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چکیـده
گروه داعش بهعنوان نمایشی نو از بنیادگرایی اسالمی افراطی ،جنایتهای بیشمماری را در عمرا،،
سوریه و دیگر کشورها به بهانه احیای خالفت اسالمی مرتکب شده است و بهعنموان یم
مؤثر در روابط بینالملل ،نقش فزایندهای را در معادالت بینالمللی کنونی ایفا میکنمد .همد

بمازیگر
ایمن

پژوهش ،بررسی زمینههای سیاسی و اجتماعی ظهور گروههای تروریستی نظیر داعش در خاورمیانه
بوده و فرضیهای که در پی بررسمی نن هسمتی  ،ایمن اسمت کمه دو عاممل خم قمدرت مرکمزی و
چالشهای امنیتی و قدرتهای خارجی ،مه ترین عوامل بسترساز ظهور داعش در خاورمیانه تلقی
می شوند .نوع پژوهش حاضمر ،توصمیفی م تحلیلمی اسمت و بما توجمه بمه ماهیمت و نموع موضموع
موردمطالعه ،برای گردنوری اطالعات از روشهای گوناگون و بهطور عممده از مقالمههمای علممی،
کتابها و بهویژه تحلیلهای علمی رسانهها استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهند که
پیدایش داعش ،ریشمه در رقابمت همای سیاسمی و عملکمرد اقتمداری جهمانی در ایمن منطقمه دارد.
کشورهایی مثل عربستان ،قطر ،اردن ،نمریکا و برخی از دولتهای اروپایی ،در ایمن مسمهله دخیمل
هستند .گروه

داعش ،محصول منازعات فکری و اندیشههای گروههای تکفیمری منطقمه و بمازی

قدرت منطقهای است که با هدایت بازیگران سیاسی تأثیرگذار ،درحال شکلگیری و بحمران سمازی
در عرا ،و منطقه است .در تحلیل عوامل زمینهساز ظهور داعمش ،نممیتموان از نقمش مؤلفمههما و
عوامل بیرونی گذشت .در این میان ،نمریکا و بازیگران منطقهای ،هری
ظهور و تداوم اقدامات داعش کم

کردهاند.

 واژگان کلیدی:
تروریس  ،داعش ،زمینههای سیاسی م اجتماعی ،خاورمیانه.

به نحوی مؤثر و مستقی به
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مقدمه
تازهترین تحوالت گروههای تکفیری تروریستی به تحوالت موسوم به «خیزش

عربزی»

بازمیگردد که در قالب «دولت اسالمی در عراق» یا «دولت خالفزت اسزالمی» ،معزرو بزه
«داعش» در عراق ،سوریه ،لیبی و مصر نمود یافته است .گروه «دولت اسالمی عراق» در 11
اکتبر  211۲و پس از نشست شماری از گروه هزای مسزلد در عزراق شزکل گرفزت .در ایزن
نشست ابوعمر البغدادی بهعنوان رهبر آن تعیین شد .ایزن گزروه از زمزان تشزکیل در سزا
 ،211۲عملیات و حملههای تروریستی بسزیاری را در عزراق برعدزده گرفتزه اسزت .پزس از
کشته شدن ابوعمر البغدادی ،ابوبکر البغدادی بهعنوان جایگشین وی معرفی شد .با روی کزار
آمدن ابوبکر البغدادی ،دامنه عملیات و حملههزای ایزن گزروه تروریسزتی وسزعت گرفزت و
هم زمان با آغاز بحران در سوریه ،عناصر این گروه در سوریه نیش فعزا شزدند .گزروه داعزش
بهتازگی نام خود را از دولت اسالمی عراق و شام به دولت خالفت اسالمی تغییر و رهبر خود
ابززوبکر البغززدادی را بززهعنززوان خلیفززه مسززلمانان جدززان معرفززی کززرد (خبرگززشاری بصززیر،
 .)1939/9/21در تاریخ  3آوریل  2119ابوبکر البغدادی سرکرده «دولت اسزالمی در عزراق»
در پیامی صوتی ادغام جبده النصره و «دولت اسالمی در عراق» را اعالم کرد تا بهاینترتیزب
گروه «دولت اسالمی در عراق و شام» شکل بگیرد ).(Weaselzippers, 11 June 2014
داعش که نخستینبار در خال جنگ داخلی عزراق اعزالم موجودیزت کزرد (Alastair, 5

) ،September 2014امروزه منطقه وسیعی از عزراق و سزوریه را در اختیزار دارد و هزد آن در
گام نخست ،تصر تمام عراق و منطقه شامات است ،اما شبهجشیزره عربسزتان و شزما آفریقزا و
اندلس تا خراسان بشرگ نیش در نقشه ترسیمی آندا وجود دارد.
مدم ترین پرسشی که این مقاله تال

میکند برای آن پاسخی بیابد ،این است که چزه

عوامل سیاسی و اجتماعی ،زمینهساز ظدور داعش در خاورمیانه شدهاند؟( )1بزرای اینکزه بزه
این پرسش ها پاسخ دهیم ،پژوهش حاضر مراحل زیر را طی کرده اسزت :نخسزت ،بزه نقزش
خأل قدرت مرکشی و چالشهای امنیتی؛ و سپس به نقش کنشگران منطقهای و بزینالمللزی
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در ظدور و تداوم داعش پرداخته شده است .با توجه به همسایگی دو کشور عراق و سزوریه و
شباهتهای بسیاری (اعم از فرهنگی ،مذهبی ،اقتصزادی و )...کزه میزان آندزا وجزود دارد و
موقعیت حساس این دو کشور ،تحوالت منطقهای و ظدور گروه تروریستی داعش ،بزا امنیزت
ایران اسالمی ارتباط تنگاتنگی داشته و الزم است مسئوالن کشوری و لشکری درباره چرایی
ظدور این گروه تروریستی اطالعاتی داشته باشند .همچنین باید اشاره کرد که شالودۀ مقالزه
حاضر مبتنیبر رویکرد کیفی است و از رو

اسنادی یزا بررسزی اسزناد و بزهطزور عمزده از

مقالههای علمی ،کتابها و بهویژه تحلیلهای علمی رسانهها استفاده شده اسزت .بزهعبزارت
دیگر ،در این مقاله با توجه به ماهیت موضوع موردبررسی و همچنین امکانزات در دسزترس،
از سه رو

برای گردآوری دادهها و تجشیهوتحلیل آندا استفاده شده است:

 .1به کمک رو

تحلیل رویزدادها ،1ابتزدا اطالعزات مناسزبی در مزورد سیاسزتهزای

اعمالی و نه اعالنی ترکیه و مصر در بخش سیاسی و اقتصادی بهدسزت آمزد و بزا توجزه بزه
اینکه تمرکش اصلی پژوهش پیش رو ،بررسی علل شکلگیری داعزش اسزت ،ایزن اطالعزات،
مورد تجشیهوتحلیل قرار گرفتند؛
 .2در مرحله نخست رو

تحلیل دادههزای ثزانوی ،2ابتزدا متزون مربزوط بزه موضزوع

جستجو و سپس در مرحله بعد ،فیشبرداری با توجه به طراحی فصلهای پژوهش انجام شد
و در مرحله پایانی نیش دادهها تجشیهوتحلیل شدند .در ضمن با مراجعه به وبگاههای اینترنتی
و آماری ،نظیر وبگاه سازمان همکاری و توسعه ،آمارهای مرتبط با موضوع پزژوهش جسزتجو
شده ،و اطالعات الزم ،گردآوری و تحلیل شدند؛
 .9با استفاده از رو

تحلیل محتوا 9به تحلیزل محتزوای گفتزههزای مقامزات و سزران

تروریستها در دهه اخیر درباره اصو این شبکه تروریستی میپردازیم تا از ایزن راه بتزوانیم
با گفتمان غالب هرکدام از آندا و اولویتهای آندا در سیاستهای خود (بهویژه سیاسزتهزای
اصلی) آشنا شویم.

1

. Events Data Analysis
. Secondary or Aggregate Data Analysis
3
. Content Analysis
2
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 .4خأل قدرت مرکزی و چالشهای امنیتی
مسئله داعش متأثر از تحوالت داخلی عراق و شکنندگی سزاختارهای نظزامی و سیاسزی
در این کشور ،مشکالت ناشی از انتقا قدرت به دولت جدیزد حیزدرالعبادی ،عملکزرد نزاموف
دولت نوری المالکی در مناط سنی نشین و بروز بحران نفوذ و اقتدار ،فقدان نگر

راهبزردی و

بروز حرکتهای جداییطلب در کردستان عزراق ،ناکارآمزدی نیروهزای نظزامی در برخزورد بزا
حرکتهای چریکی و جنگهای نامنظم ،هراس عمومی و آشفتگی عمیز مزدنی و مدزمتزر از
همه ،دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعما کنتر بر مناط و مراکزش حیزاتی ،موجزب
شده است که معمای تروریسم به یک شوک بشرگ و حتی بهصورت محتمزل ،بزه یزک فاجعزه
بینالمللی تبدیل شود (نظری و السیمری .)77 :1931 ،همچنزین ضزعف داخلزی دولزتهزای
منطقه ،تحقیرهای تاریخی جدان عرب و آرزوی سراب خالفت و وحدت اسالمی بهعنوان کلیزد
غلبه بر این تحقیر تاریخی برآمده از جدانیشدن ،و سیاستهای آمریکزا در منطقزه ،همگزی از
عوامل زمینهساز ایجاد و توسعه داعش محسوب میشوند (امینیان و زمانی.)1-27 :1931 ،
یکی از عوامل ظدور تروریست هایی نظیر داعش در خاورمیانزه ،سزرنگونی دولزتهزای
اقتدارگرا است که دولتهای جانشین آن از توان کافی برای برخورد با گروههزای تروریسزتی
برخوردار نیستند .شزروع ایزن رونزد بزه مداخلزه نظزامی آمریکزا در عزراق در سزا 2119
برمیگردد که باعث انتقا افراطگرایان و تروریستها از مناط مختلزف جدزان بزه عزراق و
سوریه شد .این روند با تحوالت عربی در سا هزای اخیزر کامزل شزد .هزماکنزون در عزراق،
سوریه ،مصر و لیبی شاهد حضور دولت هزای فاقزد توانمنزدی سیاسزی و نظزامی الزم بزرای
رویارویی با داعش هستیم .پیش از این به شرایط عراق اشاره شد ،امزا در اینجزا بزه خیزش
عربی و تحوالت لیبی ،سوریه و مصر میپردازیم.
لیبی از سا  2111که تحوالت بدار عربی در خاورمیانه و شزما آفریقزا آغزاز شزد ،از
این حرکت و جریان بهشدت تأثیر پزذیرفت و بزا قیزام مردمزی و البتزه همکزاری نیروهزای
ائتال  ،دیکتاتور این کشور پس از سه دهه حکمرانی ،ساقط شد .این سقوط ،مقدمهای برای
ایجاد تحوالت جدید در این کشور بود .مردم تشنه تغییر ،خواستار تحوالت جزدی در کشزور
بودند تا از این طری  ،خواست و نیت خود را محقز کننزد .امزا در ابتزدا اقزدامات ارتزش و
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سپس فعالیتهای گروههزای تروریسزتی ،اجزازه تغییزرات جزدی بزه نفزع مزردم را نزداد و
بحرانهای امنیتی مانع ایجاد لیبی جدید بر پایه خواست و اراده مردم شد .اگرچزه برگزشاری
انتخابات و تشکیل مجلس ،گامی در راستای خواست و اراده مردم تلقی شد ،امزا خودسزری
ارتش و برخی گروههای مسلد ،اجازه تحرک جدی به مردم را نداد و عرصزه را بزرای مزردم،
تنگتر کرد .عدم انسجام نیروهای داخلی و عقبماندگی سیاسیزاجتماعی مردم ایزن کشزور
بهدلیل سا ها اسزتبداد و اسزتامار ،سزبب شزد کزه عرصزه بزرای نیروهزای قزدرتطلزب و
فرصتطلب فراهم شده و در گام نخست ،امنیت این کشور متشلش شزود تزا از ایزن طریز ،
زمینههای رسیدن گروههای اقتدارطلب به خواست های بعزدی ازجملزه حضزور در قزدرت و
سلطه بر اقتصاد لیبی مدیا شود .اما همین ناامنی ،سبب ظدور داعش در ایزن منطقزه شزد و
عالوهبر افشایش سیطره خالفت داعش ،نوعی سرخوردگی را نیش در میان مردم پدید آورد.
همراهی نکردن کشورهای اسزالمی بزا لیبزی و تزال

بزرای نفزوذ در ایزن کشزور بزه

شیوههای مختلف ،سبب قدرتگیری بیشتر تروریستهای داعش در این کشور شزد .اگرچزه
آمریکا و غرب پس از سقوط قذافی در این کشور ،نقش اساسی و تأثیرگذاری از نظزر نظزامی
ایفا نکردند ،اما مستشاری نظامی و همکاری با دولت این کشور را در دستورکار قزرار دادنزد.
بهنظر میرسد که حمله نظامی نیروهای ائتال به لیبی ،بهعنوان زرادخانه انزواع تسزلیحات،
زمینهساز وقوع شرایط کنونی در این کشور شده است ،زیرا در عمل ،ثبات را در ایزن کشزور
به هم زد و به هر طر خارجی اجازه دخالت داد؛ اهمیت این مسئله به این دلیل اسزت کزه
لیبی دارای ذخایر فراوان نفت بوده و هست و منبع مدمی برای تأمین اقتصادی این کشور و
جدان است (پوررشیدی.)1939 ،
موج خیش های مردمی که در اوایل سا  ،2111از شما آفریقزا شزروع و در کشزورهایی
چون تونس و مصر موف به سرنگونی حاکمان این کشورها شزده بزود ،در  1۲مزارس  2111بزه
سوریه رسید .حکومت بشار اسد نیش مانند سایر حاکمان عربی دست به سرکوب مخالفان سیاسزی
زد .در پی این اقدام حکومت سوریه ،آمریکا و کشورهای غربی تال

کردند که با سوریه همچزون

لیبی رفتار کرده و همان روند قطعنامهسازی شورای امنیت را که در مورد لیبی اجرا کرده بودنزد،
علیه سوریه نیش بهکار گیرند ) .(Weise and Others, 2011این کشورها در ادامزه بزا حمایزت از
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گروههای مخالف ،سبب ایجاد خأل سیاسزی و امنیتزی در بخزش بشرگزی از سزوریه شزدند کزه از
کنتر دولت بشار اسد خارج شده بود .همین اقدامات ،سزببسزاز ایجزاد گزروههزای افراطزی در
سوریه شد که هماکنون در قالب داعش و جبده النصره آن را مشاهده میکنیم.
با توجه به وجود زمینههای شروع آشزوبهزا در مصزر ماننزد سزایر کشزورهای عربزی،
زنجیرهای که در سرایت بیداری عربی به شما آفریقا طی شزد ،در اانویزه  2111بزه مصزر
رسید .این کشور بیش از سه دهه بود که توسط حسنی مبارک اداره میشد که پس از تزرور
انور سادات ،قدرت را بهدست گرفته بود .حاصل این حکمرانی سهدههای ،بهگونهای بوده کزه
از نظر سیاسی ،این رایم از ثبات مطلوبی برخوردار نبوده است .مصر از نظر اقتصادی ،کشزور
ثروتمندی نیست ،اما تنوع دینی ،مذهبی و قومی به این کشور ،غنزای فرهنگزی و اجتمزاعی
خاصی بخشیده است .جرقۀ انقالب مصر در  11اانویه  2111زده شد؛ زمانیکزه شزدروندان
مصری در برابر سفارت تونس در قاهره در حمایت از انقالب مردم تزونس ،تظزاهرات کردنزد.
(عصر ایران .)1933/11/21 ،بههرحا خأل سیاسی و امنیتزی ناشزی از خیزش هزای عربزی
سا های اخیر را باید از منظر عوامل مدم دیگری ازجمله ماهیت ساختار سیاسزی ،سزرکوب
شدن آزادیهای سیاسی در گذر دهه ها ،نابسزامانی زنزدگی اقتصزادی ،مناسزبات نامتعزاد
اجتماعی ،برجستگی واپسگرایی در الگوهای فرهنگی مستقر ،اثرپذیری روزافشون دولتها از
قدرتهزای بزشرگ و ...بررسزی کزرد کزه رویهزمرفتزه زمینزهسزاز آشزوبهزای کنزونی در
سرزمینهای عربی شدهاند.
خأل قدرت در سه حوزه بروز پیداکرده است :نخستین مورد« ،عزدم تمایزل آمریکزا بزه
درگیری در منطقه» است .آمریکاییها پس از  11سزپتامبر بزا تمزام وجزود و توانشزان وارد
منطقه شدند و بعد از پیروزی اولیه و برقآسا بر رایم صزدام حسزین و سزرنگونی آن ،دچزار
یک جنگ فرسایشی پرهشینه شدند که آنان را از چنین ورودی پشیمان کزرد .آمریکزاییهزا
برای خروج از جنگ ،تدبیری نیندیشیده بودنزد و ایزن باعزث شزد کزه گرفتزار یزک جنزگ
فرسایشی شوند و هشینههای بسیار سنگینی را متحمل شزوند .در انتخابزات  211۲و 2117

آمریکا حتی همحشبیهای بو

نیش از او و سیاستهزایش در عزراق حمایزت نکردنزد .اوبامزا

نقدی بسیار جدی به این سیاسزت وارد کزرد و گفزت« ،جنزگ در افغانسزتان ضزروری و در
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عراق ،غیرضروری بود»؛ این شعاری بود که اوباما بارها در مبارزات انتخاباتی  2117و 2113
بیان کرد .با چنین سیاستی هنگامیکه اوباما پیروز شد ،نخستین هد او ،خزروج نیروهزای
نظامی آمریکایی از منطقه بود .خروج نیروهای نظامی آمریکا ،در منطقه نوعی خزأل قزدرت و
درعینحا فرصتی را برای ایران ایجاد کرد .صدام سرنگون شد و جمدوری اسالمی ایران در
عراق به بازیگر مؤثری تبدیل شد و در منطقه نقش مؤثر خود را ایفا کزرد؛ ولزی ایزن خزروج
نیروهای آمریکایی با هیچیک از این قدرتها قابلپوشش نیست.
سا  2111در عمل ،زمان پایان حضور نیروهای نظامی در عراق بزود .خزأل در منطقزه
ایجاد و با یک رویداد دیگر تکمیل شد؛ این رویداد ،اعتراضات اجتماعی و سیاسزی در جدزان
عرب بود که از تونس شروع شد و تاکنون منطقه را تحت تأثیر قرار داده است .میتوان گفت
مدمترین تأثیرات آن عبارتند از :از بین رفتن حکومت تونس؛ نزابودی لیبزی بزهعنزوان یزک
کشور بازیگر مدم در منطقه؛ سرنگونی حکومت مصر که نقش اصلی را در جدزان عزرب ایفزا
میکرد؛ بروز مشکالت فراوان در یمن؛ بهخطر افتادن موقعیت و جایگاه بشار اسد در سزوریه؛
و از بین رفتن رایم اقتدارگرای صدام و عدم شکلگیری یک دولت مرکشی توانمند.
مقتدرترین دولتهای جدان عرب در پانشده سا اخیر از بین رفتند و این از بین رفزتن
دولتهای ملی که تعداد زیادی از آندا هم ملیگرا و چپگرا بودند ،خأل قزدرت بشرگزی را در
منطقه ایجاد کرد ،ضمن اینکه بسیاری از آندا به دولتهای بسیار شکنندهای تبدیل شدند.
در این خأل قدرت منطقهای ،منازعات میان دولتها و بازیگران غیردولتی تشزدید شزد.
هریک از دولتهایی که باقی ماندهاند ،سعی میکنند حوزه نفوذ خود را گسزتر

دهنزد ،یزا

بازیگران جدیدی ظدور کردهاند که سعی دارند در منطقه نفوذ کنند و ایزن امزر باعزث بزروز
رقابتهای سنگینتر و بهنوعی کشندهتر در منطقه میشود .این وضعیت ،بستری بود کزه در
اثر عملکرد هریک از دولتهزای منطقزهای و فرامنطقزهای شزکل گرفتزه و باعزث پیزدایش
گروههای جدیدی شده که یکی از آندا داعش است (یشدانفام.)1939 ،
یکی از دالیل بنیادین ظدور داعش در خاورمیانه ،تشزکیل نشزدن دولزتزملزت مزدرن
است .هماکنون خاورمیانه در زمزره منزاطقی اسزت کزه در آن «دولزتهزای ورشکسزته» 1و
. Failed States

1
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«دولتهای ضعیف» 1وجود دارند .مدمترین ویژگی این وضعیت آن است که در برابر ساختار
دولت مرکشی ،مقاومت وجود دارد و حاکمیت دولت مرکشی بهرسمیت شزناخته نمزیشزود.
البته پیش از این نیش در دولتها یک سزاختار «سلسزلهمراتبزی» 2وجزود داشزته اسزت ،امزا
هنگامیکه بحزث مربزوط بزه فضزای آشزوب مطزر مزیشزود ،در چنزین فضزایی سزاختار
سلسلهمراتبی به یک ساختار دگرگونکننده و دگرگونشزونده تبزدیل مزیشزود کزه در آن،
قدرت و دولت مرکشی ،دیگر کارکرد چندانی ندارد (متقی.)1939 ،
سطد پایهایتری از توسعه سیاسی وجود دارد که همان شکلگیری دولت ملزی اسزت.
دولت ملی در تعریف کالسیک ،دولتزی اسزت کزه اقتزدار خزود را در تمزام محزدوده تحزت
حاکمیتش اعما میکند؛ یعنی همانگونه که ماکسوبر میگوید ،دولت ملی ،دولتزی اسزت
که انحصار کاربرد خشونت را در یک محدوده سرزمینی در اختیار دارد .چنین سیطرهای بزر
این حیطه سرزمینی و کاربرد غیرقابلخدشه خشونت در آن ،تندا زمانی تحق مزییابزد کزه
گروههای رقیب این دولت مرکشی ،در هم شکسته شده باشند و دولت ملی ایجاد شده باشد.
بخش مدمی از آنچه اکنون در خاورمیانزه ر داده ،نتیجزه عزدم شزکلگیزری دولزت ملزی
نیرومند در این کشورها است.
در عراق و لیبی با پدیدهای بهنام دولتهای شکستخزورده روبزهرو هسزتیم .نیروهزای
داعش در ابتدای تداجم به موصل ،حدود هفتصد تا دو هشار نفر بودهاند .اما این گروه بر شدر
دومیلیوننفری موصل حاکم شد ،زیرا تفکر سلفی گزروههزای تکفیزری بزا سزاختار قزومی و
قبیلهای عراق گره خورده است و دقیقاً از همانجا نیش نیرو میگیرد .در عراق در طزو یزک
دهه گذشته ،دولتی مبتنیبر وحدت ملی شکل نگرفته است .بزهنظزر مزیرسزد کزه یکزی از
دالیل مدم ظدور داعش ،ضعف نوری المالکی در ایجاد اتحاد بزین محورهزای مختلزف دارای
قدرت در میان شیعیان و نیش اهل تسنن بهنحوی که خود را در قدرت سزدیم بداننزد ،اسزت.
پیشروی هزای داعزش در طزو یزک سزا اخیزر و گسزتر

بحزران امنیتزی در منزاط و

سرزمین هایی ر داده است که بخش عمده آندا سرزمینهای سزنینشزین عزراق بزودهانزد.

. Weak State
. Hierarchical

1
2
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مالکی در رأس یک ائزتال متشزکل از گزروههزای شزیعی از سزا  211۲تزا اوئیزه 2119
نخستوزیزر عزراق بزوده اسزت .از دیزد منتقزدان مزالکی ،سیاسزتهزای «فرقزهگرایانزه» و
«استبدادی» وی سبب شده است کزه داعزش در عزراق ظدزور کزرده و ایزن کشزور از نظزر
سیاسی و طایفهای بهشدت ازهمگسیخته و بیثبات شود.
بنابراین بنیادیترین و اساسیترین سطحی که باعث میشود میزدانی بزرای سزیطره و
نفوذ این گروهها ایجاد شود ،نبود یک دولت ملزی اسزت کزه بتوانزد قزدرتش را در محزدوده
مرزهای ملی اعما کند .سطد بعدی ،شکلگیری تعل ملی در میان نیروهای متعزدد اسزت
که در این کشورها وجود ندارد و یا ضعیف است .اگر چنین قدرتی وجزود داشزته باشزد کزه
مانع شکلگیری زمینه و بسزتری بزرای مزانور چنزین گزروههزایی شزود ،بزیتردیزد چنزین
گروههایی وجود نخواهند داشت یا از یک گروه محدود محلی فراتر نخواهند رفت.
اساساً دولتهای محافظهکار عرب و اسالمی تا همین اواخزر ،فضزا و ظرفیتزی را ایجزاد
نکرده بودند که گروههای نوظدور در جامعه بتوانند در فعالیتهای سیاسی مشزارکت فعزالی
داشته باشند و درندایت اینگونه سرخوردگی سبب تندرو شدن این گزروههزا مزیشزود .امزا
اتفاقی که در چند سا گذشته در کشورهای عربی ر داد و قرار بود بسط مزردمسزاالری را
در خاورمیانه تحق بخشد ،باعث تقویت گروههای تکفیری ازیکسو و از سوی دیگر ،تشزدید
بیسابقه بیثباتی در خاورمیانه شد .دلیل این امر آن است که ساخت دولت در این کشزورها
ضعیف است و فشار آوردن بر دولتهای مرکشی برای مشزارکت دادن نیروهزای سیاسزی در
شرایطی که آندا فاقد ت وانایی ندزادی و فکزری الزم بزرای جزذب و مزدیریت ایزن مشزارکت
هستند ،بهمعنای این خواهد بود که دولتها ضعیفتر شده و نزاگشیر ،دیگزر از قزدرت کزافی
برای حفظ ثبات برخوردار نخواهند بود .زیرا بنیاد آن دولت ملی قوی نیست .زمانیکه دولت
ملی ،ضعیف باشد ،این گروهها را سرکوب میکند ،زیرا قادر نیست به شیوههای دیگری آندزا
را مدیریت کند .همین تحلیل نشان میدهد که چرا در کشوری مانند لیبی ،هنگامیکه پس
از چدل سا  ،معمر قذافی ساقط شد ،دموکراسی مستقر نمیشود؛ بلکه آنچه سر برمزیآورد،
ترکیبی از گروههای قومیزقبیلهای،گروههای شبهنظامی و گروههای تکفیری و درنتیجه بروز
آشوب است .پس از سقوط صدام حسین ،طراحان نظم سیاسی جدید ،دموکراسی مبتنزیبزر
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سدمبری گروههای قومی را در عراق شکل دادند .ریاستجمدوری را به کردها ،نخستوزیری
را به شیعیان و ریاست مجلس را به سنیها دادند .این شرایط بهطور کامل همزان وضزعیتی
است که در دموکراسی مبتنیبر سدم اتفاق میافتد .هرکس خواهان افزشایش سزدم خزود از
قدرت و مواهب آن است .وضعیتی که مدام به دولت فشار میآورد ،انسجام دولزت را کزاهش
میدهد و دولت را ضعیف میکند .هنگامیکزه دولزتهزای ضزعیف در خاورمیانزه بزا امزواج
نوسازی و گستر

سیاسی مواجه میشوند ،ضعیفتر خواهند شزد و ایزن ضزعیفتزر شزدن

بهمعنی این خواهد بود که گروههای جدیدی سر برمیآورند کزه لشومزاً بزازی دموکراسزی را
بهرسمیت نمیشناسند و خشونت ،تندا ابشارشان است (کاظمی.)1939 ،
برخی از ریشههای داخلی بحران بهوجودآمده در عراق عبارتند از:
 . 1تغییرات سریع در سیستم توزیع قزدرت از حزشب بعزث و نظزام توتزالیتر بزه سزاختار
دموکراسی :از زمان فروپاشی امپراتوری عامانی تا سا  2119ساختار قدرت در عراق ابتزدا بزر
اساس سیستم پادشاهی و سپس جمدوری بزوده اسزت .جمدزوری کزه در آن رؤسزایجمدزور
مادامالعمر بسان دیکتاتورها بر این کشور حکمرانی کردهاند .در واقع دموکراسی و مدنیت نهتندا
در میان شدروندان عراقی ،بلکه در میان نخبگان سیاسی نیش ندادینه نشده بود؛ ازاینرو جامعزه
عراق با سقوط صدام حسین شاهد تغییر سریع مبانی قدرت در این کشور بوده است؛
 .2در جامعه عراق ،نظم بهطور سنتی توسط یک منبع مقتدر بزالمنزازع توسزط حزشب
بعث و صدام حسین ،ارتش و استخبارات عراق تزأمین مزیشزد و شزدروندان ،مجزالی بزرای
حضور پیدا نمیکردند .پس از سرنگونی صدام و حشب بعث و اشزغا عزراق ،ایزاالت متحزده
نقش این قدرت بالمنازع را ایفا میکرد و تزأمین نسزبی امنیزت را برعدزده گرفزت .پزس از
کاهش نیروهای آمریکایی و خروج بخش قابلتوجدی از آندا از عراق ،وظیفزه تزأمین امنیزت
بهعدده نظام سیاسی عراق قرار گرفت که فاقد یک سطد قدرت برتر بودند و این نبود قدرت
فائقه ،طمع ناراضیان اهل سنت ،بعایها و فرماندهان ساب ارتش و عناصر استخبارات عزراق
از توزیع جدید قدرت در ساختار حکومت عراق مبتنیبر رأی مردم را برانگیخت که بزهدلیزل
شکست در انتخابات ،از راههای دیگری دست به تأمین منافع خود بشنند؛
 . 9ضعف نوری مالکی در ایجاد اتحاد بزین محورهزای مختلزف دارای قزدرت در میزان
شیعیان و نیش اهل تسنن بهنحویکه خود را در قدرت سدیم بدانند؛
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 .1اهما در رسیدگی به طر هزای عمرانزی و رفزاهی مصزوب در سزه اسزتان مدزم و
سنینشین االنبار ،نینوا و صال الدین؛
 .1عدم تصفیه کامل بعایها از ارتش و دستگاههای امنیتی ،ناآگاهی نظزام اطالعزاتی و
ارتش نوری مالکی از کودتای شکلگرفتزه و آمزوز

ناکارآمزد نیروهزا در طزو سزا هزای

اشغا  ،و مدمتر از همه شکل نگرفتن یک قزدرت نظزامی وفزادار بزه نظزام سیاسزی جدیزد
(همچون سپاه بدر در یک تشکل نظامی قدرتمند) برای دفاع از اسزتقال و تمامیزت ارضزی
عراق و نظام سیاسی آن؛
 .۲سیاست های دوگانه اقلیم کردستان عراق در برابزر دولزت مرکزشی از زمزان سزقوط
صدام حسین ،موجب ایجاد دو قدرت مجشای بغداد و اربیل در این کشزور شزده بزود .تزال
مقامات اربیل برای خودمختاری بیشتر و یا استقال کامل و افشایش تنشهزا میزان طزرفین
پس از فرو

نفت این منطقه بدون مداخله حکومت مرکزشی ،زمینزهسزاز بسزط بحزران در

عراق شد (صفوی.)1939 ،
 .7نقش قدرتهای خارجی
شاید در نگاه نخست ،بزه نظزر برسزد کزه بزازیگران ،نقزش چنزدانی در ظدزور داعزش
نداشتهاند .اما اگر دقی تر به بحران کنونی عراق و سوریه بنگریم ،مشاهده خواهیم کزرد کزه
رفتار بازیگران بینالمللی از مدمترین عوامل ظدور داعش اسزت .پیشزتر بزه نقزش آمریکزا و
همراهان آن در فروپاشی دولت صدام حسین و بهوجود آوردن شرایط خزال سیاسزی اشزاره
شد ،اما در اینجا به بخشی از رفتارهای آمریکا و برخزی از بزازیگران منطقزهای کزه بزهطزور
مستقیم در ظدور و تداوم پدیدۀ داعش نقش داشتهاند ،پرداخته خواهد شد.
آمریکا .متغیر اولیهای که آمریکاییها در نگاه به داعش دارند ،درنظر گرفتن آن بهعنزوان
ابشاری برای مشروعیت بخشیدن به حضور آمریکا در منطقه ،بهویژه حضور آمریکا در عراق است
(مطدرنیا .)1939 ،بهطورکلی بهنظر میرسد منافع این کشور اقتضا میکند کزه منطقزه خلزی
فارس از صلد و ثبات و امنیت پایدار برخوردار نباشد که سه دلیل عمده دارد:
 .1خأل امنیتی که نیاز به حضور قدرت های جدانی نظیزر آمریکزا را در منطقزه توجیزه
میکند .هرچه این عدم امنیت بیشتر باشد ،نیاز بیشتر و درنتیجه وابستگی بیشزتر را در پزی
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خواهد داشت .منابع سرشار زیرزمینی نفت و گاز را میتوان دلیل تال

آمریکا برای حضزور

فیشیکی در منطقه دانست .نفت منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) جایگزاهی مدزم و اساسزی در
اقتصاد آمریکا دارد .این کشور برای تأمین امنیت صدور نفزت ،سزعی در مدندسزی تحزوالت
سیاسی و اقتصادی منطقه دارد .با توجه به جایگاه برجسته غرب آسیا ،آمریکزا وابسزتهتزرین
کشور جدان به این منطقه است .وابستگی اقتصادی و راهبردی ایاالت متحده به نفزت غزرب
آسیا به بدای گشا عملیات نظامی و تددید امنیتزی ایزن کشزور تمزام شزده اسزت (ترابزی،
 .)97 :1931بهاین ترتیب ،آمریکا امنیت منطقه خاورمیانه را در حوزه منزافع امنیتزی خزود
تعریف میکند.
بیتردید یکی از مدمترین عوامل ظدزور تروریسزتهزایی نظیزر داعزش در خاورمیانزه،
سرنگونی دولت صدام حسین است که فارغ از درستی یا نادرستی این اقدام ،دولزت ضزعیفی
در این کشور روی کار آمد که قادر به برخورد با گروههای تروریستی نبزود .مداخلزه نظزامی
آمریکا در عراق در سا  2119زمینهساز انتقا افراطیون و تروریستهزا از منزاط مختلزف
جدان به عراق و سوریه شد (وحیدا.)21 :1939 ،
حملۀ نظامی آمریکا به عزراق ،چنانکه انزتظار مزیرفت ،ازیزکسزو دیکتزاتور ددمنشزی
همچون صدام حسین را نابود و از سوی دیگر ،نیروی بزرانگیشندۀ تزضادها و بحرانهای قزومی،
مذهبی و طبقاتی سرکوبشده در طو چند دهه را آزاد کرد و به پدنۀ سیاسی ایزن کزشور راه
داد .آمریکا در عراق با تشکیالتی تحت عنوان دولت ،طر است که گرچه محبوبیزت چنزدانی
نشد مردم نزداشت ،اما بزههرحا دارای سازمان ویژهای بود کزه آن را از طالبان متفاوت جززلوه
مزیداد .ایاالت متحده در جنگ با طزالبان ،هزمدلی و همراهی تمام دولتهای منطقزه زحتزی
حامیان ساب طالبانز و جدان را پشتیبان خود داشت ،حا آنکزه تززقابل احززتمالی آمریکزا و
عراق از چنین بستر مساعدی بزیبدره بود .ارتش آمریکزا در دوره حززضور فززیشیکی در خزاک
افغانستان ،نهتزندا از سوی عموم مردم و قبایل مسلد مختلف تددید نمزیشزد ،بلکزه حمایزت
گروههای بهستودهآمده از قزشریگری و سززختگیزری دینزی طالبزان و پشزتیبانی نیروهزای
نظامی ائتزال شزما را پشزتوانۀ خزود داشزت .در عراق وضع اینگونه نبود.
شزما عراق ز با تضعیف و اندزدام رایزم صزدام حسزینز در اختیزار نیروهزا و احزشاب
ناسیونالیست کردی قرار گرفت که خزود دارای اخزتالفات جزدی و حلنشده در حزد تقابزل
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نظامی هستند .در جزنوب نزیش شزیعیان عزراق سززلطۀ ایززاالت متحزده را بزر کشزور خزود
برنمیتافتند .همچنین در مرکش این کشور زبا وجود تشزتت و پراکنزدگی قزومی ،مزذهبی و
سیاسیز جزایگشین نیرومنزدی کزه از اقتزدار و هژمزونی الزم بزرای کسزب قزدرت سیاسزی
برخوردار باشد ،وجزود ندارد (قراگوزلو.)13-21 :1937 ،
سر برآوردن و گستر

بنیادگرایی دینی ،یکی از پیامدهای حملۀ آمریکا به عزراق اسزت.

شرایط پس از حمله آمریکا به عراق نشان میدهد که جنگ علیه تروریسم نهتندا موف نبزوده،
بلکه اندیشههای تروریستی را نیش تقویت کرده است .آمریکا جدان را با شعار مبارزه با تروریسزم
فریب داد ،درحالیکه هیچگونه اقدام واقعی علیزه افکزار تروریسزتی و زمینزههزای پدیدآورنزده
تروریسم انجام نداد .وجود ایدئولوایهای افراطی و بنیادگرا در جدان و ظلم و تعدی بزه مزردم
افغانستان ،عراق و ...از سوی آمریکاییها ،زمینهساز ظدور گروههزای تروریسزتی کنزونی نظیزر
داعش شد که از سال های کشتار جمعی در بازار سیاه خطرناکتر هستند .اگر در کنار مبزارزه
فیشیکی با تروریسم ،مبارزه با اینگونه زمینههزا صزورت مزیگرفزت ،هزماکنزون شزاهد ظدزور
جنبههای جدیدی از تروریسم نبودیم که جامعه بشری را تددید کند .پس از تشکیل این گزروه
تروریستی نهتندا مردم شاهد برقراری ثبات و امنیت در کشور خود نبودند ،بلکه شاهد گستر
روزافشون اقدامات تروریستی در خاک خود هستند؛ بهگونهای که در حا حاضر هزر روز شزاهد
وقوع اقدامات تروریستی هستند (بصیری و شایان.)19-11 :1931 ،
نوام چامسکی ،اشغا دهساله خاک عزراق از سزوی نیروهزای آمریکزایی و انگلیسزی را
منشأ اصلی پیدایش گروه تروریستی داعش در عزراق عنزوان کزرده اسزت .آمریکزا در سزا
 2119به بدانه وجود سال های کشتار جمعی در عراق و جنگ با تروریسزم بزه ایزن کشزور
حمله کرد .سال های کشتار جمعی مورد ادعای آمریکا هیچگاه در عراق پیدا نشدند ،امزا در
نتیجه جنگ آمریکا ،عراق وارد یک دوران خال سیاسی شد .این دوران برای کشزوری نظیزر
عراق که مدمترین معضل آن ،نگاه فرقهای به قدرت اسزت ،دورانزی خطرنزاک بزا پیامزدهای
درازمدت بود .آمریکاییها که با هد جلوگیری از قدرت گرفتن شیعیان در عزراق خواسزتار
تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شدند ،هیچگزاه در تحقز ایزن هزد خزود موفز
نبودند .عراق در نتیجۀ رفتار آمریکا پس از سقوط صدام ،درگیر جنگ فرقزهای بزرای قزدرت
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شد و همین عامل نیش سبب شد حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق در اولویت نخسزت
این کشور قرار نگیرد .چامسکی بر این باور است که رفتار آمریکا و انگلیس در عزراق پزس از
صدام ،ازهم پاشیدگی سزاختار اجتمزاعی ایزن کشزور را در پزی داشزت و همزین عامزل نیزش
نخستین شعلههای اختالفات فرقهای را ایجاد کرد .مشغو شدن به اختال های فرقهای کزه
راهبرد تاریخی قدرتهای استعماری در جدزان اسزالم اسزت ،ازیزکسزو سزبب بزیسزامانی
سیاسی و از سوی دیگر ،موجزب آغزاز و گسزتر

خشزونتهزای نشزئتگرفتزه از تحجزر و

تروریسم در عراق شد .بیتردید ،اینگونه فضای سیاسی و اجتمزاعی ،بدتزرین شزرایط بزرای
بروز و گستر

گرایشهای افراطی در کشورهای هد اسزت کزه عزراق نیزش شزاهد چنزین

اتفاقی بوده است .بیسامانی سیاسی در عراق پس از صدام و در اولویت قرار گرفتن فرقزه بزر
هویت ملی عراق ،سبب دخالت برخی از بازیگران منطقهای بهویژه عربستان سعودی در امور
داخلی این کشور با هد تضعیف موقعیت برتر شیعیان شزد .آ سزعود بزرای جلزوگیری از
قدرت گرفتن شیعیان در عراق به گروههای متحجری متوسزل شزد کزه هزم در کشزورهای
عربی و هم در افغانستان حضور داشتند (چامسکی.)1939 ،
 .2فرو

اسلحه یکی از پرسودترین تجارت ها با تولید ثروت ماندگار برای آمریکا است.

رقابتها ،چالشها و مشکالت امنیتی در منطقه ،بزشرگتزرین فرصزت را بزرای کارتزلهزای
تسلیحاتی قدرتهای بشرگ و رسیدن به منابع سرشار ثروت فراهم میکند.
 .9ایجاد امنیت پایدار برای رایم صدیونیستی که باید در چارچوب سیاستهزای کزالن
اسرائیل و دشمنی با ایران و محور مقاومت در منطقه تفسیر شود .تشکیل حکومزت داعزش،
میتواند تشکیل یک دولت میلیتاریستی با محور ایدئولوایک در کنار مرزهزای ایزران باشزد.
این امر میتواند جبدۀ مقاومت را بهطور کامل کمرشکن کرده ،مغش مقاومت (یعنی تدران) را
از بدنه ،یعنی سوریه و از دست و پایش که لبنان و فلسطین هستند ،بهطور کامل جزدا کنزد
و یک شکا استراتژیک بهوجود آورد .درعینحا تشکیل داعش با سزوگیریهزای افراطزی
اهل تسنن و رویکرد مذهبیزنظامی میتواند نقطه تقابلی با ایران باشد .اگزر ایزران مرزهزای
امنیتی خود را در جنوب لبنان قرار داده ،اسرائیل در حمایزت از داعزش مزیتوانزد مرزهزای
امنیتی خود با ایران را به مرزهای غربی ایران با عراق منتقل کند .از ایزن نظزر بزشرگتزرین
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حامی داعش میتواند رایم حاکم بر تلآویو باشد و بیشترین نفزع را بزرای اسزرائیل داشزته
باشد ،زیرا اسرائیل اگر بتواند این معنا را دنبزا کنزد کزه یزک اسزرائیل جدیزد بزا رویکزرد
صدیونیست اسالمی در مرزهای عراق و در نشدیکی ایران بهوجود آورد و خط ارتباط موجزود
میان ایران ،سوریه و لبنان را قطع کند ،بیشترین امکانات را برای ایجاد غشای امنیتی بزرای
خود فراهم خواهد کرد (مطدرنیا.)1939 ،
بحران داعش و رفتار آمریکا را نیش در همین چارچوب میتوان بررسی کرد .لزذا شزاهد
یک دوگانگی متضاد در مواضع اعالمی و اعمالی آمریکا در مزورد داعزش هسزتیم .بزا وجزود
قانونی و دموکراتیک بودن دولت نوری مالکی ،در عمل ،آمریکا بهطور جدی به مزالکی بزرای
کنتر بحران داعش کمک نکرد و حتی مواضع اعالمزیا

نیزش در یزک تحلیزل گفتمزانی،

نقطه ثقل پیامش از محکوم کردن حرکت داعش ،به مواضع عربستان مبنیبزر اینکزه ظدزور
داعش بهسبب اشتباهات مالکی بهوجود آمده است ،متمایل شد (صفوی.)1939 ،
ایاالت متحده آمریکا با همکاری رایم صدیونیستی و برخی کشورهای منطقه ،بهدنبزا
آن هستند که با تغییر موازنه استراتژیک در منطقزه بزهضزرر ایزران ،ضزمن تضزعیف عمز
استراتژیک ایران ،آن را به سوی حزل مناقشزه بزا غزرب و تزن دادن بزه تعزامالت راهبزردی
گسترده با نظام سلطه هدایت کنند (سراج .)1939 ،بنابراین برخال فضای رسانهای که بزه
محکومیت اقدامات گروههای تروریستی و داعش میپردازند ،در سیاستهزای اعمزالی خزود،
گروههای تکفیری و داعش را مورد حمایت قزرار مزیدهنزد و از طریز کشزورهای واسزطه،
تسلیحات و تجدیشات نظامی آندا را تأمین میکنند.
بازیگران منطقهای نیش نقش مدمی در ظدور داعش ایفا میکنند .پیش از شزکلگیزری
ائتال بینالمللی ضدداعش ،عقبۀ فکری و عقیدتی ایزن گزروه ،توسزط سزلفیگزری تغذیزه
میشد و ندادهای امنیتی و اطالعاتی عربستان ،پشتوانه داعش بزرای جزذب نیزرو و حرکزت
تاکتیکی در سوریه و عراق بودنزد .بسزیاری از نیروهزای داعزش در اردن آمزوز

دیزدهانزد

(صفوی .)1939 ،بهجش عربستان و اردن ،مدمترین بزازیگران مزؤثر در شزکلگیزری و تزداوم
اقدامات گروه تکفیری ز تروریستی داعش ،قطر و ترکیه هستند.
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قطر .قطر در عرصه منطقهای ،در چند سا اخیر در پزی ایفزای نقشزی جزدی و متمزایش
نسبت به سایر کشورهای خلی فارس بوده و توانسته است ضمن تضمین امنیت و ثبات خزود،
به ایفای نقشهای فعا در سطد منطقهای بپزردازد .گسزتردگی حزوادر در پدنزه جغرافیزای
منطقه نشاندهنده بلندپروازی قطر از مغرب تا الجشایر ،لیبزی ،تزونس ،مصزر ،سزودان ،یمزن و
سوریه بهعنوان بارزترین صحنه برای ایفای نقشهزای متعزدد ایزن کشزور اسزت .بنزابراین در
بررسی آنچه در سا های اخیر در جدان عرب میگذرد ،نمیتوان بهسادگی از نقش شبهجشیزره
کوچک قطر در حاشیه جنوبی خلی فارس گذشت .قطر بهگونهای نقشآفرینی میکند که اگزر
اغراقآمیش نباشد ،بنا به نظری باید گفت که واقعاً همه راهها در سا های اخیر به «دوحه» ختم
میشوند ( .)Brahimi El Mili, 2008: 23بهدلیل روابزط عمیز و مسزتحکم قطزر در طزو
سا های گذشته با گروههای سلفیزتکفیری ،این کشور پزس از شزروع بحزران سزوریه تزال
کرده که پذیرای بسیاری از رهبران و سران این جریانها باشد و میشبانی مخالفان بشار اسزد را
در چند مورد برعدده داشته است .همین عامل ،فرصزتی را بزرای قطزر در معزادالت سزوریه و
عراق پس از ظدور داعش فراهم کرد و اینک رسانههای آن ،پوشش خبری بسیاری از اقزدامات
گروههای تروریستی داعش را برعدده دارند .هماکنون شبکههای الجشیره بهنحزو هوشزمندانهای
به مخاطبان القا میکنند که داعش ،علت نیست ،بلکه معلو است .نکته پندان و گاه آشزکار در
گشار های این شبکه ،تأکید اغراقآمیش بر اشتباهات مالکی و بهنوعی القای ایزن مطلزب اسزت
که حکومت شیعیان به حقوق دیگر گروههزای عزراق ظلزم کزرده و حرکزت داعزش بزهنزوعی
تظلمخواهی اقلیتی است که از سوی شیعیان مورد اجحا واقع شدهاند (صفوی .)1939 ،ایزن
موضوع بهحدی آشکار است که اگر از هر کارشناسی در سطد جدان بخواهیم نزام سزه رسزانۀ
حامی گروههای سلفیزتکفیری از القاعده گرفته تا گروه داعش را ذکر کند ،بهطزور حزتم یکزی
از این سه نام ،شبکه الجشیره خواهد بود .درحالیکه اکار قریب بهاتفاق رسانههزای دنیزا از وااه
داعش استفاده میکنند ،شبکه الجشیره بههمراه چند شبکه دیگر ،از عنوان «دولت اسزالمی در
عراق و شام» و پس از آن «دولت خالفت اسالمی» برای توصیف این گروه تروریستی اسزتفاده
میکنند (فارس نیوز.)1939/۲/21 ،
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ترکیه .در طو دهههای پایانی قرن بیستم ،ترکیه شاهد گرایشهای اسزالمی در سیاسزت
داخلی و خارجی خود بوده است .تفاوت این نوع اسالمگرایزی بزا اسزالمگرایزی سزایر کشزورهای
اسالمی در جدان اسالم ،بیشتر در حوزه سیاست خارجی ترکیه قابل مشاهده بزوده و مربزوط بزه
گرایش ترکها به اسالم اعتزدالی اسزت (افضزلی و متقزی )17۲ :1931 ،کزه بزهشزکلی بزارز در
دستورکار حشب عدالت و توسعه قرار گرفت .ایزن سیاسزت خزارجی جدیزد« ،نوعامزانیگرایزی»
نامیده میشود.
گرچه خودداری ترکیه از پیوستن به ائتال ضدداعش را برخی از رسزانههزا بزهمعنزای
نگرانی از سرنوشت دهها تبعه ترک بهگروگانگرفتهشده در موصل تفسیر کردهانزد یزا اینکزه
آن را در راستای مخالفت آنکارا با سیاستهای واشنگتن (رهبر پیمان ناتو که ترکیه عضزوی
از آن است) در منطقه میدانند ،بااینحا نباید از شکلگیری نوعی همسویی راهبردی بزین
اهدا کالن و بلندمزدت ترکیزه در منطقزه و اقزدامات و عملکزرد داعزش در آن بزهآسزانی
گذشت .ظاهراً ترکیه راه جدیدی را برای بهدست آوردن فتوحات گذشته خزود یافتزه اسزت.
این بار دیگر عضویت در ناتو و تکرار تال

ناکام برای پیوستن بزه اتحادیزه اروپزا هزیچیزک

نمیتوانست رؤیای بازگشت این فتوحات را برای رهبر حشب عزدالت و توسزعه فزراهم کنزد،
بلکه دولت اسالمی در عراق و شام ابشاری است که میتواند امپراتزوری عامزانی را بزار دیگزر
دستکم برای ترکها محق سازد و اگرچه خود در آن حضور علنی ندارند ،امزا کمزکهزای
مالی و حمایتهای پشت پرده آنکارا میتواند داعش را هم مجبور به الگو گزرفتن از آن کنزد
(فارس نیوز.)1939/۲/21 ،
به طورکلی در مورد نقش بازیگران منطقهای باید گفت که داعش ،حاصزل رقابزتهزای
بلوغنیافتۀ استراتژیک بین قدرتهزای منطقزهای اسزت .ماننزد هزر نقطزه دیگزری در دنیزا،
کشورها بهدنبا تأمین منافع ملی در منطقۀ زیستی خزود هسزتند ،ولزی در منطقزۀ خلزی
فارس این وضعیت ،پیچیده شده است .رقابت های ایزدئولوایک و رقابزت قزدرت در منطقزه؛
وجود پو سرشار و بیزحمت حاصل از نفت که سطد مطالبات و خواسزتههزای دولزتهزای
فعا منطقه را باال برده و دست آندزا را بزرای صزر هشینزههزای گزشا بزرای رسزیدن بزه
خواستههای در برخی از موارد ،جاه طلبانه باز گذاشزته اسزت .القزای تفکزر شزیعههراسزی و
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ایرانهراسی بین اعراب توسط گروههای ذینفوذ و عدم شکلگیزری فضزای گفزتوگزو بزین
نخبگان در سه سطد حکومتی ،دانشگاهی و دینی در منطقه ،فضای ذهنی هر سه گروه را از
یکدیگر بهشدت دور کرده است و انباشتههای ذهنی متخاصزم را تقویزت کزرده و روزبزهروز
سبب رشد بیشتر آن میشزود (صزفوی )1939 ،و درندایزت منجزر بزه نقزشآفرینزی مزؤثر
بازیگران منطقهای در ظدور و تداوم داعش در عراق و سوریه شده است.
نتیجهگیری
هد این مقاله بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی ظدور داعزش در خاورمیانزه
بود که هم اکنون فعالیت خود را از عراق به سوریه ،لیبی و مصر توسعه داده و بزه نقطزۀ
ثقل بحث های امنیتی خاورمیانه و حتی جدان تبدیل شزده اسزت .عوامزل مختلفزی در
ظدور داعش در خاورمیانه نقش داشته اند که نمی توان تندا با اقدامات فوری و شتاب زده
به آندا پاسخ گفت و رفع آن ،واکنش های بنیادی تزر سیاسزی و اجتمزاعی را مزی طلبزد.
هم اکنون بسیاری از رسانه های بشرگ جدانی این گونه القا می کنند که انگاره های مذهبی
نقش مدمی در ظدور داعش داشته اند ،اما آندا از درک این موضزوع عزاجش هسزتند کزه
ظدور گروه های افراطی اسالم گرا و تروریستی را باید در بطزن تحزوالت چنزدین دهزه ای
خاورمیانه مورد تحلیل قرار داد .بدون توجزه بزه بسزترهای سیاسزی و اجتمزاعی ظدزور
داعش نمی توان تحلیل درستی از این پدیده ارائه داد .هد مقاله حاضزر ارائزه تحلیلزی
جامع با درنظر گرفتن این گونه موارد بوده است.
بیان شد که ریشههای تاریخی و مبانی فکری گزروه تروریسزتی داعزش و بزهطزورکلی
ریشه تاریخی شکلگیری افکار داعش و نخسزتین بنیزان اندیشزههزای سزلفی را در مرحلزه
نخست باید به احمد ابن حنبل که مکتب فکریا

بر «نص»« ،پرهیش از هرگونه اجتدزاد» و

«عقلستیشی» تأکید داشت ،منتسب دانسزت .در مرحلزه دوم ،افکزار سزلفی و بنیادگرایانزه
داعش به ابن تیمیه ،فقیه و متکلم اهل تسنن برمیگردد .عقاید ابن تیمیه در عصر جدیزدتر
به ما توسط محمدبن عبزدالوهاب ارائزه شزد و بسزیاری وی را مبتکزر و ایجادکننزده عقایزد
وهابیان ،سلفیگری و گروههای بنیادگرای امروزی همچون طالبان و داعزش و نقطزه عطزف
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دیگری در تفکر سلفیگری میدانند .سلفیگری پس از محمدبن عبدالوهاب بزهصزورت یزک
ساختار سیاسی درآمده و با همپیمانی با محمدبن سعود ،پایزهگزذار حاکمیزت آ سزعود در
عربستان ،این روند تسریع شد .عالوهبر سرزمین حجاز ،در مصزر نیزش سزلفیگزری گسزتر
یافته و حسن البنا و جنبش اخوانالمسلمین ،رگههای جدیدی از ایزن اندیشزه را در مصزر
ایجاد کردند .پس از مرگ حسنالبنا  ،جنبش اخزوانالمسزلمین تحزت تزأثیر اندیشزههزای
ابواالعلی مودودی ،سید قطب و رشید رضا قرار گرفت و آندا ضمن تابیت رو

پایبندی بزه

متون دینی بر اساس دیدگاههای خاص فقدی خود ،دیدگاه تکفیر را پیریشی کردند.
داعش برخاسته از بافت قومیتی ،عشزیرهای و تزاریخی سزرزمین عزراق و شزام و خزأل
قدرت ناشی از سقوط صدام در عراق است .بیتردید خأل فکری و اعتقادی سرزمین حجزاز و
شززرایط اقلیمززی و دور بززودن از شززاهراه ارتبززاطی و تمززدنی جدززان و نیززش تبلیغززات وسززیع
سلفیگری که گاهی با حمایت نیروهای خارجی و حکومتهای وابسته منطقهای نیش همزراه
بود ،در شکلگیری نطفه اولیه سلفیگری در عصر میانه نقش بسشایی داشت.
برخی از کشورهای منطقزه بزه ویزژه ترکیزه در رویزارویی بزا داعزش رفتزار متناقضزی
داشتهاند .تغییر رفتار ترکیه در قبا داعش صرفاً ظاهری و بر اساس شزرایط اجبزاری اسزت
که این کشور در آن قرار گرفته است .هرچند مقامات ترکیهای ازجمله رجب طیب اردوغزان،
رئیسجمدور ترکیه بارها منکر حمایت کشورشان از تروریسزتهزای داعزش شزدهانزد ،ولزی
بیتردید یک دوگانگی عمی در سیاست خارجی این کشور در قبا بحزران عزراق و سزوریه

وجود دارد که نمیتوان آن را انکار کرد (فرهنگیان .)۲3 :1939 ،در همزین راسزتا ،اسزتفان
سگالر در کتاب خود با عنوان «ارتشهای نامرئی» مینویسد :ما دشزمنان خزود را بزه انجزام
تروریسم محکوم میکنیم ،اما زمانیکه همین اقدامات از سوی دوستان یا شرکای مزا انجزام
شود ،این قبیل اقدامات را بهعنوان مبارزه بزا حکومزتهزای توتزالیتر و سزرکوبگزر توجیزه
میکنیم ).(Segaller, 1987: 20
اشاره شد که یکی از مدزمتزرین عوامزل زمینزهسزاز ظدزور گزروه تروریسزتی داعزش،
سرنگونی دولت صدام حسین بود که سبب شد دولتی ضعیفی در این کشور روی کزار بیایزد
که توان برخورد با گروههای تروریستی را نداشت .این سرنگونی ،نیروی بزرانگیشندۀ تزضادها
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و بحرانهای قومی ،مذهبی و طبقاتی سرکوبشده در طو چند دهه را آزاد کرد و به پدنزۀ
سیاسی ایزن کزشور راه داد.
بههمین ترتیب ،تحوالت پس از رویداد موسوم به خیش

عربی ،نوعی خزال سیاسزی و

امنیتی را به وجود آورد که شرایط مناسبی برای ظدور داعش تلقزی مزیشزود .دولزتهزا در
سوریه ،مصر و لیبی فاقد توانمندی سیاسی و نظامی الزم برای رویارویی بزا داعزش هسزتند.
البته اشاره شد که ماهیت ساختار سیاسی ،سرکوب شدن آزادیهای سیاسی در گذر دههها،
نابسامانی زندگی اقتصادی ،مناسبات نامتعاد اجتماعی ،برجستگی واپسزگرایی در الگوهزای
فرهنگی مستقر ،و اثرپذیری روزافشون دولتها از قدرتهای بشرگ ،مقدمۀ تحوالت سا هزای
اخیر جدان عرب تلقی میشوند.
یکی دیگر از عوامل تاریخی ،سیاسی و اجتماعی که در ظدزور داعزش نقزش داشزته اسزت،
فقدان دولتزملتسازی مدرن در منطقه خاورمیانه است .دولتزملزتسزازی بزهمعنزای ایجزاد و
بازسازی همه پیوندهای فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی است کزه گروهزی از مزردم را در چزارچوب
یک ملت ،به هم مرتبط میکند .بسیاری از جوامزع خاورمیانزهای از سزاختار سیاسزی و وضزعیت
اقتصادی نامطلوبی در مقایسه با بخشهای پیشرفتهتر جدان برخوردارند .مشزکالت اقتصزادی در
کنار ندادهای ضعیف و فاسد ،میتواند به تشکیل دولتهای ورشکسزته ،ضزعیف و آسزیبپزذیر و
مناسب برای شکلگیری گروههای تروریستی نظیر داعش منجر شود.
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پن شنبه  1دی .1939
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