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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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گروه تروریس��تی داعش یکی از جریان های افراطی است که در چند سال 

اخیر با حمایت و برنامه ریزی آمریکا و صهیونیست ها شکل گرفته و با پشتیبانی برخی کشورهای 

عربی به یک خطر منطقه ای تبدیل شده است. این جریان نامشروع تاکنون پیامدهای مخرب و 

فاجعه باری در کشورهای اسامی � از جمله سوریه و عراق � داشته است. کشتار مردم و قتل  عام 

دسته جمعی در ش��هرها و روستاها، بمب گذاری و تخریب مساجد و اماکن مقدس مسلمانان، 

بهره برداری و فروش غیرقانونی ذخایر نفتی به شرکت های اسرائیلی و آمریکایی، تصرف شهرها 

و ایجاد ناامنی در آن ها و... فقط بخش��ی از پیامدهای گوناگون سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی حمات این گروه تکفیری طی چند سال گذشته است.

در این مقاله به پرسش »نتایج حاصل از حمات داعش در حیطه فرهنگی در کشورهای سوریه 

و عراق« پاسخ داده می شود. گروه داعش از ابتدای شکل گیری تاکنون ابزار دست استعمارگران 

بوده و عاوه بر مخالفت با اسام ناب، به عنوان گروهی سیاسی و تروریستی شناخته شده  و به 

نظر می رس��د خسارات و صدمات زیادی به حوزه فرهنگی در عراق و سوریه وارد ساخته است. 

هدف این مقاله آگاهی از نحوه شکل گیری گروه داعش در کشورهای سوریه و عراق و چگونگی 

گسترش آن در فضای جغرافیایی این کشورها و نهایتاً نتایج زیان بار فرهنگی این گروه در شهرها 

و اماکن تحت تصرف خود است. 

تأثیرات داعش بر 
جغرافیای فرهنگی 

عراق و سوریه

علی احمدی
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این مقاله از روش اِس��نادی بهره گرفته و با اس��تفاده از منابع کتابخانه  ای به انجام رسیده است. 

نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه داعش با  تصرف نواحی فرهنگی و تاریخی، تظاهر به انجام 

فرایض دینی در رسانه ها، هدف گیری و ترور شخصیت های دینی و مذهبی، قتل عام خبرنگاران، 

نویسندگان و شاعران، مقابله ظالمانه و زورمدارانه با فرهنگ اصیل اسامی، تخریب اماکن مقدس 

و مساجد، جلوگیری از اشاعه و تبادالت فرهنگی نواحی و بسته نگه داشتن آن ها و نظایر آن، دارای 

اهداف ضداسامی بوده و با ابزار و روش های غیرانسانی منجر به ایجاد ناامنی در جامعه عراق 

و سوریه شده است.

مقدمه

 گروه تکفیری و تروریستی »داعش« یا »دولت اسامی عراق و شام« پس از حمایت های گسترده  

کش��ورهای غربی با سردمداری آمریکا و صهیونیسم جهانی در منطقه آسیای غربی هم زمان با 

اعام کشته شدن بن الدن در سال 2011م. شکل گرفت؛ گسترش خود را از طریق حمات نظامی 

و سخت به سمت نقاط استراتژیک کشورهای عراق و سوریه آغاز کرد و طی مدت کوتاهی این 

نقاط را با هم دستی حزب بعث عراق و با حمایت کشورهای غربی، عربی و ترکیه در سوریه به 

تصرف خود درآورد. 

از آنجا که داعش اعتقادی به حقوق بین الملل ندارد و مدعی حکومتی بر اساس خافت است، برای 

تصرف اراضی کشورهای دیگر مثل لبنان اقداماتی را انجام داده و ادعای گسترش قلمرو جغرافیایی 

داعش تا کشورهای مصر و عربستان نیز نگرانی هایی را به دنبال داشته است. کشورهای مختلف � از 

جمله عربستان � که در ابتدای شکل گیری این گروه، موافق آن بودند � و حتی مفتی های وهابی برای 

ترغیب آن ها فتوا می دادند � هم اکنون ادعای مخالفت با آن ها می کنند و خود را به شدت از اشاعه 

این پدیده نگران و مضطرب نشان می دهند. »داعش بر اساس اعام خافت اسامی، هدف غایی 

خود را تسلط بر مکه و مدینه می داند و لذا قاعدتاً با عربستان دچار تعارض می شود« )موجانی، 

1393(. به هر حال، این حمات خشونت آمیز تاکنون خسارات زیادی به این کشورها وارد کرده و 

هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. فجایع انسانی و قتل و کشتار مردم بی گناه در شهرهای 

کشور سوریه، عراق و لبنان از مهم ترین نتایج تأسف بار و دردناک این حمات به شمار می رود.

نوشتار حاضر به تبعات آشکار و نهان حمله داعش به نقاط مختلف کشورهای سوریه و عراق 

می پردازد. هرچند توصیف همه جانبه و آثار زیانبار حمات این گروه به آس��انی میسر نیست، 

س�ی��اس��ت
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لیکن به دلیل اهمیت و تمرکز این نوشتار به آثار سوء حمات در حوزه های فرهنگی، از پرداختن 

به س��ایر موارد صرف نظر شده است. به همین دلیل، برای آگاهی و شناخت بیشتر از چگونگی 

خسارت ها بر پایه نحوه استقرار گروه داعش در جغرافیای دو کشور، این تحقیق با استفاده از 

مطالعات کتابخانه ای و بر پایه دیدگاه جغرافیای فرهنگی نوشته شده تا نسبت به نواحی مورد 

حمله داعش و علل توجه به این مکان ها، آثار و تبعات فرهنگی این حمات، نحوه پخش نیروهای 

داعش در نقاط مختلف کشورهای مورد نظر و تخریب چشم اندازهای فرهنگی شناخت کافی 

حاصل آید و آثار منفی آن ها روشن شود. 

مبانی نظری 

بررس��ی مسائل فرهنگی و اجتماعی در بس��یاری از مطالعات علوم انسانی و اجتماعی جایگاه 

ویژه ای دارد؛  طوری  که این موضوع � به ویژه در نیم قرن اخیر � مورد توجه جدی صاحب نظران این 

حوزه قرار گرفته است. دو قطبی شدن جهان و تقسیم آن به دو بلوک شرق و غرب و تاش هر 

یک از آن ها برای گسترش ایدئولوژی سیاسی خود و اشاعه آن برای قلمرویابی های جدید در جهان 

اهمیت این مسئله را نشان می دهد. »مهندسی فرهنگی مقدم و دریچه ای بر استعمار، سلطه گرایی 

و قدرت و صیانت قدرت های بزرگ بوده و هست. در شوروی سابق و چین کمونیست، دو کار 

بزرگ داشتند که هر دو شکست خوردند. آن ها می خواستند مهندسی کنند تا ایدئولوژی سیاسی 

که همان سوسیالیسم و کمونیسم باشد، جایگزین دین شود، اما موفق نشدند و ایدئولوژی سیاسی 

نتوانست جایگزین ایدئولوژی دینی و مذهبی شود؛ برای اینکه نتوانستند مهندسی فرهنگی انجام 

دهند« )موالنا، 1385: 23-22(. جریان های اجتماعی از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی است. 

غالباً اندیش��مندان علوم انسانی به بُعد سیاسی و امنیتی آن بیشتر توجه کرده و بعد فرهنگی 

گروه تروریســتی داعش با حمایت و برنامه  ریزی آمریکا و اســرائیل 
شکل گرفته است.
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آن را کمتر مورد عنایت قرار داده اند. انسان شناس��ی سیاس��ی و جامعه شناسی سیاسی دو رشته 

علمی است که پدیده داعش را به مثابه یک پدیده اجتماعی مورد تحلیل قرار می دهند. با نگاه 

جامعه شناسی سیاسی، منشأ شکل گیری داعش را می توان با نظریه های جامعه شناسی »خشونت«، 

»تضاد«، »نخبه کُشی« و نظریه »نظم و ثبات« مورد بررسی و تحلیل قرار داد. 

در ارتباط با نظریه خشونت، باید گفت که »اساِم داعش با هجرت، با خلوص شروع نمی شود؛ 

بلکه اساساً اسام نبوی نیست و اسام انگلیسی و آمریکایی است. همچنین، با توجه به نظریه 

نخبه کُشی، تاریخ اجتماعی و سیاسی کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که طی حداقل یک سده 

حکومت غرب بر این کشورها، حکومت های دیکتاتوری و خودکامه مورد حمایت غرب بسیاری 

از فعاالن سیاس��ی، نخبگان، اندیش��مندان علمی و رهبران دینی را منزوی یا آن ها را از صحنه 

سیاسی جامعه حذف کرده اند. نتیجه و پیامد این انزوا و حذف نخبگان موجب کناره گیری آنان 

از فعالیت های سیاسی شده و عماً باعث باز شدن فضای جامعه به نفع مخالفان و جریان های 

غیرمردمی می شود. تاریخ خاورمیانه هرگز دیکتاتوری آتاتورک ها، رضاخان ها، ملک فهدها، ملک 

حسین ها، حسنی مبارک ها، بن علی ها و... را فراموش نکرده است.

س�ی��اس��ت
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در نظریه های جامعه شناسی سیاسی »ثبات و نظم« یکی از مباحث مهم و دارای اهمیت است. 

بر اساس نگاه جامعه شناسی سیاسی، نظام ها به دو نوع تقسیم می شوند: یکی نظام هایی هستند 

که بر قاعده قدرت اجتماعی قرار دارند و به آن ها نظام های »دموکراتیک« می گویند؛ چون در این 

نظام ها اکثریت مردم نظام سیاسی را موجودیت و مشروعیت می بخشند. این ها نظام هایی هستند 

که بر قاعده قدرت اجتماعی ش��کل می گیرند. نوع دوم نظام هایی هستند که بر اساس حمایت 

قدرت سیاسی خارجی شکل گرفته اند. این نظام ها شامل نظام های استبدادی هستند و ویژگی  آن ها 

این است که نظام های سیاسی بسته دارند و یک گروه و حزب بسته در آن ها فعالیت می کند. در 

این نوع نظام ها تبعیت جامعه از حزب و نظام دیکتاتوری الزام آور و بی قید و شرط است. 

فرمولی که از درون این رویکرد بیرون می آید، این اس��ت که در هر جامعه اگر قدرت سیاس��ی 

زیرمجموعه قدرت اجتماعی باشد، در آن جامعه نظم و ثبات پایدار حاصل می شود )افتخاری، 

1392(. بنابراین، چنانچه جامعه ای از نظر قدرت اجتماعی و مردمی ضعیف ش��ود، زمینه های 

بروز و ظهور نیروهای غیرمردمی و دیکتاتوری و گروه های افراطی فراهم می شود و در نهایت 

امر، اقتدار نظام سیاسی نیز تا مرز فروپاشی پیش می رود؛ مگر آنکه حمایت خارجی مانع تحقق 

پیروزی اراده مردم شود؛ مانند آنچه امروز در بحرین و سایر کشورهای 

عربی حوزه خلیج فارس شاهد آن هستیم.

تاریخ اس��ام طی 1400 س��ال از صدر اسام تاکنون نشان می دهد که 

جامعه اسامی با فراز و نشیب های فراوانی در فضای اجتماعی و فکری 

خود مواجه گردیده اس��ت. در دوره های تاریخی و حکومتی مختلف، 

واکنش هایی از سوی گروه های جامعه به شرایط اجتماعی، سیاسی و 

دینی و فرهنگی به وقوع پیوسته و این  تاطم ها گاهی موجب ضعف 

نظام اسامی و جامعه مسلمین شده است. علل به وجود آمدن چنین 

واکنش هایی در هر دوره تاریخی متفاوت بوده و به شرایط اجتماعی و 

حکومتی آن دوره بستگی داشته است. 

در رابط��ه با جریان های تندرو و افراطی، یکی از عوامل مهم در پدید 

آمدن این جریان ها در جامعه اسامی، زمینه های فرهنگی و اجتماعی 

اس��ت. در جهان اس��ام نمونه های زیادی را می ت��وان در طول تاریخ 

س��راغ گرفت. جریان هایی که غالباً از تفک��رات افراطی، متحجرانه و 

گروه تروریستی 
داعش با اعالم 
کشته شدن 
بن الدن در سال 
2011م. شکل 
گرفت و با حمایت 
کشورهای غربی، 
عربی و ترکیه و 
صهیونیست ها 
گسترش یافت.
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سطحی نگرانه متأثر بوده اند،  از همان نیمه قرن نخستین دوره اسامی پا به عرصه ظهور نهادند. 

پیدایش گروه خوارج و رخداد جنگ نهروان در سال 37ق. در عراق نمونه بارز چنین تفکری است. 

این جریانات ارتجاعی همواره آلت دست جریانات الحادی و سکوالر بوده اند؛ کما اینکه خوارج 

نهروان نیز مآالً در خدمت سیاست سکوالریستی اموی عمل کردند.

ام��ام علی )ع( درب��اره درك و توانمندی خویش در مقابله با این جریان پیچیده و فتنه انگیز � كه 

ظاهری دین دار و باطنی تهی از معنویت و معرفت اسامی داشت � می فرماید: »چشم این فتنه را 

من در آوردم. غیر از من احدی جرأت چنین كاری را نداشت!« � پس از آنكه موج دریای تاریكی 

و ش��بهه ناكی آن باال گرفته و خشونت آنان فزونی یافته بود. نباید جنگ نهروان را پایان ماجرای 

خوارج  تلقی كرد. خوارج منشأ پیدایی جریانی است كه در دوران بعد و با دیدگاه افراطی  خود، 

باعث درگیری ها و ترورها و جنگ هایی ش��د كه تا دو � س��ه قرن ادامه یافت. آنان در حوادثی 

همانند نبرد امام حس��ن)ع( با معاویه، واقعه خونین كربا، نهضت عباس��یان علیه امویان و در 

بس��یاری از درگیری های مذهبی و سیاسی نقش داشتند )احمدی و رجبی، 1386: 103(. استمرار 

این تفکر و جریان ها امروز در گروه داعش نمایان شده است. پدیده داعش را می توان از جهتی، 
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ی��ک پدیده جدی��د و از جهتی دیگر ادامه دهنده گروه های تندرو که به اس��ام تظاهر می کنند 

دانست. داعش از جهتی تداوم اندیشه هایی است که قباً تجلیاتی در کشورهای عربی مختلف 

نظیر عربستان داشته است. ریشه اصلی فکری این ها آثاری از ابن تیمیه و شاگردان اوست و چنین 

آثاری در کشورهای مختلف عربی منطقه )عربستان، کویت، سوریه، مصر، الجزایر و...( هواداران 

و طرفدارانی داشته و دارد که گاه به گاه، فعالیت هایی هم داشته اند. در زمان جدیدتر، مهم ترین 

تجلی آن را می توان در سازمان »القاعده« دانست که ادعای مبارزه بین المللی با استیای آمریکا و 

هم پیمانان صهیونیست آن را دارند، اما آمریکا به آن ها تجهیزات نظامی می دهد، اسرائیل مجروحان 

آن ها را درمان می کند و عربستان از آن ها حمایت مالی و ترکیه حمایت لجستیک می نمایند.

به تعبیر مقام معظم رهبری، جریان تكفیری خبیث كه امروز در دنیای اسام به بركت برخی از 

منابع مادی، متأسفانه امكانات هم در اختیار دارند، از مصائب اسام است. 

»این جریان تکفیر اگرچه تازه نیست و سابقه تاریخی دارد، لکن چند سالی است که با نقشه های 

استکبار و با پول برخی از دولت های منطقه و با طراحی و نقشه کشی سرویس های جاسوسی 

کشورهای استعماری � مثل آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی � تجدید حیات کرده است و قّوت 

گرفته است. جریانی که امروز به نام داعش شناخته می شود، یکی از فروع شجره  خبیثه  تکفیر 

است، همه  آن نیست. در واقع پرداختن به مسئله تکفیر، چیزی است که بر علمای دنیای اسام و 

زبدگان و فرزانگان دنیای اسام تحمیل شده است؛ این را دشمن به صورت مشکل دست ساز وارد 

دنیای اسام کرده است« )بیانات رهبری، 93/9/4(. 

شکل گیری و قلمرویابی 

تقی الدین احمد بن عبدالسام معروف به »ابن تیمیه« � عالم حنبلی مسلك اهل سنت � را پدر 

فكری و معنوی س��لفی گری نامیده اند. او در س��ال 661ق. در شام به 

دنیا آمد و به سال 728ق.در زادگاهش وفات یافت. ابن تیمیه انسانی 

عقل ستیز و خواهان كنار نهادن عقل یا همان »حجت باطنی پروردگار« 

از تمامی شئون زندگی بود. او اعتقاد داشت كه وظیفه ما تنها »تقلید 

از س��لف صالح« است. از این رو، تمامی مظاهر زندگی جدید را نفی 

می نمود. »سلف« )در مقابل »خلف«( به معنی متقدم و سابق است 

و در اصطاح، به علمای اس��امی س��ه قرن اول هجری گفته می شود 

اسالم داعش، 
اسالم انگلیسی 
است.
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)قدس��ی زاده، 1390: 91(. نكته اصلی در تعریفی اس��ت كه ابن تیمیه از مس��لمان و كافر ارائه 

می نماید. او هر كه از مرام و مسلك وی پیروی نكند را در زمره منافقین و كفار قرار می دهد. این 

مسئله در مورد تشیع حالتی جدی تر به خود می گیرد. »او شدیدترین حمات را علیه شیعه به ویژه 

در كتاب "منهاج السنة النبویة" خود انجام داد« )الویری، 1384: 350(. 

ابن تیمیه كه پیروانش به وی لقب »شیخ االس��ام« داده اند معتقد است كه شیعیان شرور، پیرو 

هوای نفس و اهل بدعت اند؛ كفر ایشان عظیم تر و گناهشان بزرگ تر از كفار اصلی بوده، قتل 

آن ها از خوارج نیز واجب تر است. عقاید افراطی ابن تیمیه مخالفت گسترده ای را در میان علمای 

اسامی � حتی اهل سنت � برانگیخت. بسیاری از پیشوایان اهل سنت بر فساد افكار و اقوال وی 

تصریح نموده اند تا جایی كه محمد بخاری حنفی � از علمای بزرگ اهل سنت � وی را تكفیر كرده، 

حتی از این نیز فراتر رفته و اظهار داشته است كه »هر كس ابن تیمیه را شیخ االسام بخواند، كافر 

است!« این مخالفت گسترده سبب انزوای اندیشه های او گردید )قدوسی زاده، 1390: 92(، اما پس 

از گذشت 500 سال از مرگ وی، مرام او توسط شخصی به نام محمد بن عبدالوهاب نجدی حیاتی 

دوباره یافت و تفرقه ای عظیم در جهان اسام پدید آورد. 

محمد بن عبدالوهاب از علمای حنبلی مس��لك قرن 12ق. اس��ت. او را به درس��تی احیاگر آرا و 

اندیشه های ابن تیمیه دانسته اند. به عنوان نمونه، وی معتقد است كسانی كه پیامبران و اولیای 

الهی را ش��فیع قرار داده و بدان وس��یله نزد پروردگار تقرب جویند، خون و ناموسش��ان حال و 

قتلشان جایز است. از این رو اظهار می دارد كه هر كس در كفر شیعه شك كند، كافر است. پیروان 

محمد بن عبدالوهاب خود را »سلفی« می دانند؛ اگرچه مخالفان، آنها را »وهابی« می نامند. آنان 

در نام گذاری نیز از ابن تیمیه تبعیت نموده اند. عبدالوهاب روش خود را »سلفی گری« نام نهاد و 

ادعا كرد كه مسلمانان از سیره سلف صالح خارج شده و در شرك داخل گردیده اند. از نظر وهابیان 

جریانات ارتجاعی همواره آلت دست جریانات 
الحادی و سکوالر بوده اند.

س�ی��اس��ت
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نیز هركس پیرو مرام و مس��لك آنان نباشد مشرك و مهدورالدم است؛ هرچند مؤمن و مقید به 

قرآن، سنت پیامبر، جهاد با دشمنان اسام و ایثار در راه خدا باشد. از این رو به آنان »تكفیری« یا 

»جهادی« می گویند؛ یعنی كسانی كه دیگر مسلمانان را تكفیر نموده، جهاد علیه آنان را واجب 

می شمارند. مبانی فكری و باورهای خشونت گرایانه وهابیان موجب شده است که نه تنها شیعیان 

كه اهل سنت نیز از اقدامات تروریستی آنان در امان نباشند. 

برخی از صاحب نظران و محققان تاریخ وهابیت تصریح نموده اند كه اصل این مذهب و تأسیس 

آن در جزیرةالعرب به دستور مستقیم وزارت مستعمرات انگلستان بوده است )همان: 93(. فارغ 

از این، كاماً مشهود است كه ایاالت متحده و رسانه های غربی � خصوصاً در سال های اخیر � به 

صورت گسترده ای تاش كرده اند تا سلفیون را نمایندگان واقعی اسام معرفی نمایند.

وهابیت تكفیری  كه در حال حاضر القاعده و فتح االس��ام از گروه های معروف آنان به ش��مار 

می روند، قتل و غارت و انجام اقدامات تروریستی را برای خود تكلیف الهی و عین ثواب قلمداد 

می كنند. ترور برخی از علمای بزرگ اهل سنت، نسل كشی شیعیان در افغانستان، تخریب حرم 

امامان ش��یعه)ع( در عراق، انفجار پل كاظمیه بغداد، جنایات عبدالمالك ریگی در ایران و... بر 

همین مبنای فكری و سیاسی صورت پذیرفته است. 

»داعش« یک جریان سلفی سنی است که در سال 2004م. تحت عنوان »القاعده عراق« به دست 

»ابومصعب زرقاوی« تأسیس گردید. اولین ظهور جدی داعش با طغیان شاخه عراقی آن به رهبری 

»ابوبکر بغدادی« )ابوبکر بغدادی از عشیره البدری شهر سامراست( بر دستورات ایمن الظواهری 

� رئیس فعلی القاعده � نمایان شد )مظاهری، 1393(. گروه داعش یک گروه سلفی تکفیری است 

که از سازمان القاعده جدا شده است. یک سال پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003م. برخی 

از افراد »جماعت سلفی توحید و جهاد« که عمدتاً در کردستان عراق فعال بودند، سازمانی به 

نام »القاعده باد رافدین« به رهبری ابومصعب زرقاوی )اردنی( تشکیل دادند. در سال 2006م. 

زرقاوی � رهبر این گروه � در شمال استان دیالی کشته شد و ابو ایوب مصری جایگزین او گردید. 

مصری قبل از کشته شدن، »دولت اسامی عراق« را معرفی و آن را جایگزین ناِم سازمان اعام کرد. 

پس از مصری، ابوعمر بغدادی برای رهبری این گروه معرفی شد. ابوعمر بغدادی نیز طی یک 

درگیری در استان االنبار کشته شد و ابوبکر بغدادی جای او را گرفت )رویوران، 1393(. 

با آغاز حوادث سوریه در سال 2011م. و تشکیل جبهه النصرة به عنوان شاخه القاعده در سوریه به 

رهبری ابومحمدجوالنی، دولت اسامی عراق نام خود را به »دولت اسامی عراق و شام )داعش(« 
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تغییر داد )همان( و جبهه النصرة را به شاخه نظامی این تشکل جدید در سوریه اعام کرد، اما 

ابومحمد جوالنی � رهبر جبهه النصرة � گروه خود را مستقل دانست و ارتباط با گروه داعش را رد 

کرد. با اختافاتی که میان گروه داعش و جبهه النصرة به وجود آمد و به دلیل عدم تبعیت رهبران 

النصرة از این گروه، داعش حماتی را به مناطق تحت کنترل مخالفان خود در سوریه انجام داد 

و مناطق مرزی در استان های دورافتاده سوریه، یعنی دیرالزور، رقه و سپس حلب را تحت کنترل 

خود درآورد )همان(.

داعش، دولت اسامی عراق و شام � که جدیداً خود را »دولت اسامی« می نامند و مرزبندی های 

سیاسی را دیگر نمی پذیرد � مرکب از سه عنصر است: اولین گروه، تروریست های سرازیر شده از 

سوریه هستند که در اصل عراقی بودند، ولی در سوریه توانسته اند )با کمک غرب از طریق ترکیه( 

نزدیک به 35 درصد از مس��احت این کش��ور را تحت کنترل خود در آورند، شهر رقه را به عنوان 

پایتخت امارت خود قرار دهند و نوعی نظم اداری، اجتماعی و اقتصادی را در آنجا حاکم کنند. 

آنان بعد از استقرار و استحکام در سوریه، به فکر گسترش مرزهای قدرت خود افتادند. عاوه بر 

این، فعالیت ارتش سوریه نیز که توانسته است در یک سال اخیر موفقیت هایی را به دست آورد، 

در سرازیر شدن تروریست ها از خاک سوریه به عراق بی تأثیر نبوده است. هسته مرکزی که به 

عنوان داعش در عراق شناخته می شود، در واقع گروه ها و فعاالن تروریستی هستند که طی چند 

سال اخیر در خاک سوریه فعال بودند، ولی بدنه اصلی آنان افراد عراقی است؛ یعنی نام و پیشینه 

آن ها عراقی است. 

دومین جزء داعش بقایای حزب بعث عراق هستند. در واقع قضیه از این قرار است که در سال 

2003م. هنگامی که حمله نیروهای ائتاف به خاک عراق شکل می گیرد و رژیم بعثی سرنگون 

می ش��ود، پل برمر � حاکم موقت عراق � به دلیل ترس از ش��کل گیری یک ارتش ملی در عراق، 

ابن تیمیه پدر فکری و معنوی سلفی گری است.
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بافاصله فرمان انحال ارتش را صادر می کند. پس از منحل ش��دن ارتش عراق، نظامیان فراوان 

عراقی که صاحب امتیازات فراوانی در دوره صدام بودند، بی کار می شوند. برآورد شده است که 

نزدیک به 110 تا 160هزار نفر از ایش��ان در همان س��ه استانی هستند که داعش هم اکنون در 

آنجا فعال اس��ت. این استان ها عبارتند از: االنبار به مرکزیت فلوجه، نینوا به مرکزیت تکریت و 

صاح الدین به مرکزیت موصل. 

باید گفت که ستون فقرات ارتش بعث، افسران سکوالر و ملحد شهر فلوجه بودند. این شهر در 

دوره صدام به ش��دت رشد و گس��ترش پیدا کرده بود. بعد از 2003م. در سه استان االنبار، نینوا و 

صاح الدین سرمایه گذاری جدید اقتصادی � اجتماعی صورت نگرفت و اکنون بین 110 تا 160 هزار 

نفر که س��تون فقرات ارتش بعث صدام را تشکیل می دادند و بی کارند، در حال بازگشت به این 

مناطق هستند. پنج هزار نفر از آنان افسران رده باالی ارتش بعث بودند که همه امتیازات خود 

را از دس��ت دادند. بس��یاری از این نظامیان سکوالر و ملحد جذب داعش شده اند. سومین گروه 

تشکیل دهنده داعش که تعدادشان نزدیک به 70 تا 80 هزار نفر است، کسانی هستند که در سال 

2006م. زیر نظر حکومت وقت و سازمان دهی ارتش آمریکا، رشد و گسترش پیدا کردند و بیشترین 

مبارزه با بقایای حزب بعث و فعاالن القاعده را این گروه انجام دادند و اگر شدت بمب گذاری و 

فعالیت های تروریستی و... بعد از 2003م. کنترل شد، بیشتر نتیجه این گروه بود )نبوی، 1393(.

اشاعه سرزمینی در منطقه

ریشه اصلی گروه های تکفیری و شاخه های تروریستی معاصر در کشورهای اسامی را باید در 

س��ازمان مادر آن � یعنی القاعده � در افغانستان و سپس پاکستان جست وجو کرد. پس از مرگ 

ابومصعب الزرقاوی در سال 2006م. و با افزایش بحران ناامنی در عراق، زمینه های شکل گیری گروه 

محمد بخاری حنفی اعالم کرد: هرکس ابن تیمیه را شــیخ االســالم 
بخواند، کافر است.
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داعش فراهم شد. در سال 2011م. هم زمان با اعام کشته شدن بن الدن در پاکستان، شاخه هایی 

مانند داعش و النصرة در کشورهای عراق و سوریه اعام موجودیت کردند. دو سال بعد، یعنی 

در سال 2013م. گروه تروریستی داعش از سازمان القاعده جدا شد. از این رو، عراق را می توان 

زادگاه اصلی داعش تلقی کرد، ولی رشد و اشاعه آن در سایر کشورهای منطقه مثل لبنان و سوریه 

به دلیل حمایت های خارجی و دامن زدن به بحران منطقه توس��ط چند کشور غربی و متحدان 

منطقه ای آن ها همچون ترکیه، عربستان و قطر بوده است.  

در حال حاضر کش��ورهای مذکور به ارس��ال کمک های خود به گروه »داعش« ادامه می دهند. 

این کمک ها در قالب حمایت های مالی، تس��لیحاتی، لجس��تیکی، اطاعاتی، آموزشی و غیره از 

سوی حامیانی مانند عربستان و قطر و ترکیه به همراه چند کشور غربی، موجب ادامه جنگ و 

ویرانی در سوریه شده است. تابعیت و هویت اعضای داعش پس از کشف اجساد و یا دستگیری 

اعضای این گروه تروریستی نشان می دهد که بیشتر این تروریست ها با همکاری برخی طرف های 

منطقه ای از عربستان، لیبی، یمن و چند کشور دیگر جمع آوری و سازمان دهی شده اند. ساح و 

مهمات و تجهیزات این گروه نیز بیانگر حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی طرف های منطقه ای � 

مانند عربستان و قطر � از این گروه تروریستی است. 

فرماندهی و تش��کیات گروه داعش یک ساختار س��ازمانی دارد که متشکل از امرای مناطق و 

مجالس »شورای مجاهدین« و فرماندهان عملیاتی است، اما این امور سازمانی و تشکیاتی کامًا 

محرمانه است. برخی پژوهشگران سیاسی اشاره می کنند که فرماندهان داعش در سوریه از امرای 

شبکه القاعده در عراق دنباله روی می کنند )daesh.ir(. حداد عادل در خصوص نحوه گسترش و 

اشاعه القاعده می گوید: »هم اکنون براساس اطاعات پراکنده ای که دارم، می دانم سعودی ها در 

پاکستان سرمایه گذاری وسیعی کرده اند؛ به گونه ای که در جنوب پاکستان 250 میلیون دالر صرف 

س��اخت مدرسه و تشکیات آموزشی کرده اند و این دانش آموزان را تحویل مدارس دینی وهابی 

می دهند که نتیجه آن داعش و النصرة می شود« )سایت حداد عادل، 1393(. 

خاویر س��والنا � رئیس سابق سیاست خارجی اروپا � معتقد است داعش یک سازمان جهادگرای 

سنی با ریشه در گروه القاعده عراق است که از خاکستر حمله آمریکا به عراق متولد شده و نام 

کنونی خود را در سال 2012م. ثبت کرده است. داعش در فوریه 2014م. از القاعده اخراج شد و 

اکنون زمین حاصل خیزی برای گسترش خود، در جنگ داخلی سوریه و نابسامانی های عراق پیدا 

کرده است. در سال 2013م. اختافات موجود میان احزاب سیاسی عراق و ناراضیان سنی مخالف 

س�ی��اس��ت
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دولت نوری مالکی � نخست وزیر وقت عراق، به ویژه افسران نظامی سابق حزب بعث و همراه 

ش��دن ساکنان سنی استان های صاح الدین، االنبار و نینوا به مرکزیت موصل، موجب تقویت و 

افزایش نیروهای گروه داعش در این استان ها شد. شهر فلوجه مهم ترین پایگاه تروریست های 

داعش در استان االنبار یکی از نقاط شکل گیری و تقویت این گروه به شمار می رود. 

بر اس��اس مستندات، زمینه های س��لطه گروه داعش بر بخش هایی از جامعه عراق و سوریه را 

باید در طرح های آمریکا برای اجرای طرح به اصطاح »خاورمیانه بزرگ« جست وجو کرد. حزب 

بعث و طرفداران آن در استان های االنبار، دیالی، صاح الدین و نینوا از عوامل گسترش داعش در 

این مناطق بود. همچنین، وجود تحریکات قومی در عراق و تاش برای واگرایی این قومیت ها 

از عوامل ضعف قدرت دولت و در نتیجه س��لطه داعش بر مناطق ش��مالی و شرقی این کشور 

محسوب می شود. در کشور سوریه نیز به دلیل دوری مناطق شرقی و شمال شرقی مثل دیرالزور 

و رقه و نزدیکی آن ها به کانون های بحران، چنین تسلطی از سوی داعش به راحتی رخ داد. 

آنچه مسلم است اینکه به دلیل مداخات خارجی، وجود گسل های قومی در داخل این کشورها، 

ق��درت و اقت��دار نظام سیاس��ی را تضعیف و آن ها را دچار چالش های اساس��ی نم��ود. در این 
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کشورها مداخات خارجی ناشی از اشغالگری آمریکا در عراق آن چنان 

مسئله ساز شد که در یک برهه زمانی کوتاه، به آشفتگی در جامعه و 

نهایتاً تسلط و گسترش داعش در قلمرو سرزمینی این دو کشور منجر 

شد. »براساس برخی برآوردها، تعداد کل جنگجویان داعش به 15 هزار 

نفر می رسد که در مساحتی نزدیک به 700 هزار کیلومتر مربع پراکنده 

شده اند« )مظاهری، 1393(. از سال 2014م. با وحدت گروه های قومی 

و ایجاد بس��یج مردمی در کنار ارتش عراق، بازپس گیری و پاک س��ازی 

نقاط استراتژیک استان های دیالی و االنبار آغاز شد و این روند موجب کاهش قلمرو جغرافیایی 

این گروه شد. 

هج��وم و حمات متعدد به مناطق زمار، س��نجار، ربیعه و موصل بیانگر ت��اش این گروه برای 

دست یابی و تسلط به مناطق دارای منابع آبی و نفتی است. تصرف شهرهای کرکوک و موصل در 

شمال و شرق عراق، درگیری در مناطق حلب و الحسکه در شمال و شمال غرب سوریه، نیز تاش 

برای گس��ترش قلمرو تا عرسال و بریتال لبنان، با شعار آرمانی »نیل تا فرات« رژیم صهیونیستی 

بسیار انطباق دارد. به نظر می رسد حمایت های چندجانبه رسانه ای، نظامی، پزشکی و تسلیحانی 

از گروه داعش از همین امر نش��أت می گیرد. اس��تقرار این گروه های تروریستی برای تسلط بر 

مناطق نفتی این حدس را به وجود می آورد که کمپانی های نفتی نیز در این آشوب ها بی تأثیر 

نیستند؛ همچنان که در سودان و لیبی نیز تأثیرگذار بودند. 

گستره سرزمینی گروه داعش از حومه شهر حلب تا شهر موصل در حدود 500 کیلومتر و تا شهر 

کرکوک، 600 کیلومتر اس��ت. این گستره در حال حاضر شامل استان های صاح الدین و نینوا در 

نیمه شمالی کشور عراق است که نمایانگر وسعت زیاد منطقه تحت تصرف این گروه تروریستی 

اس��ت. از دیگر اهداف درگیری ها و عملیات داعش، پیش روی به غرب س��وریه و دست یابی به 

دریای مدیترانه است. 

تخریب و تغییر چشم اندازهای فرهنگی 

چش��م انداز فرهنگی، بیانگر انگیزه های گوناگون انس��ان به منظور دخل و تصرف و تغییر در 

محیط اس��ت. مناظر ایجاد شده دربرگیرنده ش��واهد ارزشمندی در مورد منشأ، بسط و توسعه 

فرهنگ هاس��ت )جردن و راونتری، 1380: 39(. گروه داعش با ورود به نقاط شهری و روستایی، 

جبهه النصرة 
شاخه القاعده در 

سوریه است.
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عناصر معماری، س��ازه های تاریخی و فرهنگی محی��ط زندگی مردم را تخریب می کند یا تغییر 

می دهد. این تغییرات توس��ط واحد ویژه ای انجام می ش��ود که تخریب قبور و اماکن مذهبی و 

میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه از اقدامات مخرّب آن ها به شمار می آید. اهداف این 

تخریب ها از یک سو، زشت نشان دادن چهره اسام در جهان و از سوی دیگر، آتش افروزی میان 

مذاهب شیعه و سنی است.

به گزارش مشرق، این گروه تروریستی تخریب قبور و اماکن مذهبی و میراث فرهنگی، مذهبی 

و تاریخی را در عراق و س��وریه هدف قرار داده و از جمله، به تخریب قبور ش��هر الطبقه در 

استان الرقه سوریه اقدام کرده است. تروریست های داعش که تاکنون مراقد و مقام های شماری 

از پیامبران، شخصیت های مذهبی و اولیای دین را در دیرالزور، رقه و شهر حلب سوریه تخریب 

کرده  اند، با حمله به قبرستان شهر الطبقه اقدام به تخریب قبور کردند. گروه داعش برای تخریب 

اماکن مذهبی از گردانی به نام گردان »تسویه قبور و ضریح« بهره می برد. اعضای این گردان که 

تعداد آن ها نزدیک به 300 نفر است با استفاده از ماشین آالت سنگین که متعلق به شرکت های 

بزرگ در موصل است و آن ها را پس از اشغال نینوا به چنگ آورده اند، به تخریب اماکن مذهبی و 
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تاریخی اقدام می کنند. تروریست های داعش با تفکری برگرفته از تفکر 

وهابیان، هرگونه نماد و نشان اسامی را مظهر کفر محسوب می کنند. 

تخریب آثار تاریخی و مذهبی که برخی از آن ها شاه کارهای معماری 

و منحصر به فرد به ش��مار می آیند، در واقع در راستای عمل به تفکر 

منحط این گروه هاست )مشرق نیوز، 17 آذر 1393(.

تخریب مزار یحیی ابوالقاسم در نینوا

داعش در پیام خود اعام کرده که باید پرچم س��یاهی که نماد این گروه اس��ت باالی ساختمان 

مدارس برافراشته شود و دانش آموزان دختر و پسر از یکدیگر جدا شوند. گروه داعش با استفاده 

از رنگ سیاه برای پرچم و لباس، قصد دارند تا خود را به عباسی ها شبیه نمایند. عاوه بر تخریب 

اماکن مذهبی، تاریخی و فرهنگی، تاکنون زیرساخت های اقتصادی نیز از حمات این گروه در 

امان نمانده اس��ت و خس��ارت های زیادی در بخش اقتصاد نفت و انرژی به کشورهای عراق و 

سوریه وارد شده است. 

»گس��ترش جریان تکفیری در کش��ورهای اسامی � در عراق، س��وریه، لیبی و لبنان و بعضی از 

کش��ورهای دیگر � موجب شد تا زیرساخت های ارزشمند این کشورها ویران بشود. شما ببینید 

چه قدر جاده، چه قدر پاالیشگاه، چه قدر معدن، چه قدر فرودگاه، چه قدر خیابان، چه قدر شهر، 

چه قدر خانه در این کشورها از بین رفت. بر اثر این جنگ های داخلی، بر اثر این برادرکشی ها؛ 

چه قدر زمان الزم است، چه قدر پول الزم است، چه قدر هزینه باید داد تا دوباره این ها به حال اول 

برگردد. این ها ضررها و ضربه هایی است که جریان تکفیر تا امروز و در این چند سال گذشته، به 

دنیای اسام زده است« )بیانات رهبری، 93/9/4(. 

عاوه بر قتل و کشتار مردم بی دفاع شهرها و روستاها، داعش سندی موسوم به »سند شهر« در 

موصل صادر کرد که بر اساس آن خواستار تخریب اماکن مقدس اسامی شده است. عاوه بر این، 

آثار تاریخی، فرهنگی در عراق و سوریه در فهرست تخریب قرار گرفته اند. چنین خصومتی حتی 

تا تخریب قبور اصحاب پیامبر)ص( � از جمله، حجر بن عدی � نیز کشیده شد. 

تروریست های داعش، مرقد قبه شعیب و مقبره السید یحیی مربوط به دوره عباسی، مرقد و 

مسجد امام محمد الدری � از نوادگان امام موسی کاظم)ع( � و مرقد السید صالح النعیمی را 

منفجر کرده اند. عناصر داعش در چند ماه گذشته پس از تصرف مناطق شمال و غرب عراق، 

بقایای حزب بعث 
عراق به داعش 

پیوسته اند.
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تعداد زیادی از مس��اجد و مقبره های مقدس و مذهبی مردم عراق را منفجر کردند. شهاب 

احمد اللهیبی � معروف به »ابوسعد« � یکی از معاونان ابوبکر بغدادی و طراح انفجار مراقد 

پیامبران از جمله مرقد یونس نبی و شیث نبی بود که در موصل کشته شد )مشرق نیوز، 30 

آذر، 1393(.

درهم تنیدگی فرهنگی 

به طور کلی با شکل گیری حوادث و جریان های تاریخی، تغییر و تحوالتی در زمینه های مختلف 

سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و کالبدی و فیزیکی رخ می دهد. بنابراین، جریان های 

تاریخی و سیاسی زمینه ساز تغییر، ایجاد یا اصاح در ساختارها و کارکردها خواهند بود. گاهی این 

تغییر و تحوالت با اهداف انسانی و منطبق با فطرت انسانی است که با استقبال و مشارکت مردم 

همراه می گردد، اما گاهی با اهداف مغرضانه و زورمدارانه و ظالمانه که از هرگونه اخاق و فطرت 

انسانی به دور است، انجام می شود. در این صورت، آثار و تبعات منفی در جامعه ظاهر می شود 

که تا مرز جنون و کشتار انسان ها و فجایع انسانی پیش می رود.
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آمریکا هنگام ورود به عراق، وارد قس��متی از عراق ش��د که تاریخ آن مملو از نادیده انگاش��تن 

آرمان های اس��امی در مس��ئله استقال و حفظ تمامیت و حاکمیت ارضی بود. بخش زیادی از 

س��اکنان این مناطق، اهل سنت بودند که موقعیت اجتماعی شان به شدت تضعیف شده بود و 

طبیعتاً در مقابل شرایط موجود قرار گرفتند. به دلیل تأکید رسانه های استعماری بر واگرایی و تنوع 

قومیتی در عراق، اقلیت های بی شماری به جمع گروه های مخالف پیوستند. ویژگی مهم دیگری 

که خود را در شکل گیری القاعده در عراق نشان داد، این بود که زمین جهاد ثابت نیست و سیال 

است؛ می تواند در چچن باشد یا هلمند، در فرغانه باشد یا در یمن. پس این سؤال مطرح شد که 

»چرا در عراق نباشد؟« 

در این ش��رایط س��یلی از جهادگران از کشورهای مختلف به سمت عراق حرکت کردند و عراق 

در مقابله با آمریکا برای پذیرش این نوع تفکر مستعد بود )موجانی، 1393(. اینجا بود که حزب 

بعث که مهم ترین مخالف حکومت اکثریت مردم در عراق بود، به فکر هم نوایی و همدستی با 

گروه های تکفیری افتاد و با تبانی با سرکردگان گروه داعش، در خرداد سال 1393م. نه تنها موجب 

گس��ترش قلمرو داعش در ش��مال عراق شد، بلکه با تسلط آن ها به شهرهای استان های نینوا و 

صاح الدین، به استمرار حیات این گروه تروریستی دامن زد. 

نتایج بررسی ها نشان می دهد انگلیسی ها بیش از هر کشور دیگری در غرب، به تروریست های 

داعش پیوسته اند. بر اساس اطاعات رادیو آزاد اروپا، در میان کشورهای غربی، انگلیس باالترین 

آمار را در میان اعضای گروه تروریستی داعش دارد و بعد از عربستان سعودی با رتبه اول و تونس 

با رتبه دوم، در میان تمامی تروریست های داعشی، رتبه سوم را داراست. بر اساس این آمار تاکنون 

تا دو هزار انگلیس��ی به داعش پیوسته اند. این در حالی است که دولت انگلیس، انگلیسی های 

عضو داعش را حداقل 600 تن عنوان کرده بود. هنوز معلوم نیست که از میان این انبوه داوطلبان 

انگلیسی که به تروریس��ت های داعش پیوسته اند، چند نفر از طرف دولت انگلیس برای سران 

داعش مأموریت های مستشاری دارند!

انگلیس که اصلی ترین حامی اروپایی تروریست های فعال در سوریه به شمار می آید، یکی از اعضای 

ائتاف تحت رهبری آمریکاست. مقامات انگلیسی با اشاره به احتمال بازگشت تروریست های 

خود از خاورمیانه و انجام اقدامات تروریستی، تمهیدات سخت گیرانه تری از جمله ابطال گذرنامه 

و بازداشت افراد در فرودگاه را در دستور کار قرار داده اند )فارس نیوز، 30 آذر 1393(.

گروه داعش در موصل، یک اعامیه 16 ماده ای را به مردم اعام و اجرای آن را الزامی کرد؛ شامل 

س�ی��اس��ت

168



فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

اجبار به رفتن مس��اجد ویژه داعش، الزام شرکت در نماز جمعه داعش و اقتدا به امام جماعت 

داعش، حرام بودن تماشای فوتبال، جرم بودن تردد زنان بدون شوهر خود در شهر و... . در صورت 

عدم پای بندی به این اعامیه، مجرْم اعدام یا در مأل عام، شاق زده و شکنجه می شود. 

تظاهر به دین داری و تخریب وجهه اصیل اسامی توسط داعش، نشان می دهد که این گروه از 

اعتقادات الهی بیگانه است و با قساوت هایی که نسبت به مردم مسلمان بی گناه در کشورهای 

عراق و سوریه از خود نشان داده، چهره واقعی اسام را خدشه دار کرده است. استقرار داعش در 

شهرهایی مانند موصل و تکریت و بعقوبه و... تاکنون منجر به ایجاد شوک روانی در جامعه عراق 

شده و اعدام و شکنجه، ترس و وحشت را در این مناطق حاکم کرده است. این گروه تروریستی 

اعتقاد دارد که با رعب و وحشت می توان به پیروزی دست یافت. آنان با ترساندن قصد رسیدن به 

اهداف غیرالهی خود را دارند. اهداف اصلی سران داعش کشتار مخالفان واقعی اسرائیل و اعدام 

کسانی است که با صهیونیست ها مبارزه می کنند، ولی بدنه این گروه از جوانان فریب خورده یا 

بی فرهنگ تشکیل شده است.

بنابراین، رویکرد فرهنگی این گروه چند پیامد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در منطقه پدید 

آورده اس��ت. این پیامدها را چنین می توان برشُمرد:  »یکی این است که جریان تکفیر توانست 

حرکت بیداری اسامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، 

ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود؛ حرکتی بود از سوی عموم مردم در کشورهای مختلف 

شمال آفریقا که علیه استکبار بود، علیه آمریکا بود. جریان تکفیر، این حرکت عظیم ضد استکباری 

و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان و به برادرکُشی. 

دیگر اینکه جریان تکفیر چهره اسام را در دنیا مخدوش کرد، زشت کرد. همه دنیا در تلویزیون ها 

دیدند که کسی را می نشانند و با شمشیر گردن می زنند؛ بدون اینکه جرمی برای او معین شده باشد. 

هنوز کمک های کشورهای عربی و غربیـ  به ویژه ترکیه، عربستان و 
قطرـ  به گروه های تروریستی داعش ادامه دارد.
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یک شاهد دیگر این است که این ها محور مقاومت را تنها گذاشتند. غزه 

50 روز تنها جنگید، 50 روز تنها مقاومت کرد. دولت های اس��امی به 

کمک غزه نرفتند، پول ها و دالرهای نفتی در خدمت غزه قرار نگرفتند؛ 

اگرچه بعضی از آن ها در خدمت رژیم صهیونیستی قرار گرفتند! یک 

س��یئه دیگر اینکه جریان تکفیر، شور و حماسه جوانان مسلمان را در 

سراسر دنیای اسام منحرف کرد. همه این ها نشان می دهد که جریان 

تکفیر در خدمت اس��تکبار اس��ت، در خدمت دش��منان اسام است، 

در خدمت آمریکاس��ت، در خدمت انگلیس اس��ت، در خدمت رژیم 

صهیونیستی است« )بیانات رهبری، 93/9/4(.

راهکارهای پیشنهادی مقابله با داعش

نقشه گسترش و درگیری های گروه داعش نشان می دهد که این مناطق 

ش��امل مناطقی است که اکثریت جمعیت ساکن آن ها از برادران اهل 

تسنن هستند: شمال س��وریه و شمال عراق. نحوه اشغال این مناطق 

بسیار معنادار است و انتخاب این قلمرو سرزمینی حکایت از تقویت موج اختاف سنی و شیعه 

دارد. تش��دید اختافات مذهبی و دینی و تش��دید اختافات قومی و نژادی، در این دو کش��ور 

موجب تس��لط گروه داعش بر مناطق وس��یعی شد. قابل یادآوری اس��ت که از چندسال پیش 

استراتژیس��ت های اسرائیل اعام کرده بودند که تنها راه تثبیت موقعیت اسرائیل در خاورمیانه 

ایجاد اختافات و جنگ میان شیعه و سنی است.

بنابرای��ن برای جلوگیری از این اختافات و برای مقابله با این جریان باید »یک نهضت علمی و 

منطقی فراگیر از سوی همه علمای مذاهب اسامی ]تشکیل شود[؛ این مخصوص مذهبی دون 

مذهبی ]دیگر[ نیست. همه مذاهب اسامی که دلشان برای اسام می سوزد، اسام را قبول دارند 

و برای اسام دل می سوزانند، در این وظیفه سهیم اند، شریک اند. باید یک حرکت علمی عظیمی 

انجام بگیرد. باید با زبان دین، با زبان علم، با منطق صحیح، به اثبات رس��اند« )بیانات رهبری، 

 .)93/9/4

از نظر بسیاری از اندیشمندان و علمای مذهبی در کشورهای اسامی، داعش گروهی هستند که 

در مقابل اسام و سنت پیامبر)ص( قرار دارند و دارای تفکری سطحی و متحجرند که بیش از آنکه 

عربستان سعودی 
در جنوب 

پاکستان 250 
میلیون دالر 

صرف ساختن 
مدرسه ]برای 

پرورش تروریسم[ 
کرده است.

س�ی��اس��ت
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به تقویت مسلمانان کمک کند، دست به ایجاد تفرقه می زند. چنین تفرقه ای در دو شکل تفرقه 

فرقه ای و مذهبی در جهان اسام،  ز به دخالت بیگانگان و ایجاد فرصت برای آنان منجر شده و 

در نهایت، اقتدار کشورهای اسامی و جهان اسام را زیر سؤال خواهد برد. این واقعیتی است که 

رهبر معظم انقاب از آن به »جنگ خانگی« تعبیر می کنند. 

داعش با حمایت غرب بخش وسیعی از مناطق شمال عراق و سوریه را به تصرف خود درآورد و با 

هدف پیش روی به نقاط استراتژیک در این دو کشور، در جهت اهداف سیاسی غرب � یعنی ایجاد 

شکاف در محور مقاومت � گام برداشت. در عراق، این گسترش تا استان دیاله و االنبار و همجواری 

با استان های مذهبی شیعیان � مثل کربا و نجف � اتفاق افتاد و در سوریه نیز چنین هدفی از 

شمال، از شهرهای الرقه و حلب تا دمشق دنبال شد. این هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی 

بود که برای ایجاد امنیت برای خود و سرکوب مقاومت تشدید شده بود.

بنابراین، راهکار دوم روشنگری است: » روشنگری نسبت به نقش سیاست های استکباری آمریکا 

و انگلیس... باید روشنگری کرد؛ باید دنیای اسام همه بدانند که نقش سیاست های آمریکا در این 

میان چیست، نقش سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در این احیای 
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جریان فتنه تکفیری چیست؛ این را باید همه بدانند« )بیانات رهبری، 93/9/4(. رژیم صهیونیستی 

برای ادامه و استمرار حیات گروه داعش تاکنون عاوه بر حمایت های مالی و تسلیحاتی اقدام به 

مداوای نیروهای داعش کرده و خدمات پزشکی به آن ها ارائه کرده است. عاوه بر این، در زمینه 

استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی برای جذب جوانان از کشورهای منطقه و پیوستن به 

این گروه، خدمات زیادی به گروه داعش ارائه کرده اس��ت. جدول زیر طرح کلی فتنه گروه های 

تکفیری و راه های برون رفت از آن را نشان می دهد.

جدول: طرح کلی فتنه گروه های تکفیری و راه های برون رفت از آن

مصداقموضوعردیف

سرویس های امنیتی و اطاعاتی غربدشمن اصلی1

ایجاد اختافات قومی و مذهبیتاکتیک دشمن2

راه اندازی جنگ نیابتی

ساخت بدیل های دروغین از اسام

مخفی نگه داشتن مشکات خودهدف دشمن3

مقابله با روی کار آمدن نظام های مردم ساالر

جلوگیری از بیداری اسامی

جنگ دلبستگان به غرب، فریب خوردگان و نیروهای متحجربازیگران جنگ4

راهکار برون 5
رفت

خردورزی، بصیرت، اتحاد

مردم ساالری اسامی

در شرایط فعلی تقویت حرکت های تقریبی از ضرورت های جهان اسام است. علما و اندیشمندان 

اسامی باید در کنار هم نسبت به این امر همت بگمارند؛ چون یکی از اهداف مهم دشمن، ایجاد 

تفرقه مذهبی میان مسلمانان است. در واقع، تاریخ معاصر نشان داده که بزرگ ترین ضربه به 

جهان اسام از ناحیه فقدان رهبری و هدایت نیروها بوده است. 

از دیگر راه های مقابله با ش��کل گیری و گسترش گروه های تکفیری در کشورهای اسامی، توجه 

به تقویت اعتقادات الهی و س��نت های اصیل اسامی اس��ت. از این رو آموزش معارف قرآنی و 

سنت پیامبر)ص( از ضرورت های مهم در جهان اسام به شمار می آید که بر عهده اندیشمندان، 

س�ی��اس��ت
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متفکران و عالمان دینی است. همچنین، برای مقابله با گسترش گروه های تکفیری مانند داعش، 

ایجاد تشکل های متعهد مردمی در نقاط استراتژیک کشورهای اسامی بسیار مهم و دارای اهمیت 

اس��ت. گس��ترش حمات داعش در مناطقی بوده است که اوالً دارای بیشترین جمعیت و دارای 

پتانسیل های خشونت و تصلب فکری بوده اند و ثانیاً در همجواری با کشورهای سکوالر و وهابی 

بوده که حمایت آن ها را دریافت کرده اند؛ ثالثاً، چنین گروه هایی در مناطقی شکل گرفته اند که 

دارای منابع و ذخایر نفت و انرژی غنی و منابع آبی بوده است. 
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