکپارچگیسرزمینیآ محسلبمیشلدکهدربلنو مو تمویتلانو باصوثتشو ی 
رون هایواگرایانهدرکشلرشلد .
حسینامیرصب اللهیا مشاوراملربینالمللمعلسشلرایاسممیهش اردادکهتعزیوهی
صرایایام هاییخلاه داشت.همچنینظریف وزیورامولرخارجوهیایورا بیوا کوردکوه:
«تعزیهیصرایبههرجومرجدرمنطمهمیانعام .هیچکسچنوینچیوزیرانمویخلاهو ...
ه لتهرا ازبینبرد داصشباحفظتمامیتارضیووح تملیدرصرایاسوت».ظریوف
اضافهکرد«:تمامیحمایتایرا ازگروههایصراقیدرچارچلبحفوظتمامیوتارضویایون
کشلرصلرتمیگیرد»(مبینیکشهوطالنیخلر  .)4۰:۰۰۹۲
برخیاست اللمیکنن کهکشلرصرایبای بهسهدولتتمسیمشلد:سنی شینیوکرد.از
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منظرتهرا تعزیهیصرایبهسهدولتکلچوتر ساختارق رتدرمنطمهراتغییرمیدهو و
ثباتمنطمهایراته ی میکن .کشلرصرای درصلرتتعزیهدیگورنمویتلانو یوودولوت
اکیریتیشینهبایوحکلمتمرکزیدوستانهنسبتبهایرا باشو وایونمسو لهبوهوضولح 
صمق(مساحت)نفلذایرا راکاهشمیده  .
یوکردستا مستملمیتلان برایهرسهکشلردیگرمنطمه-یننیایرا ترکیهوسولریه
کهجمنیتکرددارن ایام هایمنفیداشتهباش وآنهارامعبلربهتع یو نظوردرمولردسیاستهایخلدنسبتبهمناطقکردنشینوجمنیتکردخلدکن .بنابراین تعزیوهیصورای
میتلان برمناطقکردنشینایرا مؤثرباش  .
یوکشلرمستملسنیمذهب همبهاحتمالزیادبهصربستا سنلدیملحقخلاه ش و
بهطلربالمله اناهگاهبسیاریازافرادوابستهبهرکیمبنثسابقمویگوردد.بوهمنظولرحفوظ
تمامیتارضیصرای ایرا تصمیمگرفتگروههاینیابتی1راکهصم تاگروههایشینیوکورد
هستن تعهیزکن وکموهایسیاسی نظامی اقتصادیوانسانیدراختیارآنا قرارده  .
بهگفتهیمسنلدبارزانی رلیسمنطمهیکردستا صرای ایرا اولینکشلریبلدکهسمح
ومهمّاتبهکردهاارالهداد(.)Reuters, 2014ملضلعمهمدیگرآ استکهتسلطداصشبر
صرایوبیثباتیاینکشلر منافعوسیاستهایمنطمهایایرا ازجملوهدرسولریهرانیوزبوه
ش تته ی خلاه کردومیتلان باصثناکامیایرا برایملازنوهسوازیدربرابوربوازیگرا 
رقیبخلددرمنطمهمانن صربستا سنلدیشلد(مبینیکشهوطالنیحلر  .)4۰:۰۰۹۲
داصشیوباردیگرثابتکردکهفضایمعازیمیتلان بردنیایحمیمیغلبهکن وآ را
تحتسیطرهیخلددرآورد.ازلحاظساختاردرونی داصشساختارشبکهیبوینالمللویرااز
شبکهیالماص هبهارثبردهومیلطالبا دریوسرزمینمحصولرنیسوتواصضوایآ نیوز
مینمای واینرسانهها قطنا
افرادبلمینیستن .داصشبرایجذبنیرواق امبهتبلیغرسانهای 
میتلان ته ی یج یبرایکشلرما باش  .
ایرا رانیزالششدادهو 
صموهبرملاردفلیالذکر ظهلرداصشازمنظردیگرینیوزبورامنیوتجمهولریاسوممی
ایرا مؤثراست وآ تأمینمنافعامریکاورکیمصهیلنیستیدرمنطموهمویباشو .بوهصبوارت
1. Proxy Group
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دیگر ب و شوتأمینمنافعامریکاورکیومصهیلنیسوتیبوهصنولا دشومنا ایو للللکیوو
کللالیتیوجمهلریاسممیایرا برامنیتجمهلریاسممیایرا تأثیرخلاه گذاشت .
منافعامریکااقتضامیکن منطمهیخلیجفارسازصلحوثباتوامنیوتاایو اربرخولردار
نباش واینسهدلیلصم هدارد :
 .۰خألامنیتیکهنیازبهحضلرق رتهایجهانیرادرمنطمهتلجیهمیکن .هرچهایون
نبلدِامنیتبیشترباش نیازبیشترودرنتیعه وابستگیبیشتررادرایخلاه داشوت.
منابعسرشارزیرزمینینفتوگازرامیتلا دلیولتمومیقو رتهوایجهوانیبورای
حضلرفیزیکیدرمنطمهدانست.
 .۴فروحاسلحهیکیازاُرسلدترینتعارتهاباتللی ثروتمان گاربورایقو رتهوای
جهانیاست.رقابتها چالشهاومشکمتامنیتیدرمنطمه بوزرگتورینفرصوترا
برایشرکتهایتسلیحاتیق رتهایبزرگورسی منابعسرشارثوروترافوراهم
میآورد.
 .۰همچنینبحرا داصشبهواسطهیایعادامنیتاای اربرایرکیمصهیلنیستی برامنیت
ای للللکیووکللالیتیوجمهلریاسممیایرا تأثیرگذاراست.نکتهیجالوبتلجوه
اینکه باوجلدتأکی چهرههایشاخصتکفیریبربایستههایمبارزهبادشمنا اسمم 
درسالهایگذشتههیچته ی ج یازسلیسلفیهایتکفیریمتلجهصهیلنیستها
ورکیماشغالگرق سنش هاست.بنوابراینشواه یوودوگوانگیمتضواددرملاضوع
اصممیواصمالیامریکادرملردداصشهستیم .
باوجلدقانلنیومردمساالربلد دولتصرای امریکابرایوااایشبحرا داصش کمکوی
ج یبهدولتنکردواسازح ودسههفته دریوتحلیلگفتمانی حتیملاضعاصممیاح
راتغییردادومحلراصلیایامشازمحکلمکرد حرکتداصش بهملاضعصربستا مبنویبور
اینکهظهلرداصشبهواسطهیاشتباهاتدولتصرایاست متمایلش .
گزارحاخیراسنلد ازافشایحمایتامریکاازداصشنیزدلیلیبراینم صاسوت.صوموه
براین یکیازگزارحهایاطمصاتیانگلیسکهدرنشریهیتایمزاینکشلربهچاپرسوی ه 
نشا میده ابلبکربغ ادی بازتللی سیاستهایامریکادرمنطمه بهوییهدرسلریهومرتبط
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باسازما هایجاسلسیاینکشلراست .
همچنینجمنیتشخصیتهایاسممیومسیحیفلسطیناشغالینیزدربیانیهیخولدبور
ایننکتهتأکی کردهان کهداصشساختهوارداختهیامریکاوباه لسرگرمنملد مسلمانا 
ازخطرصهیلنیسموحفظملجلدیترکیمصهیلنیستیاست(هلشیسادات  .)۲:۰۰۹۰

نتيجهگيری و پيشنهادها
درایننلشتارتمحنملدیمنشا دهیمشکلگیریداصشچگلنهممکنشو هوتوأثیرآ 
برامنیتجمهلریاسممیایرا چگلنهاست؟برایااسخبوهایونسوؤال ابتو اهسوتیرابوه
میابهیحلزهیامکاناتیدرنظرگرفتیمکهمفاهیمی(ازجملهداصش)درو آ خلقمیشولن .
بهصبارتدقیقتر تمحنملدیماینحلزهیامکا مفاهیمرابهتردرکنمواییمتوابتولانیمبوه
گلنهایانضمامیتأثیرآ برامنیتجمهلریاسممیایرا راتحلیلکنیم.
امکا هایشکلگیریداصشدردوحلزهیکردارهایزبانیوکردارهایغیورزبوانیقابول
بررسیاست.ازاینروتأثیروکنترلاثرداصشبورامنیوتجمهولریاسوممیایورا  مسوتلزم
شناختاینامکا هااست؛بهگلنهایکهصملکردداصشدرصرایوسولریه مویتلانو امنیوت
جمهلریاسممیایرا رادردوحولزهیکلولالیتیکی(اشوارهبوهکردارهوایغیورگفتواری)و
ای للللکیکی(اشارهبهکردارهایگفتاری)دچارمخاطرهکن  .
برایناساس ازتناریفنظریتروریسمدربابشکلگیریداصشدرایننلشوتارفاصوله
گرفتیم زیرااینتناریفماراازدرکانضمامیشکلگیریداصشدورمیسازن  .
باچنینتحلیلانضمامیدربابشکلگیریداصش تأثیرآ رابرامنیتجمهلریاسوممی
ایرا دقیقترمیتلا تحلیلنملد.هما گلنهکهبیا ش اینتأثیراتراباتلجهبوهچوارچلب
مفهلمیدرنظرگرفتهش هدردوحلزهیای للللکیکیوکللالیتیکیمیتلا ارالهکرد-کهبه
تفصیلدرممالهبهآ اشارهش  .
درنهایت باتلجهبهتأثیراتیکهدردوحلزهیای للللکیکیوکللالیتیکیازسلیداصش
متلجهجمهلریاسممیایرا است جهتافزایشضریبامنیتملیجمهلریاسممیایرا 
چن ایشنهادارالهمیشلد :
 .۲باتلجهبهحضلرنظامیواقو اماتصملیواتیداصوشدرچنو ینکیلولمتریمورزبوا
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جمهلریاسممیایرا الزماستنیروهاینظامیبوهویویهدرغوربکشولر ضومن
حفظتلا نظامیوآمادگیروحی–روانی آمادگیممابلهباته یو اتایونگوروهرا
داشتهباشن .
 .۰باتلجهبهصضلگیریش ی داصشووجلدزمینهیمناسبدرکشولرهایهمسوایهی
شرقیجهتایلستنبهاینگروهواحتمالانعامصملیاتتروریستی نبای ازمرزهوای
شرقیغافلش وتلا وق رتنیروهایمستمردرشریکشلرنیزبای هملارهمولرد
تلجهمس للینامرقرارگیرد.
 .۲حملیاقلیتهاوحفظوح تباآ هابهوییهاهلسنتشوریوغورب بایو مولرد
تلجهحاکمیتقرارگیردتاوح تملیدرجامنهتملیوتشولدوزمینوهیصضولیت
افرادبهاینگروهازبینبرود.
 .2صالما دینیبای بهزمینههایهمگراییبینبی ارگریدینیوتملیتدینیدرموذاهب
وفِریمختلفاسممیبیشازایشتلجهنماین .
 .4الزماستآسیبهاوچالشهایبی اریاسممیوملاننیکهبرسرراههلیتمشترک
اسممیوجلددارد ملردتلجوهقورارگرفتوهوراهکواربورو رفوتازایونآسویبو
چالشهاباهمکاریکشلرهایمسلما انعامگیرد.

 .۹همچنینبای ازظرفیتهایفناورینلینبرایساما دهیفکریواجتماصیبی ارگری
دردنیایمعازیباه لبسیجتلدههایمسلما بهسلیهمگراییدینیاستفادهشلد.
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How Was the Formation of Daesh Made Possible, and
How Did It Affect the National Security
of the Islamic Republic of Iran?
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Terrorist groups are types of non-governmental entities which are the product of
the postmodern era of international relations. They have been formed in the
postmodern era due to factors such as thoughtlessness and non-spirituality of this
era, identity crisis, the anarchist nature of the world system, crisis in knowledge and
relativity, humiliation caused by postmodernism and the like. The product of the
21st century, ISIS is one of the most significant terrorist groups created by all of the
above factors. Developed in a region full of contradictions and problems of the
Middle East, Daesh claims to rule and govern according to its predecessors, and
threatens the security of the countries in the region directly and indirectly. The
Islamic Republic of Iran, as one of the major countries in the region, faces the
greatest conflict with this terrorist group, intellectually, ideologically and in terms of
defining its interests. Hence, the emergence and processes of the formation of ISIS
in the region and its effects on the definition of security by the Islamic Republic of
Iran, can be regarded as the main question involved in this research. Therefore,
resorting to analytical and documentary-library methods, this research is intended to
discuss how this group was formed and how it affected the security of the Islamic
Republic of Iran..
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