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چکیده
یکی از مباحث مهم و اساسی دربارۀ داعش این است که به رغم مخالفت های جهانی و حمالت 
نظامِی همه جانبه تحت ائتالف های دو، سه یا چندگانه علیه داعش، چگونه این گروه تروریستی 
تا سال ٢٠١٧ میالدی همچنان ماندگار بوده  است. در پاسخ، این مقاله مجموعۀ مؤلفه های 
متعددی را در ماندگاری این گروه دخیل می داند که در دو سطح درونی و بیرونی تقسیم بندی 
شده اند. در سطح درونی عوامل «عامل گفتمانی مؤثر در ماندگاری داعش»، «بهره برداری از 
نارضایتی های سیاسی ـ اجتماعی»، «توانمندی های اقتصادی ـ مالی»، «ترس و وحشت» و 
«تبلیغات» قابل ذکرند و در سطح بیرونی نیز «حمایت قدرت های بین المللی»، «تالش برای 
توازن قدرت در منطقه»، «امنیت اسرائیل و درگیرسازی جبهۀ مقاومت»، به عنوان شاخص های 
مؤثر در ماندگاری این گروه برآورد می شوند. این متغیرها به صورتی بسیار پیچیده و موزون 
باعث شده اند تا داعش به  رغم تمام تالش قدرت های همسو که برای سرکوب آن می کوشیدند، 
سال ها دوام بیاورد و خسارت های غیرقابل جبرانی را بر کشورهای عراق و سوریه تحمیل 
کند و به عنوان یک تهدید بین المللی همچنان موجود باشد. چارچوب نظری این پژوهش، 
اسالم سیاسی و روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای 

و اسنادی است.
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داعــش به عنــوان پدیــده ای نوظهــور در مــدت زمــان اندکــی توانســت منطقــه و جهــان را تحــت 
تأثیــر عملکــرد خــود قــرار دهــد و در قامــت یــک بازیگــر بســیار مخــّرب، بــه ســرعت بخــش 
ــر خالفــت  ــی ب ــد و حکومــت مبتن ــادی از خــاک دو کشــور عــراق و ســوریه را تصــرف کن زی
اســالمی تشــکیل دهــد. همیــن امــر باعــث شــد کــه افــراد زیــادی از سراســر جهــان بــه داعــش 
بپیوندنــد و داعشــی قدرتمنــد و بــا نفــوذ در جهــان اســالم مطــرح شــود؛ به گونــه ای که ایــن گروه، 
همزمــان بــا دو کشــور به صــورت مســتقیم و چنــد کشــور به صــورت غیرمســتقیم می جنگیــد. 
همچنیــن در چنــد کشــور، گروه هــای وابســته بــه داعــش در حــال جنــگ بــا کشــور خــود بودنــد. 
ــه شــکل گروهــی پنهــان ظاهــر نشــد،  داعــش برخــالف گروه هــای تروریســتی ســلف خــود، ب
بلکــه بــا اشــغال ســرزمین های پهنــاور، مرزهــای بین المللــی را در نوردیــد و دولــت تشــکیل داد. 
دولتــی کــه داعــش تشــکیل داد، حاکمیتــش بــر بنیــاد «تــرس و وحشــت» بــود و طبیعی اســت که 
از قــدرت مالــی و لجســتیکی قدرتمنــدی بهــره می بــرد کــه توانســت بــا ادوات بســیار در میــان 
ســرزمین های گســترده توســعه یابــد. آنهــا ارتــش انســانی بزرگــی را از سراســر جهــان گــردآوری 
کردنــد و پهنــۀ وســیعی را از کرانه هــای دریــای مدیترانــه تــا دیالــی عــراق بــا منابــع زیرزمینــی 
و روزمینــی بســیار و شــهرهای پرجمعیــت بــه اشــغال درآوردنــد. دمشــق را محاصــره کردنــد و 
ــه، تکریــت،  تــا پشــت دروازه هــای بغــداد رســیدند، موصــل را در یــک روز تصــرف کردنــد و رقّ
حمــص، حلــب، نینــوا و ... را نیــز بــه همیــن نحــو مقهــور نمودنــد. حمــالت بــرق آســا بــود، 
مقاومــت مردمــی در برابــر آنهــا ناچیــز و ابــزار آالت نظامــی آنهــا بســیار پرتعــداد و روزآمــد بودند 
کــه تاکنــون بــه هیــچ وجــه در مقیــاس بســیار کوچکتــر از ســازمان های قدرتمنــد تروریســتی 
مثــل القاعــده و طالبــان نیــز مشــاهده نشــده و چــه بســا از توانمنــدی نظامــی بیشــتر کشــورهای 
جهــان نیــز قوی تــر بــوده اســت. آنهــا ایدئولــوژی، روش، برنامــه و اســتراتژی داشــتند و متحــدان 
بســیاری را نیــز در دنیــای عــرب پیــدا کردنــد و حتــی بخش هایــی از بدنــۀ خــود را بــه نیجریــه، 
یمــن، فیلیپیــن و صحــرای ســینا بــرای ترســاندن جهان فرســتادند. پرسشــی کــه پیــش می آید این 
اســت کــه داعــش ایــن همــه قــدرت و تــوان را چگونــه بــه دســت آورده کــه اینچنیــن در منطقــه و 
جهــان یکه تــازی کــرده و بــدون تــرس و واهمــه دســت بــه اقدامــات جنایتکارانــه می زنــد؟ ایــن 
پژوهــش در جســتجوی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت: علــل مانــدگاری داعــش چیســت؟ چــرا 
به رغــم اینکــه دو ارتــش عــراق و ســوریه بــه همــراه نیروهــای داوطلــب مردمــی از یــک ســو و 
کشــورهای متعــدد بــا عناوینــی متفــاوت در حــال جنگیــدن بــا داعــش هســتند، داعــش چندیــن 

ســال دوام آورد و همچنــان بــه عنــوان یــک تهدیــد مهــم قابــل بازیابــی اســت؟
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|د ٢. چارچوب مفهومی 

ایــن مقالــه در چارچــوب مفهومــی اســالم سیاســی بــه تجزیــه و تحلیــل موضــوع می پــردازد. 
اســالم سیاســی موضوعــی متأخــر اســت کــه در مواجهــه بــا مدرنیتــه و ضعــف اســفناک دنیــای 
ــه شــده  اســت. اســتعمار غــرب، اســتبداد و وابســتگی حــکام  ــرون معاصــر ارائ اســالم در ق
ــه  ــر مســلمین ب ــان اســالم و تحقی ــه جه ــی ب اســالمی، هجــوم اندیشــه ها و هنجارهــای غرب
گاهــی اســالمی، بازگشــت بــه اســالم اصیــل و رهایی بخــش،  عنــوانِ «عوامــل ســلبی» و خودآ
تــالش بــرای اســتقالل و مبــارزه بــا اســتعمار بــه صــورت «عوامــل ایجابــی»، ازجملــه 
ــای  ــران و اندیشــه ورزان دنی ــان متفک ــوم اســالم سیاســی در می مؤلفه هــای شــکل گیری مفه

اســالم بوده انــد. 
 اســالم سیاســی در جســت وجوی راه حــل غلبــه بــر مســائل و معضــالت و عقب ماندگــی 
ــا  ــد ت ــن اســالم جســت وجو می کنن ــۀ خــود را در درون دی ــع اســالمی اســت کــه مطالب جوام
ــد. اســالم  ــد و حکومــت اســالمی  تشــکیل دهن ــار بگیرن ــدرت سیاســی را در اختی ــد ق بتوانن
ــغ و مــرّوج معنویــت، عدالــت، اســتقالل، آزادی و نــورآوری اســت کــه تکیــه گاه  سیاســی مبلّ
و برنامــه ای بــرای بازیابــی و بازســازی هویــت در جوامــع اســالمی اســت و مهم تریــن هــدف 
آن رهایــی از غــرب از طریــق بازســازی جامعــه و حکومــت براســاس اصــول اســالمی اســت 
(خرمشــاد، ١٣٩۴: ٣۶٩). «نظریــۀ اســالم سیاســی بــا تأکیــد بــر دیــن به  مثابــۀ مرجــع امــور 
انســانی در زمینه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، قانونگــذاری و ...، در نقطــۀ 
مقابــل مفاهیــم مــدرن قــرار می گیــرد (پناهــی، ١٣٨٨: ۶). اگــر اســالم سیاســی را در مفهومی 
نظــر داشــته باشــیم، «یــک منظومــۀ معنایــی متشــکل از مجموعــه ای از نشــانه های  گفتمانــی مدّ
بــه هــم پیوســته در نظــر گرفتــه شــده  اســت کــه در کنــار هــم در برابــر گفتمان هــای ســکوالر 
مــدرن صف آرایــی کرده انــد. طرفــداران اســالم سیاســی بــر ایــن باورنــد کــه اســالم از نوعــی 
ــا راه و چــارۀ  ــه و نظــام سیاســی برخــوردار اســت و تشــکیل حکومــت اســالمی  را تنه نظری
مشــکالت جامعــۀ مســلمان تلقــی می کننــد. اســالم گرایان همچنیــن بــر اسالمی ســازی 
جامعــه از راه بــه دســت آوردن قــدرت سیاســی و تشــکیل حکومــت اســالمی اصــرار دارنــد» 
(حســینی زاده، ١٣٨۶: ۴۴). بــه عبارتــی دیگــر، «اســالم سیاســی گفتمانــی اســت کــه هویــت 
ــی، اســالم  ــان اســالم سیاس ــد و در گفتم ــرار می ده ــل سیاســی ق ــون عم اســالمی  را در کان
ــه  ــم ک ــم بگویی ــن، می توانی ــک، ١٣٨۵: ۵٠) بنابرای ــود» (بهروزل ــل می ش ــر تبدی ــه دال برت ب
گفتمــان اســالم سیاســی، در پــی اســتقرار حکومــت اســالمی مبتنــی بــر قوانیــن، دســتورات و 
ارزش هــای اســالمی اســت کــه نــه تنهــا بــا بــه قــدرت رســاندن انســان های صالــح و شایســته 
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بــر مناصــب حکومتــی، هویــت از دســت رفتــۀ امــت اســالمی را برمی گردانــد، بلکــه الگویــی | د

موفــق از حکومــت داری اســالمی ارائــه می کنــد؛ لیکــن هماننــد دیــن مبیــن اســالم کــه فرقــه، 
نحلــه و گروه هــای متعــدد و چــه بســا متعــارض در آن ظاهــر شــده اند، ایــن مفهــوم گفتمانــی 
ــا برداشــت های هرمنوتیکــی بســیار زاویــه داری روبــه رو شــده  اســت. جهت گیری هــای  نیــز ب
ســلفی گرایانه کــه آغــاز آنهــا از اندیشــه های مصــری ـ اخوانــی و در رأس آن ســیدقطب بــوده، 
ضمــن در برداشــتن حقایــق مفیــد و رهایی بخــش، در بســیاری از مــوارد نیــز بــا پیونــد زدن 
خــود بــا افــکار ســلفی های گذشــته، موجــد ظهــور گروه هایــی بســیار خشــن و بنیادگــرا 
ــز  ــان اخــوان المســلمین کنونــی شــده اند. داعــش نی همچــون القاعــده، داعــش و حتــی جری
ــا شــعار تشــکیل حکومــت اســالمی بــه شــیوه و ســنّت  بــه عنــوان یــک جریــان اســالم گرا، ب
ســلف صالــح موفــق شــد بــه اصطــالح دولــت اســالمی تأســیس کنــد. ایــن موضــوع داعــش 
را بــه دلیــل وجــود پــاره ای از مــوارد، در گــروه جریانــات ذیــل مفهــوم اســالم سیاســی قــرار 
ــی  ــا انگاره هــای گفتمان ــز مــوازی ب ــی و اســتراتژیک نی می دهــد، لیکــن مؤلفه هایــی برون دین
ـ ایدئولوژیــکِ ایــن گــروه موجودنــد کــه تفــاوت معنایــی عمیقــی بــا بنیادهــای اســالم سیاســی 
دارنــد. امــا بــه هــر روی، بــا توجــه بــه اینکــه داعــش بــه صــورت علنــی و لفظــی پیگیــر گفتمــان 
اســالمی سیاســی اســت و حتــی حکومــت اســالمی تشــکیل داد، در ایــن مقالــه، مفهــوم اســالم 
ــز کــه در  ــار نی ــه عوامــل و مؤلفه هایــی همی ــرد، ضمــن اینکــه ب ــرار می گی نظــر ق سیاســی مدّ

ظهــور و مانایــی ایــن گــروه دخیــل بوده انــد، توجــه خواهیــم  داشــت.

٣. عوامل مانایی داعش
داعــش کــه در بســتر هــرج  و مــرج عــراق رشــد کــرد و پــس از اعتراضــات ســال ٢٠١١ ســوریه 
فعالیت هایــش را شــدت بخشــید و بــا اســتفاده از نارضایتی هــای اجتماعــی، بخش هــای 
زیــادی از ایــن کشــور را اشــغال کــرد، در ســال ٢٠١۴، همزمــان بــا اشــغال عــراق، در مســجد 
جامــع نــوری موصــل «خالفــت اســالمی» خــود را اعــالن نمــود. ایــن گــروه کــه برخــالف گــروه 
القاعــده (ســلف ســازمانی‑ ایدئولوژیــک اش)، دارای «ســرزمین»، «ســازه های بوروکراتیک»، 
ــه  ــراق ب ــای ســوریه و ع ــل دولت ه ــم» شــد، در مقاب ــی منظ ــروی نظام ــی» و «نی ــع مال «مناب
صــورت رســمی و دولت هــای ایــران و روســیه و چندیــن گــروه مردمــی همچــون حزب اللــه، 
الحشدالشــعبی و حتــی عشــایر اهــل ســنّت کــه به صــورت نیروهــای کمکــی داعــش را مــورد 
تهاجــم قــرار دادنــد،  بیــش از ۵ ســال دوام آورد. طبیعــی اســت مانایــی ایــن گــروه بــه مجموعــۀ 
مؤلفه هایــی بــه  هــم  پیوســته مرتبــط اســت کــه بــه صورتــی بســیار پیچیــده، باعــث دوام ایــن 
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|د گــروه بــه مــدت چنــد ســال شــدند و همچنــان زمینــۀ احیــای مجــدد آن در ایــن ســرزمین ها 

وجــود دارد. 
ــل  ــی» و «عوام ــل درون ــطح «عوام ــد در دو س ــی داعــش بای ــر مانای ــر ب ــای مؤث مؤلفه ه
بیرونــی» بــرآورد شــوند تــا بتوانیــم اجمــاع یکدســتی از مانایــی ایــن گــروه ارائــه کنیــم کــه بدیــن 

ــه تشــریح می  شــوند:  ــه صــورت دســته بندی، در ادام منظــور و ب
الف) عوامل درونی مؤثر بر مانایی داعش

 عوامــل متعــددی در درون ســرزمین های تحــت اشــغال داعــش  قابــل ذکرنــد کــه بــر 
ــر  ــی مؤث ــل گفتمان ــه «عام ــم ب ــا می توانی ــن آنه ــد. از مهم تری ــر بوده ان ــروه مؤث ــن گ ــی ای مانای
ــی ـ اقتصــادی»،  ــع مال ــدگاری داعــش»، «نارضایتی هــای سیاســی ـ اجتماعــی»، «مناب در مان

ــم:  ــاره کنی ــانه» اش ــات و رس ــرس و وحشــت» و «تبلیغ «ت
١. عامل گفتمانی مؤثر در ماندگاری داعش

ــار و پدیده هــا  هــر عمــل و پدیــده ای بــرای معنادارشــدن بایــد گفتمانــی باشــد. اعمــال، گفت
ــد  ــرار بگیرن ــاص ق ــی خ ــوب گفتمان ــه در چارچ ــوند ک ــم می ش ــل فه ــادار و قاب ــی معن زمان
ــا  ــا [ی ــۀ «دال »ه ــد، مجموع ــا بده ــه معن ــرای اینک ــان ب ــر گفتم ــک، ١٣٧٩: ١۶). ه (تاجی
هســته] و «مدلول»هایــی را در بــر می گیــرد و در میــان همــۀ دال هــا، دال مرکــزی از اهمیــت 
حیاتــی برخــوردار اســت. دال مرکــزی همچــون عمــود خیمــه اســت کــه برداشــتن آن فروریــزی 
ــجم و  ــه ای منس ــه مجموع ــان ک ــازۀ گفتم ــع در س ــه واق ــد داشــت. ب ــی خواه ــه را در پ خیم
ــتۀ(دال)  ــۀ هس ــروی جاذب ــزی آن اســت و نی ــتۀ مرک ــر، هس ــت، دال برت ــی اس دارای هارمون
مرکــزی، ســایر نشــانه ها را جــذب می کنــد (کســرایی و شــیرازی، ١٣٨٨: ٣۴۴). چــون امــر 
خالفــت در جهــان اهــل ســنّت پدیــده ای اعتقــادی اســت، داعــش بــرای مشــروعیت بخشــی 
بــه حکومــت خــود، ایــن موضــوع را بــه عنــوان «دال مرکــزی» گفتمــان خــود قــرار داده  اســت. 
موضوعاتــی ماننــد هجــرت، جهــاد و شــهادت، دال هــای شــناوری هســتند کــه بــرای اســتقرار 
ــد.  ــداوم دال مرکــزی اســتفاده می شــود و در مجمــوع گفتمــان داعــش را تشــکیل داده ان و ت
ــم،  ــه بدانی ــارت خلیف ــر حکومــت و ام ــان اهــل ســنت را در ام ــی گفتم ــته اصل ــر هس اگ
ــت منصــوب  ــرای حکوم ــول الله ب ــنّت رس ــدا و س ــاب خ ــا کت ــردن ب ــت ک ــا بیع ــاد ب ــن نه ای
ــدا می کنــد  ــا پی ــا خلیفــه معن می شــود. بنابرایــن، بعــد از وفــات رســول خــدا، بیعــت فقــط ب
ــد و  ــت می کن ــت نیاب ــرف ام ــه از ط ــی اســت ک ــه کس ــر، ٢٠٠۵: ١٠). «خلیف (حزب التحری
رهبــری او را تنفیــذ می کننــد. هنگامی کــه خلیفــه از طــرف امــت انتخــاب می شــود، در امــر 
حکومــت و رهبــری و اجــرای احــکام شــرعی، نایــب اّمــت اســت. خلیفــه مســتقر نمی شــود 
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ــا او بیعــت کردنــد، درواقــع او را نایــب خــود | د ــا بیعــت اّمــت اســالمی. هنگامــی کــه ب مگــر ب

قــرار داده انــد. بنابر ایــن، خالفــت منعقــد و اطاعــت از او بــر اّمــت اســالمی واجــب می شــود 
.(٢٠  :٢٠٠۵ (حزب التحریــر، 

مشــهود اســت کــه ازجملــه عوامــل مانایــی کــه اتفاقــاً مهم تریــن نقــش را در «مشــروعیت» 
ــزاران جــوان  ــا ه ــر باعــث شــد ت ــن ام ــت اســالمی اســت. ای ــای خالف ــته، احی داعــش داش
ســرخورده بــه ســمت ســرزمین های اشــغالی ایــن گــروه هدایــت شــوند و خالفتــی وحشــتناک 
از تــرور و خــون و خشــونت را پایه گــذاری کننــد. در واقــع همان طــور کــه در اندیشــۀ سیاســی 
اهــل ســنّت، خلیفــه محوری تریــن عنصــر تشــکیل و بقــای حکومــت اســالمی اســت؛ خلیفــۀ 
داعشــی نیــز اساســی ترین عنصــر تشــکیل دولــت و اعتقــاد بــه آن و وفــاداری بــه آن مهم تریــن 
علــت مانایــی داعــش اســت. ایــن از کلیدی تریــن مشــّوق های جنگجویــان بــرای اســتقامت 
در برابــر دشــمنان خــود و دفــاع و حراســت از دولــت اســالمی اســت تــا اینکــه آن را بــه مهــدی 

موعــود تحویــل دهنــد.
در نظــام گفتمانــی داعــش مجموعــه ای از مبانــی، روش هــا و اســتراتژی ها بــه شــرح زیــر 

بــه صــورت شــعاری بــرای اغــوای مــردم ارائــه می شــوند:
١) نظــام سیاســی خالفــت اســالمی بــه عنــوان اصــل مبنایــی اســت کــه بــر اســاس شــریعت 
اســالمی بــر مــردم حکومــت می کنــد. خلیفــۀ داعشــی جانشــین پیامبــر اســالم بــرای هدایــت و 
رهبــری جهــان اســالم اســت. خالفــت او بــه معنــی تطبیــق احــکام اســالم ماننــد دولــت نبــّی 
ــان  ــود در جه ــی موج ــیوه های حکومت ــدام از ش ــه ذات اســت و از هیچ ک ــتقل ب ــالم، مس اس
ــدگان  ــرا بن ــدارد، زی ــول ن ــراه را قب ــا اک ــت ب ــش بیع ــد. داع ــخه برداری نمی کن ــروی و نس پی
خــدا بایــد بــا رضایــت کامــل بیعــت کننــد. دولــت اســالمی کارهــا (از کوچــک و بــزرگ) را 
براســاس قــوم، نــژاد، خــون و رنــگ واگــذار نمی  کنــد، بلکــه اســاس عمــل او لیاقــت افــراد و 

شــریعت اســالمی اســت. 
٢) راه و روش جهان شــمول دولــت اســالمی(داعش) ایــن اســت کــه دولــت خــود را 
متعلــق بــه همــۀ مســلمانان اعــم از ســیاه و ســفید، عــرب و عجــم می دانــد و هیــچ تفاوتــی 

بیــن آنهــا جــز از مجــرای تقــوای الهــی قائــل نیســت.
٣) اســتراتژی دولــت اســالمی، آزادســازی همــۀ دولت هــای اســالمی از حــّکام کافــر اســت 

ــراء، ٢٠١۵: ٢۵‑٨). (ابی الب
داعــش، متأثــر از اندیشــۀ سیاســی ســیدقطب، هــر کجــا کــه حاکــم آن براســاس شــریعت 
و بــه روش خلفــای راشــدین انتخــاب نشــده باشــد و کشــور براســاس احــکام و قوانیــن اســالم 
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|د اداره نشــود، آن حکومــت را باطــل می دانــد، اگرچــه همــۀ مــردم آن مســلمان باشــند.

در چارچــوب گفتمانــی داعــش، غیریت ســازی امــری مشــهود و بنیــادی اســت. آنهــا جهان 
را بــه دو دســتۀ «داراالســالم» و «دارالکفــر» تقســیم می کننــد و از نظــر آنهــا هــر جــا کــه حاکــم 
براســاس ســنّت ســلف صالح انتخاب شــده  باشــد و قوانین اســالمی ســاری و جاری باشــند، 
ــی  کــه  ــر باشــند و هــر جای ــردم آن کشــور کاف ــو اینکــه بیشــتر م آنجــا داراالســالم اســت، ول
قوانیــن آن براســاس احــکام اســالمی نباشــند و حاکــم غیــر از شــیوه انتخــاب خلفــای راشــدین 
انتخــاب شــده  باشــد، دارالکفــر اســت. در نتیجــه همــۀ حکومت هــای کشــورهای اســالمی، 
غیراســالمی و آنهــا دارالکفرنــد و تنهــا دولــت اســالمی«داعش» داراالســالم اســت. در این بــاره 
شــیخ عبدالرحمن العلــی از ســران داعــش می گویــد: «کشــوری کــه در آن قانــون دســت بشــر 
حکومــت می کنــد، اســالمی نیســت و بایــد از آن هجــرت کــرد» (العلــی، ١۴٣٧: ١٠). شــیخ 
عبدالعزیــز، یکــی دیگــر از علمــای داعــش نیــز بــا تشــویق بــه مهاجــرت می گویــد: «اگــر کســی 
نتوانــد در دارالکفــر دینــش را اظهــار کنــد و امــکان مهاجــرت داشــته باشــد، مهاجــرت بــر او 
ــر  ــن پیامب ــد، منتظــر عــذاب الهــی باشــد و از دی واجــب اســت و اگــر کســی مهاجــرت نکن
خــارج اســت (عبدالعزیــز، ١۴٢٢: ١۶). ایــن نــگاه باعــث شــد کــه افــراد زیــادی از سراســر 
ــاهد شــکل گیری  ــد و ش ــا بپیوندن ــه آنه ــه ب ــورهای اســالمی خاورمیان ــان خصوصــاً کش جه

دولــت اســالمی در عــراق باشــیم. 
موضوعــات یادشــده، از پذیــرش قابــل توجهــی در میــان مــردم اهــل تســنّن برخوردارنــد و 
بــر همیــن ســیاق بــود کــه شــهر بــه شــهر، از موصــل تــا حلــب، بــه راحتــی و بــدون مقاومــت و 
حتــی بــا اســتقبال بــه دســت داعــش افتــاد. امــا آنهــا در ادامــه نشــان دادنــد کــه پایبنــد بــه هیــچ 
ــردم تجــاوز  ــه م ــه عنــف ب ــد، ب ــا زور می  گرفتن ــی نیســتند و بیعــت را ب ــوژی و گفتمان ایدئول
کردنــد، راهزنــی و اخــاذی پیشــه نمودنــد و مرتکــب کشــتار بی گناهــان، اســیران، مجروحــان 
و زنــان و کــودکان شــدند. امــا آنچــه در ایــن بــاب واقعیــت دارد، ایــن اســت کــه داعــش در 
ابتــدا بخشــی از نیروهــای ارتــش خــود و مــردم شــهرها را براســاس ایــن گفتمــان دور خــود 

جمــع کــرده  اســت.
بنابرایــن، داعــش بــا ارائــه گفتمانــی مشــروعیت بخش، باعــث جــذب افــراد بســیاری در 
ــا  ــی اعتقــادی اســتوار اســت، ت ــر مبان ــۀ داعــش کــه ب ــای اســالم شــد. ایــن روی جهــان و دنی
ــان وجهــی  ــه آن ــدۀ احساســات ســرخوردۀ اهــل ســنّت شــده  اســت کــه ب ی تحریــک کنن حــدّ
نوســتالوژیک می بخشــید. داعــش بــا تکیــه بــر موضوعاتــی چــون احیــای خالفــت، برگردانــدن 
عظمــت گذشــتۀ دنیــای اســالم، مبــارزه بــا فرقه گرایــی، دوقطبــی ســازی داراالســالم، 
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ــالد سنّی نشــین را تســهیل کــرد؛ بلکــه | د ــه بســیاری از ب ــا ورود خــود ب ــه تنه ــر و ...، ن دارالکف

بعــداً مشــروعیت رفتارهــای خشــن و غیرانســانی خــود را از همیــن مجــرا و مبتنــی بر شــریعت 
فراهــم نمــود و همیــن موضــوع نیــز در جایــگاه علتــی مهــم، باعــث مانایــی داعــش شــد. 

٢. نارضایتی های سیاسیـ  اجتماعی
از دیگــر عوامــل مؤثــر بــر مانــدگاری داعــش، وجــود نظــام بســته و حکومت هــای اســتبدادی 
ــۀ تقویــت ایــن گــروه را بیشــتر تســهیل کــرده   ــوده و هســت، کــه زمین در کشــورهای عربــی ب
اســت؛ چنانچــه مشــهود اســت کــه تعــداد کثیــری از اعضــای داعــش، ســاکنان ایــن کشــورها 
می باشــند. خیانــت ســران کشــورهای عربــی بــه جهــان اســالم و زخم هــای مانــدگاری همچــون 
ــردم  ــق نارضایتی هــای اجتماعــی بســیاری شــده اند و م ــز موجــد تعمی موضــوع فلســطین نی
ــردم  ــورها م ــن کش ــد. در ای ــخه هایی رهابخــش بوده ان ــال نس ــه دنب ــواره ب ــورها هم ــن کش ای
ــردم  ــرای ســرکوبی م ــتان، اردن و مصــر، ب ــد عربس ــی مانن ــورهای عرب ــران کش ــد س معتقدن
ــد. احســاس ســرخوردگی مــردم ســنّی عــراق و  ــه اســرائیل کمــک می کنن ــوم فلســطین ب مظل
ســوریه نیــز موجــب شــد تــا اهــل تســنّن ایــن کشــورها رویــۀ شــدیدتری در پیــش گیرنــد تــا در 
بهــار عربــی، بــه ســمت برانــدازی حرکــت کننــد. داعــش کــه موج ســوار عرصــۀ هــرج  و مــرج 
بــود، بــر پشــته های ایــن تالطــم ســوار شــد و در نشــریات خــود ماننــد دابــق، فذّکــر، النبــأ و 
ــه ای  ــی و منطق ــورهای عرب ــکام کش ــه ح ــتمر علی ــا و ...، مس ــه، الوف ــایت های مکتبه الهم س
ــه،  ــا نفــوذ اهــل ســنّت، عربســتان ســعودی و ترکی تبلیــغ می کــرد و کشــورهای قدرتمنــد و ب
ــل عقب ماندگــی و مشــکالت جهــان اســالم می دانســت و ســران عــراق  اردن و مصــر را عل
ــا مجاهدیــن  و ســوریه را کافــر حربــی معرفــی می کــرد و مدعــی بــود آنچــه مانــع می شــود ت
ــتند.  ــکا و اســرائیل هس ــه دوســتان امری ــد ک ــد، حــکام طاغوتی ان مســجداالقصی را آزاد کنن
همچنیــن داعــش از نارضایتی هــای اجتماعــی ناشــی از قــرارداد ســایکس ـ پیکــو نیــز اســتفاده 
کــرد و بــا ابــراز ایــن مطلــب کــه ایــن قــرارداد بــر جهــان اســالم تحمیــل شــده تــا نظــام مبتنــی 
بــر خالفــت را از هــم بپاشــد، مشــروعیت مرزهــای بین المللــی را زایــل کــرد. آنهــا همچنیــن 
از حضــور امریــکا و غــرب در منطقــه بــه عنــوان مؤلفــه ای دیگــر از نارضایتی هــای اجتماعــی 
ـ سیاســی در منطقــه کمــک گرفتنــد و خــود را نســخۀ رهایی بخــش برآمــده از اســالم اصیــل 
معرفــی کردنــد کــه بــرای رهایــی جهــان اســالم از ســیطرۀ بیگانــگان در تــالش اســت. در ایــن  
خصــوص ابوعمرالبغــدادی، از مؤسســه های شــاخۀ القاعــدۀ عــراق و پدرخوانــدگان داعــش 
ــود در  ــدگان یه ــگ، یاری کنن ــم کــه در جن ــّزه وعــده می دهی ــان در غ ــه برادران م ــد: «ب می گوی
عــراق را تحقیــر می کنیــم و بــه زودی در عملیــات بــر ضــدّ اشــغالگری امریــکا پیــروز خواهیــم 
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|د شــد»(امینیان، ١٣٩۵: ١۶). همچنیــن شــیخ ابی یحیی اللیبــی می نویســد: «جنــگ مــا امــروز 

بــا دشــمنانی اســت کــه امریــکا در رأس آنهــا قــرار دارد. جنگــی نیســت کــه یــک وقــت فروکــش 
کنــد و تــا ســاعاتی دیگــر ادامــه پیــدا کنــد، یــا یــک روزه تمــام شــود و پیــروز مشــخص شــود، 
کمــا اینکــه در گذشــته چنیــن بــود. جنــگ مــا اکنــون جنــگ اراده، تصمیــم، تشــخیص و تمیــز 
اســت. هــر یــک از دو طــرف نقــاط قــوت و ضعفــی دارد؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه بــه دقــت 
ــا  ــه آنه ــن ب ــان ممک ــن زم ــۀ ضعــف دشــمن را شناســایی و در کوتاهتری بررســی شــود نقط
خســارت وارد کنیــد. دربــارۀ غــرب خصوصــاً امریــکا چنیــن باید کــرد» (اللیبــی،٢٠١۶: ١٠). 
یــا در رســانه های رســمی داعــش می بینیــم کــه آنهــا امریــکا را مــادر مشــرکین عالــم می داننــد 
ــروز رئیــس  ــکای ام ــر ســلطه نیســت. «امری ــد فقــط دولــت اســالمی اســت کــه زی و معتقدن
طاغــوت جهــان اســت، اراده و ســالح امریــکا در جنــگ بــا اســالم و مســلمین اســت و از ایــن 

منظــر جنــگ بــا امریــکا جهــاد بــا طاغــوت اســت» (النبــأ، ١۴٣٧: ١٣).
داعــش بــا اســتفاده از ایــن نارضایتی هــای سیاســی ـ اجتماعــی موجــود در جهــان اســالم، 
در ابتــدا بــرای مردمــی کــه انقالب هــای آنهــا در ســال ٢٠١١ یکــی یکــی بــه یغمــا می رفــت، 
ــکا در  ــتند حضــور امری ــا خــوب می دانس ــد. آنه ــر ش ــدی و ظف ــق از پیروزمن ــقی موف سرمش
ــق موضــوع فلســطین،  ــه ای، زخــم عمی ــات طایف ــه، حــکام مســتبد و وابســته، اختالف منطق
ــلمان در  ــان مس ــرآن، ســرخوردگی جوان ــن ق ــیه رفت ــه حاش ــان اســالم، ب عقــب ماندگــی جه
جهــان و آمــال  فروخــوردۀ مســلمانان مقهــور در برابــر مدرنیتــه و اســتعمار، پاشــنه آشــیل دنیای 
مســلمان اســت. بنابرایــن، بــا ارائــه نظــام خالفــت و بــدون اینکــه حتــی بــه یکــی از مســائل مهم 
جهــان اســالم بپردازنــد، جمعیــت کثیــری را اغــوا کردنــد و قتــل و کشــتار و انسان کشــی بــه 
راه انداختنــد و حتــی در کــوران ایــن همــه جنایــت، همچنــان بــر حمایــت مردمانــی از گفتمــان 

خــود تکیــه داشــتند کــه همچنــان از مهم تریــن علــل مانایــی داعــش محســوب می شــد.
٣. منابع مالیـ  اقتصادی

ــه و پیشــروی رعــد آســای داعــش در ســوریه و عــراق، بــدون منابــع مالــی  ظهــور قدرتمند  ان
قابــل اعتنــا میّســر نبــود. دولــت خودخوانــدۀ داعــش بــا حمایــت کشــورهای منطقــه و اســتفاده 
از ظرفیت هــای نفتــی، کشــاورزی، صنعتــی و مالــی کشــورهای عــراق و ســوریه و همچنیــن بــا 
مالیــات  بســتن بــه مــردم تحــت امــر و جزیه گرفتــن از غیرمســلمانان، فــروش عتیقــه، اخــاذی 

و ... قــدرت یافــت کــه در ادامــه ، برخــی از ایــن منابــع مالــی تشــریح می شــوند:
نفــت: مهم تریــن منبــع تأمیــن منابــع مالــی داعــش نفــت اســت. ایــن ســازمان توانســت 
بــر قســمت های وســیعی از شــرق ســوریه و عــراق شــامل مناطــق الّرقــه، دیرالــّزور و حســکه 
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در ســوریه، تکریــت، موصــل و دیالــی در عــراق تســلط پیــدا کنــد. داعــش بعــد از اســتخراج | د

نفــت در ایــن مناطــق، بــا روش نویــن و بــا اســتفاده از ماشــین های حمــل ســوخت، نفــت را 
ــه فــروش می رســاند (شــریفات،  ــه قیمــت اندکــی ب ــه و دولت هــای مجــاور ب ــه کشــور ترکی ب
ــراق،  ــرل ع ــگاه های تحــت کنت ــات و پاالیش ــت حاصــل از تأسیس ــد نف ١٣٩۴: ۶٨). «تولی
ــرل  ــت تحــت کنت ــان و ۶٠٪ نف ــده در جه ــات ش ــام اثب ــی خ ــر نفت ــن ذخای ــوان پنجمی به عن
ــد»  ــتی می کن ــروه تروریس ــن گ ــب ای ــد نصی ــون دالر درآم ــی ۴ میلی ــه ٢ ال ــوریه، روزان در س
(محــروق، ١٣٩۴: ۴۵). داعــش توانســت بــا اتــکا بــر نفــت ارزان و مســیر ترانزیتــی نســبتاً باز 
کــه از ترکیــه بــه مدیترانــه می رســید، منابــع مالــی بســیار جــذب کنــد. ایــن وضعیــت باعــث 
می شــد ایــن گــروه هــم بتوانــد تســلیحات بیشــتر و بهتــری از از بــازار ســیاه بــه دســت بیــاورد و 
هــم بــا تــوان مالــی خــوب خــود، اعضــای بیشــتری را جــذب کنــد و ســایر ابزارهــای فرهنگــی 
ــز تــاب ایــن را  ــود، داعــش نی ــه یقیــن اگــر نفــت نب ــدد. ب ــه کار ببن ــز ب ـ رســانه ای خــود را نی
ــق  ــاخت های مناط ــام زیرس ــی تم ــی فرسایش ــه صورت ــاورد و ب ــال ها دوام بی ــه س ــت ک نداش

تحــت ســیطره را نابــود کنــد.
مالیــات: اتــکای صــرف داعــش بــه نفــت نبــود، بلکــه ایــن گــروه در کنــار منابــع زیرزمینــی، 
بــر اهــل امــارت خــود مالیــات بســت. مالیات گیــری داعــش دو هــدف داشــت؛ نخســت درآمــد 
ــا و جایگزینــی کــه در صــورت از دســت  رفتــن نفــت، در دســترس باشــد. دوم؛ بــه  قابــل اعتن

انقیــاد درآوردن مــردم تحــت امــر در چارچــوب نظــام بیعــت بــا خالفــت و رام کــردن آنهــا.
این سازمان مالیات ده درصدی را بر درآمد سرزمین های اشغالی تعیین کرد و عالوه بر آن 
بر ساختمان ها و مجتمع های مسکونی که مالکیت آنها به شهرداری ها یا اوقاف اختصاص 
همچنین  به ساکنان اجاره داده  است(شریفات،١٣٩۴: ۶٩).  داشت تسلط یافت و آنها را 
مالیات زیادی را از تجار و بازاریان، کشاورزان، صنعتگران و شهروندان ثروتمند در مناطق 
تحت کنترل خود دریافت می کرد. داعش طی یک ماه، از تّجار شهر موصل هشت میلیون دالر 
مالیات گرفته  است. میزان دریافت مالیات از نشر کتاب ها و مؤسسه های محلی نیز حدود 
شش میلیون دالر در ماه تخمین زده می شود (نجات، ١٣٩۴: ١٨١). این امر نقشی مهم در 

مانایی داعش داشت و این روند البته نارضایتی های اجتماعی را نیز در پی داشته  است. 
٣. غــارت بانک هــا: یکــی دیگــر از منابــع تأمیــن هزینه هــای داعــش، غــارت بانک هــا بــود؛ 
به گونــه ای کــه از بانک هــای شــهر موصــل بــه تنهایــی مبلــغ ۴٢٩ میلیــون دالر و همچنیــن در 
فلوجــه مبلــغ ٩٠ میلیــون دالر نصیــب ایــن گــروه شــد. این جــدای از امانات مــردم اعــم از پول و 
طالیــی بــود کــه در صنــدوق امانــات ایــن بانک هــا نگهــداری می شــد (غالمــی، ١٣٩۴: ١٢٣). 
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|د برخــی دیگــر ایــن رقــم را ۴٠٠ میلیــون دالر بــرآورد کرده انــد (شــریفات، ١٣٩۴: ۶٨). بــر ایــن 

مبالــغ بایســتی میــزان غــارت شــمش های طــالی ایــن بانک هــا و طالفروشــی ها را نیــز بیفزاییــم 
کــه پشــتوانۀ مهمــی بــرای داعش شــدند. 

۴. فــروش عتیقــه و آثــار باســتانی عــراق و ســوریه: داعــش از طریــق فــروش اشــیای عتیقــه 
و تاریخــی در ســوریه و عــراق کــه عمدتــاً بــه امریــکا، اروپــا و کشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس 
انتقــال داده شــدند، درآمــد خوبــی کســب کــرد. همچنیــن در مناطــق النبــوک و قلمــون، آثــاری 
بــا قدمــت ٨٠٠٠ ســال را بــه بهــای ٣۶ میلیــون دالر فروخــت کــه ایــن امــر در گزارش هــای 
ــا خــود را دولــت  ــد شــده  اســت (نجــات، ١٣٩۴: ١٨٠). داعــش کــه گوی ــز تأیی یونســکو نی
مســتعجل می دیــد و هیــچ دلبســتگی بــه خــاک ســوریه و عــراق نداشــت، نــه بــرای حاکمیــت، 
بلکــه بــرای غــارت بســیج شــد. ایــن گــروه هرگــز بــه نفــت، مالیــات، اخــاذی و غیــره اکتفــا 
ــازار ســیاه کــه  ــا فــروش دارایی هــای فرهنگــی و تمدنــی عــراق و ســوریه در ب نکــرد، بلکــه ب
ــه دســت آورد؛ عاملــی کــه ایــن  تخمینــی از بهــای آنهــا در دســت نیســت، درآمــد بســیاری ب
گــروه را ســرپا نگــه داشــت و چنانچــه جبهــۀ مقاومــت آن را شکســت نمــی داد، هــم اکنــون نیــز 

در، درالخالفــۀ خــود مســتقر بــود.
۵. مــواد مخــدر و قاچــاق اعضــای انســان: داعــش ضمــن اینکــه بــه نیروهــای خــود مــواد 
مخــدر و قرص هــای روانگــردان بــرای انجــام عملیــات  انتحــاری و فعالیت هــای نظامــی 
اســتفاده مــی داد، مقادیــر بســیاری از ایــن مــواد را در خاورمیانــه نیــز بــه فــروش می رســاند. 
گاپتاگــون و امفیتامیــن ازجملــه مــواد مخــدری  بودنــد کــه داعــش تولیــد می کــرد و بــه فــروش 
می رســاند. ایــن گــروه بــا قاچــاق ایــن مــواد بــه لبنــان و ســپس ترانزیــت آنهــا بــه کشــورهای 
خلیــج فــارس و ســایر کشــورهای خاورمیانــه، ســود سرشــار٢٠٠ میلیــون دالری را در 
ــع، اعضــای  ــن گــروه کــرد. داعــش در بســیاری از مواق ســال های ٢٠١۴ ـ ٢٠١٣ نصیــب ای
بــدن بســیاری از زندانیــان شــیعه، ترکمــن، کــرد و ایــزدی را قبــل از اینکــه بــه جوخــۀ اعــدام 
ــۀ گورهــای دســته جمعــی کشــف  ــازار ســیاه می  فروخــت. معاین بســپارد، برمی داشــت و در ب
شــده و بازرســی بســیاری از اجســاد تــازه نشــان داد کــه داعــش بســیاری از اعضــای بــدن آنــان 

.(Äijälä, 2016: 22-24) را دزدیــده اســت
۴. ترس و وحشت

بــا توجــه بــه بنیان هــای فکــری داعــش، خشــونت بخــش ذاتــی ایــن گــروه اســت و اتفاقــاً همیــن 
بخــش نیــز مهم تریــن عامــل جــذب نیــرو، پذیــرش مردمــی و مانایــی داعــش بــوده  اســت. بخش 
ــه جهــت حقارت هــای  زیــادی از نیروهــای تحــت امــر داعــش، افــراد شــروری بوده انــد کــه ب
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ــاب و | د ــا ارع ــهرها ب ــگام تصــرف ش ــش هن ــد. داع ــروه گرویده ان ــن گ ــی بدی ــردی و اجتماع ف

ــۀ مقاومت هــای مردمــی را  خشــونت و پخــش کلیپ هــای ذبــح انســانی، قتــل و کشــتار، زمین
درهــم می شکســت و در ادامــه نیــز بــا همیــن رویــه و باعنــوان اجــرای شــریعت، باعــث تعمیــق 

ــا توجیهــات ایدئولوژیــک، مانایــی خــود را طوالنی تــر می کــرد.  تــرس می شــد کــه البتــه ب
داعش با ادامۀ جنایات و پخش فیلم های ترسناک، وحشت را بر جان مردم تحت سیطرۀ 
خود مستولی می کرد. آشکارترین جنبه های تبلیغات ترسناک داعش، ارائه فیلم های اعدام، اعمال 
خشونت آمیز، کشتن جاسوس ها و بی رحمی مطلق بود. داعش با ارائه این نوع فیلم ها تجسم درد و 
تی بودند؛ چنانچه مشاهدۀ  مرگ را تحریک و ترس را تشدید می کرد. ابزار کشتار داعش قدیمی و سنّ
بریدن سر، که به آهستگی به وسیلۀ چاقو ذبح می شد و دردی عمیق دارد، ترسی جانکاه بر جان افراد 
و جامعه مستولی می کرد (Fumerton, 2015: 49). پوشش رسانه ای از کشتارهای داعش در 
مقیاسی جهانی موفقیت آمیز بود. تبلیغ وسیع عملیات ربایش و گروگانگیری این گروه، سوزاندن 
انسان و تبلیغ اعدام های پی در پی توسط داعش، همواره ترس را در جان مردم عراق و سوریه زنده 
نگه می دارد. سوءاستفاده های وحشتناک جنسی از زنان و دختران، به بردگی گرفتن زنان و فروش 
آنان پس از کشتن مردان آنها (برای مثال ۴٠٠٠ زن ایزدی به بردگی گرفته شدند)، ازجمله عملکرد 

 .(Mah-Rukh Ali, 2015: 11-18)ترسناک داعش است
تخریــب خانه هــا، مصــادرۀ امــوال، پرتــاب افــراد دســت بســته از ارتفاعــات بلند، سنگســار 
کــردن محکومیــن، اعدام هــای متنــاوب هفتگــی در میادیــن اصلــی شــهرها و ...، دههــا نمونــۀ 
دیگــر از عملکردهــای خشــن داعــش بــود کــه توســط فیلم هــا و عکس هــای تبلیغــی ایــن گــروه 
بــه شــدت در اینترنــت و ســایر کانال هــای تبلیغــی ایــن گــروه رســانه ای می شــد. ایــن وضعیــت 
ــردم تحــتِ خطــر در هــم بشــکند. در شــهرهایِ  ــام» م باعــث می شــد کــه «مقاومــت» و«قی
زیرســلطۀ ایــن گــروه، تــرس باعــث شــد تــا مقاومت هــای مردمــی بــا مشــاهدۀ چنیــن عواقــب 
وحشــتناکی در هــم بشــکند و مــردم مجبــور بــه همــکاری بــا ایــن گــروه شــوند؛ عاملــی مهــم کــه 
نقشــی بســیار اساســی در مانایــی داعــش داشــته  اســت؛ چراکــه مردمــی کــه اراده شــان توســط 
تــرس شکســته شــود، هرگــز روحیــۀ مبــارزه و قیــام نخواهنــد داشــت و بدیــن جهــت، داعــش 

«دولــت تــرس» بــود.
۵. تبلیغات و رسانه

از مهم تریــن عوامــل مانایــی داعــش کــه ایــن گــروه را از ســایر گروه هــای تروریســتی متمایــز 
می  کــرد، نقــش رســانه و تبلیغــات بســیار گســترده بــوده  اســت. تبلیغــات جهانــی و اســتفاده 
از بســتر رســانه های نویــن باعــث شــد کــه نــه تنهــا داعــش دشــمنان خــود را مرعــوب تــرس 
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|د ــرای  ــراد مســتعد و طرفدارانــش ب ــرای اف ــد، بلکــه محیطــی جــاذب ب و تبلیغــات خویــش کن

اوری هــای تبلیغــی داعــش می توانیــم بــه مــوارد  پیوســتن بــه ایــن گــروه مهیــا نمایــد. ازجملــه فنّ
زیــر اشــاره کنیــم: 

۵ـ  ١. ماهواره 
تلویزیــون ماهــواره ای «bein»، شــبکۀ رســمی داعــش اســت و بنــا بــر ادعــای این گــروه، عالوه بر 
ایــن شــبکه، ١٠ رســانۀ تصویــری و ســه رســانۀ صوتــی در قالــب رادیــو و تلویزیــون راه انــدازی 
کــرده  اســت کــه یــک شــبکۀ تلویزیونی ماهــواره ای بــا اســم خالفــت (califat live)، بــه صورت 
٢۴ ســاعته فعالیــت می کنــد (www.ictnewsin.ir). تبلیغــات مــداوم تلویزیونــی ـ رادیویــی 
داعــش، نقــش بســیار مهمــی در «ســاخت» و «تهدیــد» افــکار عمومــی داشــت. همیــن تبلیغــات 
رســانه ای همگانــی باعــث شــد تــا داعــش نــه تنهــا بــه موفق تریــن گــروه تروریســتی تبدیــل شــود، 

بلکــه مبــارزۀ همزمــان چندیــن دولــت از زمیــن و هــوا بــا ایــن گــروه بــه کنــدی پیــش می رفــت. 
۵ـ  ٢. فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی

داعــش اســتفاده از فضــای مجــازی و اینترنــت را نــه تنهــا رهــا نکــرد، بلکــه بــه عنــوان 
ــودن ایــن رویکــرد رســانه ای باعــث شــد  ــی و ارزان ب ــد. جهان ــزار تبلیغــی برگزی مهم تریــن اب
جمعیــت کثیــری در جهــان خصوصــاً در دنیــای غــرب، تحــت تأثیــر ایــن گــروه قــرار بگیرنــد. 
ــد و بســیاری را  ــروی داعــش در غــرب بودن ــزار جــذب نی ــال مهم تریــن اب رســانه های دیجیت
بــرای جهــاد راهــی ســرزمین های موعــود اســالمی کردنــد. ازجملــۀ ایــن رســانه ها می توانیــم 
ــر، فیســبوک، یوتیــوب، اینســتاگرام، تلگــرام و ســایت های ایــن گــروه اشــاره کنیــم: ــه توئیت ب

توئیتر: داعش دارای انواع حساب های کاربری در توئیتر است. در این حساب ها هم اخبار 
داعش پخش می شدند و هم جنبۀ تبلیغی طرفداران این گروه به نمایش گذاشته می شد. آنها 
همچنین از طریق حساب های کاربری به آموزش استفاده از سالح یا بمب های دستی، تحسین 
مبارزان خود و موارد مشابه مبادرت می ورزیدند (عراقچی، ١٣٩۶: ١۵٠). موفقیت داعش 
ی بود که روزانه در حدود ٩٠٠٠٠ توئیت توسط کاربران هوادار داعش  در این زمینه در حدّ
ارسال می شد و از اکتبر تا نوامبر ٢٠١۴، حداقل ۴۶٠٠٠ کاربر تأیید شدۀ متعلق به گروه 
داعش در توئیتر شناسایی شدند (قاسمی، ١٣٩۴: ١٠١). توئیتر نقش وسیعی در تجمیع 
نیروهای داعش و حمالت برق آسای این گروه به شهرها داشت. اگر دولت داعش را دولتِ 
ترس بدانیم، توئیتر از مهم ترین ابزارهای ارتباطی اعضای این گروه و تزریق ترس در میان مردم 

شهرها و روستاهای هدف بود. 
فیس بــوک: داعــش ضمــن هم افزایــی نیروهایــش از طریــق فیســبوک،  فعالیــت دشــمنانش 
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ــق | د ــا از طری ــرد ت ــالش ک ــواردی ت ــرد. «داعــش در م ــن می ک را رصــد و اســتراتژی اش را معی

فیســبوک، مــردم عــادی یــا نیروهــای ارتــش امریــکا و نحــوۀ زندگــی آنهــا و ارتباطات، دوســتان 
و اقداماتشــان را زیــر نظــر بگیــرد» (قاســمی، ١٣٩۴: ١٠٢). ایجــاد انجمن هــا، گروه هــا 
و جلســات پرســش و پاســخ مجــازی و تاالرهــای گفت و گــو بــرای هم افزایــی هــواداران 
ــر  ــه انجمــن (المنب ــم ب ــورد می توانی ــن م ــود. در ای ــه اقدامــات در فیســبوک ب داعــش، ازجمل
اعالم الجهــاد) و مؤسســه «الفرقــان» اشــاره کنیــم (عراقچــی، ١٣٩۶: ١۵٩). ایــن گــروه چنــان 
حرفــه ای و پیچیــده در فضــای مجــازی جــوالن داده کــه متخصصــان مربــوط را بــه تحســین 
واداشــته  اســت. داعــش از طریــق فیســبوک، بســیاری از طرفــداران خــود را شناســایی کــرد و 
باعــث جــذب گروه هایــی شــد کــه شــناخت چندانــی از داعــش نداشــته اند و از همــه مهم تــر، 
ــوذ کــرد و توانســت اطالعــات روان شناســی،  در درون ارتــش کشــورهای مخالــف خــود نف

ارتباطــی، نظامــی و ... خوبــی از آنهــا دریافــت کنــد و بــه موقــع مــورد اســتفاده قــرار دهــد.
یوتیــوب: ایــن شــبکۀ اجتماعــی بــه منظــور بــه اشــتراک گذاشــتن فیلم هــای ویدیویــی بــه 
کار مــی رود. داعــش در یوتیــوب تــالش می کنــد فیلم هــای مــدح و ســتایش جهــاد و کشــته 
ــلفی را  ــد س ــوزش عقای ــای آم ــات انتحــاری و فیلم ه  شــدن در راه داعــش، آموزشــی، عملی

بارگــذاری کنــد.
اینســتاگرام: شــبکۀ اینســتاگرام به منظــور بــه اشــتراک  گذاشــتن عکس هــا و پیام هــای 
بصــری اســتفاده می شــود. داعــش در اینســتاگرام تــالش می کنــد از عکس هــا و مــواد بصــری بــا 
مضامیــن بی عدالتــی در جهــان، ســالح و گلولــه و تجهیــزات جنگــی، زندگــی روزمــرۀ مبــارزان 
داعــش، رهبــران و رزمنــدگان داعــش و بازی کــردن بــا حیوانــات خانگــی ازجملــه گربــه توســط 

رزمنــدگان ایــن گــروه تروریســتی بــرای اثرگــذای بیشــتر بــر مخاطبــان اســتفاده کنــد.
کــر»،  داعــش همچنیــن بــا چــاپ و نشــر نشــریات اینترنتــی همچــون «دابــق»، «النبــأ»، «فذّ
رســانه ای  مؤسســه های  و  ســایت ها  مدیریــت  و  «الملحمــه»  «القســطنطنیه»،  «رومیــا»، 
ــار»،  ــاق»، «التی ــاه»، «اعم ــا»، «االعتصــام»، «الحی ــن»، «الوف ــه»، «ســایت تمکی «مکتب الهم
ــازمان  ــن س ــرد. ای ــغ می ک ــر و تبلی ــود را منتش ــکار خ ــان»، اف ــه» و «الفرق ــق»، «الخالف «داب
مخــوف تروریســتی، بــا راه انــدازی خبرگزاری هــای «البوکــه» و «االخیــر» و مؤسســه های 
تولیــدات رســانه ای «اجنــاد»،  «الغربــا»، «االســراء»، «الصیقــل»، «لوفــا» و «نســائم»؛ اخبــار، 
ســروده های حماســی، ســخنرانی ها، قصه هــا، خطبه هــای امامــان جمعــه، پیام هــا و ... تولیــد 
و منتشــر می کــرد. مشــهود اســت کــه ایــن تنــوع از رســانه های ارتبــاط جمعــی نــه تنهــا باعــث 
انتقــال خشــونتِ رعــب آور و فلج کننــده در میــان مخاطبــان می شــد، بلکــه بــا بــه وجــود آوردن 
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|د ــر کــرد.   طرفــداران، زمــان مانــدگاری ایــن گــروه را طوالنی ت

۶. داشتن سرزمین، قدرت و نظامی
برخــالف ســایر گروه هــای تروریســتی، داعــش از قــدرت نظامــی توانمند و ســرزمین برخوردار 
ــده در ســرزمین های تحــت اشــغال حضــور  ــه صورتــی مجهــز و بســیار آمــوزش دی ــود کــه ب ب
داشــتند. داعــش در قیــاس بــا القاعــده و ســایر گروه هــای تروریســتیـ  جهــادی، دارای ســرزمین 

مشــخص شــده بــود کــه حکومت هــا را از آن رانــده بــود و خــود در آن مســتقر شــده بــود.
بــه لحــاظ تعــداد افــراد نظامــی، هــر چنــد آمــار رســمی وجــود نــدارد و آمارها بیــن ٣۵٠٠٠ 
تــا ٧٠٠٠٠ نفــر اعضــای داعــش متغیــر اســت، لیکــن آنچــه اهمیــت دارد ایــن نکتــه اســت 
کــه داعــش نخســتین گــروه تروریســتی در جهــان بــود کــه صاحــب ارتشــی منظــم و امکانــات 
ــلیحات  ــود (www.thenational.ae). داعــش توانســت تس ــده ب ــنگین ش ــلیحاتی س تس
پیشــرفته ای همچــون انــواع تانــک (t٧۵,t۶۵,t۵۵)، خودروهــای زرهــی (بــی آر دی ِام ـ٢ 
ــی ١٢٢  ــوپ خودکشش ــی ـ ١، ت ــام بی ام پ ــاده  نظ ــی پی ــای جنگ ــی)، خودروه ــی ـ ال ب و ام ت
لگــد  بــدون  توپ هــای  هامــوی،  امریکایــی  خودروهــای  اس١ گۇزدیــکا،   ٢ میلیمتــری 
(٨٢ میلیمتــری B١٠ وو ١٠۵ میلیمتــری ام۴٠)، راکت انــداز ام ٧٩، نارنجک انــداز آرپــی 
ــی  ــای صحرای ــۀ ام ١٩٨ و توپ ه ــه، توپخان ــای چندگان ــی٧، راکت اندازه ــی ج ــی۶، آرپ ج
هوایی هــای (زدیــو‑٢٣‑٢ و زداس یــو ٢٣‑۴)،  ١‑١۵٩، خمپاره اندازهــای دی ســی، ضدّ
اســلحه های اف آی ام ٩٢، اس  آ ١۶ منپــدس، اســترال٢ منپــدس، موشــک های ضــدّ تانــک 
ــالح ها را در  ــواع س ــری از ان ــیار دیگ ــداد بس ــی   ١٩٣٨ و تع ــل دی اس اچ ک ــی ٨، مسلس اچ ج

 .(www.asriran.com) ــاورد ــه دســت بی ــوریه ب ــراق و س ع
بنابرایــن، بــا ایــن آمــار افــراد عضــو داعــش و میــزان برخــورداری از تســلیحات پیشــرفته در 
پهنــۀ چنــد میلیــون هکتــاری از اراضــی عــراق و ســوریه، داعــش توانســت بیــش از ٨ میلیــون 
افــراد انســانی را در شــهرها و روســتاهای زیــادی بــه ســیطره بگیــرد. طبیعــی اســت ایــن قــدرت 
ــار  ــت در کن ــن وضعی ــوده  اســت. ای ــز بیشــتر ب ــان نی داعــش، از بســیاری از کشــورهای جه
رعــب و ترســی کــه ایــن گــروه بــر مــردم تحــت تســلط تزریــق می کردنــد، باعــث شــد کــه ایــن 
گــروه بیــش از ۵ ســال دوام بیــاورد و از مانایــی قدرتمنــدی برخــوردار شــود. ناگفتــه نمانــد 
کــه قــدرت داعــش را بایــد از آنجــا تخمیــن بزنیــم کــه همزمــان کشــورهای قدرتمنــد ایــران و 
روس، ارتــش ســوریه، بســیج های مردمــی عــراق و گــروه مســلح بســیار قدرتمنــد حزب اللــه 
ــود و شکســت قابــل  ــد ب ــد، ولــی پیشــروی ها بســیار ُکن ــه می کردن ــه ایــن گــروه حمل ــان ب لبن

توجــه داعــش ۵ ســال طــول کشــید.



ــ ارتباطات ٧۶ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
ب) عوامل بیرونی مؤثر بر مانایی داعش| د

در جهــان پیچیــدۀ امــروز، بازیگــران مهــم و تأثیرگــذار جهانــی تنهــا بــا اتــکا بــر مســائل داخلــی 
شــکل نمی گیرنــد، بلکــه تســهیل کننده هایی اســتراتژیک در سیاســت بین الملــل بــر ایــن 
رخدادهــا مؤثرنــد و طبیعــی اســت داعــش از ایــن قاعــده مســتثنی نخواهــد بــود. در ایــن بــاره 
ــرای  ــالش ب ــکا و غــرب»، «ت ــت امری ــی همچــون «حمای ــۀ مؤلفه های ــه مجموع ــم ب می توانی
ــه» و «امنیــت اســرائیل و درگیرســازی محــور مقاومــت» اشــاره  ــدرت در خاورمیان ــوازن ق ت

ــم کــه در ادامــه بررســی می شــوند: کنی
١. داعش و حمایت امریکا و هم پیمانان

ســوریه و عــراق هــر دو از متحــدان شــوروی در جنــگ ســرد بوده انــد و پــس از جنــگ ســرد نیز 
ایــن دو کشــور در چارچــوب قواعــد نظــم نویــن جهانــی بــازی نکردنــد. عــراق بــا دیکتاتــوری 
ــه دار  ــا جهــان غــرب زاوی صــدام و حافــظ اســد در چارچــوب جبهــۀ مقاومــت منطقــه ای، ب
شــدند. رژیــم صــدام در ســال ٢٠٠٣ ســرنگون شــد، امــا غــرب نتوانســت بــر بی  نظمــی عــراق 
ــه دار شــدند.  ــا قدرت هــای جهانــی زاوی ــان ب ــدان اســد همچن ــز خان فائــق آیــد. در ســوریه نی
داعــش کــه در ویرانه هــای عــراق متولــد شــد، بــا حمایــت قدرت هــای غربــی در آشــوب های 
ــی  ــه بخش های ــد ک ــل ش ــار تبدی ــل مه ــی غیرقاب ــه نیروی ــرانجام ب ــد و س ــه گردی ــوریه فرب س

مختلــف از جهــان را درنوردیــد. 
با توجه به اینکه پشتیبانی از گروه های شورشی و تروریستی، در سیاست خارجی امریکا 
امری ریشه دار است، بدین سبب اگرچه این کشور کمک های علنی خود را در جنگ داخلی 
صورت  به  بود که  حمایت هایی  داشت  واقعیت  آنچه  لیکن  کرد،  آزاد  ارتش  متوجه  سوریه 
تسلیحاتی از النصره و داعش برای براندازی حکومت سوریه به عمل آورد. این کشور حمایت 
کشورهای عربی از این گروه ها را مورد اغماض قرار داد (تخشید و جالئیان، ١٣٩۶: ۴۵). 
این موضوع حتی در منازعات انتخاباتی سال ٢٠١۶ امریکا از زبان دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
کنونی این کشور نیز رسانه ای شد و او گفت: «داعش را اوباما و هیالری کلینتون به وجود 
از  حمایت  بر  خاطراتش  در  هیالری کلینتون   .(www.independent.co.uk)«آورده اند
داعش اشاره می کند و می نویسد: «ما داعش را برای تقسیم خاورمیانه ایجاد کردیم. همچنین 
در جای دیگر می گوید قرار بود ما روز پنجم ژوئیۀ ٢٠١٣، در نشستی با دوستان اروپایی خود 
دولت اسالمی را به رسمیت بشناسیم. من به ١١٢ کشور سفر کردم تا نقش امریکا و توافق 
با بعضی از دوستان را دربارۀ به رسمیت شناختن دولت اسالمی بالفاصله پس از تشکیل آن 
توضیح دهم، اما به یکباره همه چیز در برابر چشمانمان با کودتای سی ام ژوئن در مصر علیه 
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کنند، اخوانی های مصر بودند» (نورانی، ١٣٩٣: ١٢۴). ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس 
امنیت ملی امریکا می گوید: «سازمان های اطالعاتی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، در 
شکل گیری گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام (داعش) نقش داشتند و در عملیاتی با 
نام «النۀ زنبور»، گروه موسوم به داعش را تشکیل دادند» (نورانی، ١٣٩٣: ٢۵). نورالمالکی، 
معاون رئیس جمهور عراق نیز معتقد است: «امریکا داعش را به  وجود آورد (همان طور  که 
القاعده و طالبان را به  وجود آورد) تا مانع حمایت از روسیه بشود. از طرفی واشنگتن با این 
حفظ  منطقه  این  در  را  خود  نفوذ  تا  کند  ایجاد  نظامی  پایگاه  عراق  در  می خواهد  سیاست 
نماید. به همین دلیل گروه های تروریستی و افراطی را به وجود آوردند»(exprss.co.uk). این 
موضوع را با هر سیاق که بنگریم، نقش امریکا چه در عرصۀ بی نظم سازی منطقه و چه در مورد 
کنترل، تهدید و براندازی دولت های عراق، ایران و سوریه  آشکار است. امریکا و غرب در 
ظهور و بروز داعش دارای منافع استراتژیک بوده اند. البته این محور خواهان داعش قدرتمند 
نیست، بلکه این گروه را در جایگاه سازمانی ضعیف و کنترل شده می پسندید که بتواند از 
مجرای آن حضور مجدد خود را در عراق توجیه کند و بتواند وارد سوریه شود تا کنترل بیشتری 
بر منطقه داشته باشد. بنابراین، ایاالت متحدۀ امریکا و متحدانش از ماندن داعش منفعت 

درازمدت می برند و همچنان نیز بر این تالش با رویکردی دیگر اصرار دارند.
٢. تالش برای توازن قدرت در خاورمیانه و حمایت از داعش

منطقــۀ خاورمیانــه بــا توجه به بافت فرهنگــیـ  قومی، نفت و ژئوپلتیک، از مناطق اســتراتژیک 
جهــان محســوب می شــود و کشــورهای منطقــه نیــز بــرای تبدیل شــدن بــه هژمــون ایــن ناحیــه 
یــا تــوازن قــدرت در منطقــه، همــواره بــا یکدیگــر در رقابــت و حتــی نزاع انــد. ایــران، ترکیــه 
و عربســتان ســه قــدرت محــوری منطقه انــد کــه هریــک مبتنــی بــر مؤلفه هــای متعــدد قــدرت 
ملــی در ســطوح داخــل و خــارج بــا همدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد. تحــوالت درونــی عــراق 
ــی  ــران و انقالب هــای عرب ــا ای ــی ســوریه ب ــان، هم پیمان پــس از ســقوط صــدام، مســائل لبن
ــد کــه  ــه ســرنگونی حکومت هــای مصــر، تونــس و یمــن شــدند باعــث گردیدن کــه منجــر ب
عربســتان و ترکیــه خــود را در برابــر ایــران بازنــده ببیننــد. از طــرف دیگــر نیــز ترکیــه کــه خــود 
مبتنــی بــر دکتریــن نوعثمانی گــری در پــی احیــای نقــش قدیمــی خــود در منطقــه بــود، رقابتــی 
ســخت را بــا ایــران آغــاز کــرد. نقطــۀ تالقــی سیاســت های هــر دو کشــور ترکیــه و ســعودی در 
ســوریه (متحــد اســتراتژیک ایــران) بــه هــم رســید و آشــوب های داخلــی ایــن کشــور مهم تریــن 
بهانــه بــرای دخالــت در آن و تضعیــف ایــران بــود. در ایــن رونــد، داعــش نوظهــور و قدرتمنــد 
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کــه بخــش زیــادی از مخالفــان دولت هــای اســد و مالکــی را دور خــود گــرد آورده بــود، طبعیتــاً | د

ابــزاری مهــم و اســتراتژیک بــود کــه از هــر نــوع حمایــت از آن دریــغ ننماینــد.
ــه عــراق از ماه هــا  ــۀ داعــش ب ــرای حمل ــزی ب ــود کــه برنامه ری ــن سیاســت ب ــی برهمی مبتن
قبــل از شــروع در اتاق هــای جنــگ ســازمان های اطالعاتــی امریــکا، عربســتان ســعودی، 
ترکیــه، قطــر، فرانســه و انگلســتان آغــاز و هزینــۀ ســه میلیــارد دالری آن بــه ســرعت توســط 
ســعودی ها تأمیــن شــده بــود تــا بــا وســعت بخشــی بــه داعــش، منافــع متعــددی کســب کننــد 

 .(١۴  :١٣٩۵ (ســاداتی نژاد، 
ــتیبانی  ــش پش ــود نق ــرب خ ــن ع ــراه متحدی ــه هم ــن عرصــه ب ــعودی در ای ــتان س عربس
ــا  ــز ب ــه نی ــد. ترکی ــده گرفتن ــر عه ــن گــروه و ســایر گروه هــای مشــابه را ب ــی ای و حمایــت مال
ــف ســوریه و  ــن تضعی ــا ضم ــالش داشــت ت ــانی، کاال و تســلیحات ت ــروی انس ــت نی ترانزی
عــراق، بــه تســویه های داخلــی بپــردازد و همچنیــن ضمــن رقابــت بــا ایــران در حــوزۀ مســائل 
اســتراتژیک منطقــه، بــه لحــاظ اقتصــادی نیــز نفــت ارزانِ مناطــق اشــغالی ســوریه و عــراق را 
بــه داخــل ســرزمین خــود هدایــت کنــد. کشــورهای غربــی نیــز عمدتــاً از داعــش حمایت هــای 

اطالعاتــی داشــته اند. 
بــدون  داعــش  اســت،  معتــرف  اوبامــا  رئیس جمهــور  معــاون  جو  بایــدن،  چنانچــه 
حمایت هــای مالــی و تســلیحاتی برخــی شــاهزاده های عربســتان نمی توانســت بــه بزرگتریــن 
ســازمان تروریســتی جهــان تبدیــل شــود. ســعودی ها و اماراتی هــا صدهــا میلیــون دالر و ده هــا 
هــزار ســالح در اختیــار همــۀ کســانی قــرار می دادنــد کــه قصــد جنــگ بــا بشــار اســد داشــتند 

 .(www.irdiplomacy.ir)
ــی آن در  ــّر اصل ــد در مق ــۀ ملک خال ــق مؤسســۀ خیری ــن تروریســت ها از طری برخــی از ای
منطقــۀ حی الشــرقیۀ ریــاض، از کشــورهای مختلــف اروپایــی، آســیایی و آفریقایــی خصوصــاً 
آلمــان، فرانســه، چچــن، تاتارســتان، الجزیــره، مصــر و ... جــذب و تحــت پوشــش های دینــی 
بــه عربســتان منتقــل می شــوند. تروریســت ها پــس از گذرانــدن دورۀ آموزشــی از طریــق 
شــرکت مســافرتی ســفینۀ صحــرا بــه اســتانبول منتقــل و از آنجــا بــه ســوریه اعــزام و بعضــی 
از طریــق مــرز االنبــار وارد عــراق می شــوند»(Iuvm press.Com). همچنیــن براســاس 
اظهــارات وزیــر دفــاع روســیه، اردوغــان و خانــواده اش مشــتری اصلــی نفــت بــه ســرقت رفتــه 
از کشــورهای عــراق و ســوریه اند. ترکیــه مصرف کننــدۀ اصلــی نفــت داعــش اســت کــه بخشــی 
از نفــت داعــش در بــازار ترکیــه فروختــه می شــود و بخشــی از آن نیــز بــرای صــادرات بــه بنــادر 

دورت یــول و اســکندرون منتقــل می شــود (صدرالحســین، ١٣٩۵: ٢٨٧). 
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|د نقــش ترانزیتــی ســربازانی کــه داعــش از مالــزی، پاکســتان، افغانســتان، لیبــی، ســومالی و 

دیگــر کشــورها اســتخدام کــرده  بــر عهــدۀ ترکیــه بــوده کــه ابتــدا وارد خــاک ترکیــه می شــدند 
ــه  ــپس تروریســت ها از ترکی ــده  اســت. س ــم می ش ــا فراه ــرای آنه ــی ب ــت موقت و محــل اقام
ــی،١٣٩٣: ١٣٣‑١٣١). برایــن اســاس مشــهود اســت  ــه ســوریه اعــزام می شــده اند (نوران ب
کــه نقــش کشــورهای منطقــۀ خاورمیانــه در قدرت گیــری داعــش غیرقابــل اغمــاض اســت. 
ــی پیــش از  ــد و دارای ــول نق ــون دالر پ ــروه در برخــورداری از ٨٧۵ میلی ــن گ ــری ای قدرت گی
ســقوط موصــل، نشــان دهنــدۀ نقــش بــارز بســیاری از منابــع حکومتــی یا خصوصــی ملت های 
ثروتمنــد نفت خیــز عربســتان ســعودی، قطر، کویــت و شــبکۀ بزرگتر اهداءکننــدگان خصوصی 

f .(۴١٣٩: ٧۴ ،محــروق) ازجملــه اعضــای خانواده هــای ســلطنتی خلیــج فــارس اســت
٣. امنیت اسرائیل و مانایی داعش

ــع  ــش منتف ــود داع ــل از وج ــور کام ــه به ط ــی اســت ک ــه بازیگران ــتی ازجمل ــم صهیونیس رژی
می شــود. داعــش باعــث شــد تــا تمرکــز دنیــای اســالم از مســئله فلســطین بــه مســائل داخلــی 
ــن  ــود. همچنی ــف ش ــرائیل تضعی ــمن اس ــن دش ــوان مهم تری ــوریه به عن ــور س ــز و کش متمرک
ــز  ــن موضــوع شــوند و اســرائیل نی ــر ای ــه درگی ــران و حزب  الل ــا ای ــن مســئله باعــث شــد ت ای
از وضعیــت بی نظــم منطقــه در راســتای شهرک ســازی های بیشــتر، انتقــال پایتخــت بــه 

بیت المقــدس و ســرکوب بیشــتر گروه هــای فلســطینی بهره بــرداری کنــد. 
همکاری داعش و موساد در خلق این گروه در راستای درگیرسازی جهان اسالم برای امنیت 
این رژیم و نیل به اهداف خاص ژئوپلتیک قابل مالحظه است. اسناد به دست آمده نیز حکایت 
از این مطلب دارند که داعش یک گروه کنترل شده  است که سرویس های امنیتی اسرائیل و غرب 
در پیدایی و حتی ماندگاری آن نقش قابل توجهی داشته  اند. عدم حملۀ داعش به اسرائیل، انتقال 
مجروحین این گروه به سرزمین های اشغالی، حمایت لجستیکی و اطالعاتی اسرائیل از این گروه و 
ادعای ادوارد اسنودن مبنی بر تولد ابوبکرالبغدادی در خانوادۀ یهودی، ازجمله دالیل این ادعاست 
(www.mondialisation.ca). اسرائیل به طریق اولی مهم ترین بازیگری است که از داعش 
منتفع شده است. ایران، سوریه و محور مقاومت، درگیر این گروه تروریستی شدند، مرزهای 
اسرائیل امن تر شد، اختالفات طایفه ای در دنیای اسالم شعله ور شد و ظرفیت های بی شماری از 

منابع اقتصادی و انسانی به تاراج رفت؛ اما هیچ تیری از داعش به اسرائیل شلیک نشد.

بحث و نتیجه گیری
و  نیســت  عــادی  پدیــده ای  به خودی خــود  داعــش  تروریســتی  ســازمان  شــکل گیری 
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شــگفت آورتر اینکــه ایــن گــروه بــه مــدت چندیــن ســال در برابــر حمــالت هوایــی و زمینــی | د

مقاومــت کــرد. داعــش محصــول جریــان عبــری، عربــی و غربــی بــود کــه تمــام تــوان 
اطالعاتــی، مالــی، تســلیحاتی و انســانی آن را تجهیــز کردنــد تــا ایــران و محــور مقاومــت را 
کنتــرل و تضعیــف کننــد. ایــن ادعــا متأثــر از توّهــم توطئــه نیســت، بلکــه مانــدگاری داعــش را 
در پــروژه ای کامــًال اســتراتژیک تبییــن می کنــد. از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ســوابق گروه هــای 
ــر پــای خــود  ــا بتوانــد ب ــان جنســی متفــاوت داشــته باشــد ت وابســتۀ گذشــته، بایــد ایــن جری
تکیــه کنــد. بــه ایــن دلیــل بــود کــه بــا طــرح گفتمــان خالفــت اســالمی و عاریــه گرفتــن برخــی 
ــه،  ــد و در ادام ــه آمدن ــرخوردۀ خاورمیان ــردم س ــراغ م ــه س ــی ب ــدۀ دین ــوش ش ــوه فرام از وج
داعــش خودســرانه غــارت امــوال، بانک هــا، داشــته های فرهنگــی و تمدنــی، قاچــاق انســان و 
اعضــای آن، مــواد مخــدر، مالیــات، فــروش نفــت و ... را ادامــه داد تــا بــه صورتــی خوداتــکا 
ظهــور و بــروز یابــد. ایــن گــروه در ادامــه، مانایــی خــود را بیــش از آنکــه مدیــون گفتمــان خــود 
باشــد، متأثــر از پــروژۀ تــرس و وحشــت خــود می دانســت. آنهــا در تبلیغــات خــود مــدام ایــن 
وضعیــت را تبلیــغ می کردنــد و همیــن امــر نیــز باعــث می شــد کــه زانــوی مقاومــت مــردم و 
ســتون فقــرات قیــام شــهرها در هــم بشــکند و داعــش ۵ تــا ۶ ســال بــر پهنــۀ وســیعی از دنیــای 
ــر  ــر ب ــی مؤث ــی و بیرون ــف درون ــای مختل ــم مؤلفه ه ــن، به رغ ــد. بنابرای ــت کن ــرب حکوم ع
مانایــی داعــش، علــل اساســی مانایــی ایــن گــروه را بایســتی در ســه مــورد «حمایــت خارجی»، 
«گفتمــان خالفــت» و «تــرس و وحشــت» خالصــه کنیــم، چراکــه داعــش گفتمانــی اغواگرانــه 
داشــت کــه در خــارج از دنیــای اســالم طراحــی شــد و بــر قامــت خــود نهــاد دولــت را پوشــاند، 

امــا نــه دولــت مشــروع و دارای اقتــدار؛ چراکــه داعــش دولــت تــرس و وحشــت بــود.
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