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سیاسی کشورهاي مرکز نسبت به -پاسخی به عملکرد اقتصاديعنوان بهتوان ت ژئوپلیتیکی داعش را میاقداما
هاي مرکز دانست. پدیدههاي پیرامونی از سوي قدرتهویتی ملّت-کشورهاي پیرامون و عدم شناسایی فرهنگی

ویژه و در سراسر جهان طوربهخاورمیانهه اي در منطقجریانی نوظهور سبب بروز تغییرات عمدهعنوان بهداعش 
که از منظر ژئوپلیتیکی، اقدامات داعش در سطح نظام استپاسخ به این سؤال دنبال بهشده است. این پژوهش 
این است که با توجه به اینکه جغرافیاي تولّد و رشد جریان داعش نیزشود؟ فرضیه جهانی چگونه تحلیل می

در خاور میانه است، مطابق نظریه نظام جهانی والرشتاین ستثمار شده بویژه ي حوزه پیرامونی و امربوط به کشورها
دفاع «یک عنوان بهتوان گفت داعش در قالب تروریسمی خشن سعی دارد خود را و سیاست شناسایی تیلور می

سی سیاسرزمین و مرز، جمعیت و ملّت و دولت و نظام ه العمل ژئوپلیتیکی در سه حوزجلوه داده و عکس»مشروع
را در میان کشورهاي سنّی مذهب و مسلمانان با گرایشات رادیکال سنّی توجیه نماید.

.تیلور،والرشتاین، هویت،نظام جهانی،ژئوپلیتیککلیدي:هايهواژ

دار مکاتباتنویسنده عهدهE-mail: j.dara@modares.ac.ir
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مقدمه-1
مرکز اي توسط کشورهايسیاسی کشورهاي پیرامونی و حاشیه-در واکنش به استثمار اقتصادي

هاي هویتی در این کشورها از سوي قدرت-تصاد جهانی و عدم شناسایی فرهنگیدر نظام اق
اقدام به واکنش ژئوپلیتیکیگرااسالمهاي مختلفی از جمله جنبشهاي و جنبشها مرکز، جریان

منجر به اقداماتها . در بسیاري موارد، این واکنشانددر برابر این نظم و ساختار مستقر نموده
ها زعم فعالین این جنبشمذکور گردیده است. چرا که بههاي از سوي جنبشتروریستی

اندلحاظ اقتصادي تحت سیطره ظالمانه کشورهاي مرکز قرار گرفتهکشورهاي پیرامونی همواره به
ه هراسی کشورهاي مرکز صدمستیزي و اسالملحاظ سیاسی و هویتی در تبلیغات اسالمو به

تروریستی بوده است.هاي گیري حرکتکه همین امر دلیل اصلی شکلاندفرهنگی و هویتی دیده
ابعاد جدیدي از امکان گسترش گرااسالمموسوم به هاي یکی از جریانعنوان بهداعش 

ا در از اقداماتش راي هبخش عمدتوان میخشونت افسارگسیخته را به نمایش گذاشته است که 
ز سوي کشورهاي مرکز تحلیل نمود. عملکرد این پدیده در واکنش به نظم مستقر ایجاد شده ا

عنوان تهدیدي نو براي نظم موجود اقتصادي و سه حوزه سرزمین، جمعیت و نوع حکومت به
ناپذیر بینیفرهنگی ایجاد شده توسط کشورهاي مرکز، شناخته شده و آن را به یک جریان پیش

پسینی با این جریان، باید به علل وجودي ه قابلمبدل ساخته است. فارغ از لزوم طراحی براي م
اي چون داعش، واکنشی نامحدود نسبت به قاعدهچنین تفکّري پرداخت چرا که تروریسم بی

پیرامون خود داشته است و آن را به یک معماي امنیتی حتی براي کشورهایی که هزاران کیلومتر 
است.  جغرافیایی آن دور هستند، مبدل کرده ه از محدود

کلی پژوهش مستقلی وجود ندارد که به واکنش ژئوپلیتیکی داعش پرداخته باشد. طوربه
ژیک داعش یا نگاه استراته ها در این زمینه به بررسی خاستگاه فکري پدیدمقاالت و پژوهشه عمد

مثال پژوهش بازنمایی تصویر غرب و متحدانش در عنوان بهاند. غرب به این جریان پرداخته
,Abdollahi(ن ذهن داعشجها به تبیین استراتژي داعش در خصومت با جهان آگاهی )2015

وهابی -بررسی ایدئولوژي گروه تکفیريهايشیعه و غرب پرداخته است. پژوهش
Bakshi(داعش & et al, 2013(میانه در خاورهاي اجتماعی و سیاسی داعش و بررسی زمینه
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پردازد. مقاله بررسی علل جاد داعش در خاورمیانه میاي و اجتماعی ایهاي اندیشهزمینهو
آمریکاپدیده داعش را در خدمت جنگ نیابتی ) Bijani, 2016(تروریسم در جغرافیاي اسالم

یک عنوان بهاستراتژي براي مقابله با داعش داند. همچنین مقالهبراي شکست محور مقاومت می
Lynn(یالمللبینتهدید  & et al, 2017(هاي ممکن براي مبارزه با داعش بررسی استراتژيبه

Terrence Kelly(فهم دولت اسالمی و اصول آن براي شکست دادن داعشه مقالپردازد.می

& et al, 2017 (ه براي تفسیر دادهه از دیگر مقاالتی است که به ارائی هاییک چارچوب اولی
ده پردازد. نویسناي و جهانی میدي منطقههاي داعش و نیز مسائل کلیشخصیت و انگیزهه دربار

& Araghchi(بهره برداري داعش از فضاي مجازي ه مقال Jozani Kohan, 2017 ( معتقد
عاملی عنوانبهاي گروه پیشامدرن از ابزارهاي ارتباطی و بسترهاي چندرسانهعنوانبهداعش است 

اما نوآوري این پژوهش .کندمیکننده براي اثرگذاري بر مخاطب و جذب نیرو استفادهتسهیل
باشد.تحلیل اقدامات ژئوپلتیکی داعش در واکنش به نظم اقتصادي و فرهنگی کشورهاي مرکز می

روش پژوهش-2
واسناديشیوهبههادادهآوريجمعبرمبتنیوتحلیلی-توصیفیپژوهشایندرتحقیقروش
و اسناد ها اي، مصاحبهبتنی بر منابع کتابخانهدر این پژوهش مها آوري دادهجمع.باشدمیآماري

یید فرضیه از منابع آماري معتبر نیز استفاده شده است.أو در جهت تباشدمی
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چارچوب نظري-3

مفاهیم-1-3

1ژئوپلیتیک-1-1-3

تشکیلسیاستمعنايبه»3پلیتیک«وزمینمعنايبه»2ژئو«ازجغرافیایی،ژئوپلیتیک یا سیاست
هاي ایجاد شده در ها و تنشاي از جغرافیاي انسانی که سیاستاست که برخی، آن را شاخهدهش

Gregory(دانندکند میمکان و فضا را تحلیل می & et al, 2009: 549( در تعریف دیگري آن .
ها و ها، قدرتروابط مفاهیم اصلی جغرافیایی یعنی مکان، فضا و سرزمین با سیاسته را مطالع

,Storey, 2009(اندها دانستهشیخط م Vol.8: 243(اي از علوم اي نیز آن را به شاخه. عده
Hafezniaبعد سیاسی فضاي جرافیایی را بر عهده دارد (ه دانند که مطالعجغرافیایی مربوط می

& Kavianirad, 2014: 63(.اي به ابعاد فرهنگی هاي اخیر ژئوپلیتیک اهتمام ویژهاما در دهه
سیاسی هاي رویکرد اجتماعی ژئوپلیتیک را در هویت4تماعی داشته است تا آنجا که اگنیوو اج

گیري لشکه نحوه هاي سیاسی دنبال کرده و معتقد است ژئوپلیتیک اکنون به مطالعو جنبش
سیاست از گیري شکلچگونگی ه جغرافیا از سیاست است پس از آنکه در گذشته به مطالع

و جغرافیاي سیاسی. در مقام تفاوت میان ژئوپلیتیک)Agnew, 2002: 1(تجغرافیا پرداخته اس
راهامکانوضاهافسیاست،چطورکهپردازدنکته میاینبررسینیز باید گفته که ژئوپلیتیک به

گذارند امامیتأثیرسیاسیفرایندهايرويبرفضاهاوهامکانآنچگونهونمایدمیخلق
دهد.را مورد مداقه قرار میداخلیسیاسیندهايروسیاسیجغرافیاي

5داعش-2-1-3

نینوااستانمرکزپس از تصرّف موصل،م2014ژوئنتروریستی است که در-گروهی سلفی 

1. Geopolitics
2. Geo
3. Politics
4. John Agnew
5. ISIS: Islamic State of Iraq and al-Sham.
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ادي البغدابوبکربـهمعروفالبدريمحمدبنعلیبنعوادبنابراهیمبا عراق،شهردومینو
با عنوان دولت اسالمی عراق و شام ی از نوع خالفتحکومتبیعت کرده و با رهبري بغدادي

شود. پس از آن، داعش طرفدارانی در شمال نمودند که به اختصار داعش خوانده میتأسیس
همنسجم در عراق و سوریه بطوربهآفریقا تا شرق آسیا براي خود یافت. اما حکومت داعش 

وجود آمد.

هانظریه-2-3

1انینظام جهنظریه-1-2-3

نیز معروف است »پیرامون–مرکز «هاي جهانی را که به نظریه نظامه نظری2امانوئل والرشتاین
هاي چپسنت سوسیالیستی و اندیشهدر5و شومپیتر4، پوالنی3هاي مارکساندیشهتأثیرتحت 

جهان در این نظریه، سیستم بزرگتري از .)Griffiths, 2009: 986(گرا تدوین کرده است
هاي تولید، مشخص هایش با شیوهشود که نظاماي در نظر گرفته میهاي محلّی و منطقهسمقیا
:Taylor, 1989(آوردشوند؛ یعنی شیوه تولید مسلّط است که امپراتوري جهانی را پدید میمی

داري و پس از آنکه مکاتب اقتصاد جهانی بر اساس اصول سرمایهگیري شکلدر واقع پس از .)7
نظرمیالدي با در70ه مسائل توسعه در جهان سوم بازماند، در دهه ز تبیین همه جانبنوسازي ا

اقتصادي برخی کشورهاي شرق آسیا و رکود اقتصادي ه گرفتن مواردي چون رشد قابل مالحظ
کشورهاي سوسیالیستی، والرشتاین در توصیف وضعیت فعلی جهان با طرح نظام دو قطبی 

راي داند. او بشورها ذیل دو مفهوم مرکز و پیرامون را ناکافی میمخالفت کرده و حتی تقسیم ک
کند: مرکز، نیمه بررسی این معماي اقتصادي، نظامی جهانی مرکّب از سه قطب را پیشنهاد می

به یکدیگر پیراموننیمهوپیرامونمرکز،ازتغییر جایگاهپیرامون و پیرامون. در این تحلیل، امکان
وجود کشوري در یکی از این سه سطح را سرنوشت محتوم . لذا وياستشده گرفتهنظردر

1. World-system theory
2. Immanuel Wallerstein
3. Karl Marx
4. Karl Polanyi
5. Joseph Schumpeter
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کشورهاي جهان تحت یک نظام جهانی واحد با سه سطح قرار بر این اساس همه.داندنمی
) مرکز: کشورهاي صاحب سرمایه و صنعت و کشاورزي که کاالي تولیدي آنها 1گیرند:می

) پیرامون: کشورهایی با فعالیت اقتصادي 2است. هاي مکانیزهحاصل تکنولوژي پیشرفته و شیوه
هاي آنها معموالً تحت نفوذ و مواد خام و محصوالت کشاورزي که دولته ساده و تولید کنند

) نیمه پیرامون: کشورهایی که بخشی از فعالیت اقتصادي آنها 3هاي مرکز قرار دارند. دولته سلط
,Saaie(شبیه مرکز و برخی شبیه پیرامون است البته به عقیده والرشتاین کشورهاي ). 31 :2000
تعیین المللبینراحتی سرنوشت خویش را در نظام توانند بهپیرامونی بسیار ضعیف هستند و نمی

).Wallerstein, 1980: 380(پردازندکنند. آنها صرفاً به تولید مواد خام براي دو سطح دیگر می
رهاي هسته و مرکز بر کشورهاي دو سطح دیگر افزایش در نهایت اما طبق این نظام، تسلّط کشو

ودانوابستههمبهساختارهاه همداريسرمایهجهانینظاممعتقد است دریابد. والراشتاینیم
سیستمیکاجزاءهمگیواندوجود آمدهبهجهانینظامدروندرآنکارکردبهتوجهباهمگی
وسیلهبهجهاننظام نیز در نهایت استثماراینجوهر. شوندمیمحسوبجهانیداريسرمایه
.)Salimi, 2005: 209(استمرکزجوامع
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سال 5محصوالت جهان در ر وارد کننده (مصرف کننده)  همهکشور برت10: فهرست 1شماره جدول
(میلیارد دالر)اخیر

وارد 
کنندگان

ارزش واردات 
2012

ارزش واردات 
2013

ارزش واردات
2014

ارزش واردات 
2015

ارزش واردات 
2016

جهان 18,50 18,89 18,90 16,56 16,04

ایاالت متحده 2,33 2,32 2,41 2,31 2,24

چین 1,81 1,94 1,95 1,67 1,58

آلمان 1,16 1,18 1,21 1,05 1,06

انگلستان 0,689 0,657 0,694 0,630 0,636

ژاپن 0,886 0,833 0,812 0,625 0,606

فرانسه 0,666 0,671 0,659 0,563 0,560

هنگ کنگ 0,553 0,621 0,600 0,559 0,547

کره جنوبی 0,519 0,525 0,525 0,436 0,406

ایتالیا 0,489 0,479 0,474 0,410 0,404

کانادا 0,462 0,461 0,463 0,419 0,402

www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm:Source

حکایت از سطح مصرف بسیار باالي کشورهاي مرکز دارد که در واقع حاصل 1جدول شماره 
ها هاي مصرف متروپلکار و بازار کشورهاي حاشیه و نیمه حاشیه است. یعنی بخشی از هزینه

اند. آنچه مورد نظر این پژوهش خودشان متکفّل شدهرا کشورهاي پیرامونی به قیمت ریاضت
قرار خواهد گرفت مناطق جغرافیایی است که داعش یا از آنها جذب نیرو داشته یا در آن مناطق 

دست آورده است که عمدتاً از کشورهاي هتروریستی انجام داده و موفقیت ب-اقدامات نظامی
یک عنوان بهوالرشتاین ه باید توجه کرد که نظریباشند. از سوي دیگر اي میپیرامونی و حاشیه

ي زیرا جریان داعش دارا،داعش بپردازده تواند به توضیح پدیدتنهایی نمینئومارکسیستی بهه نظری
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ده از باشد. لذا جهت تبیین این پدیابعاد فرهنگی گسترده نیز است که نیازمند تحلیل دقیق می
شود.اسایی استفاده میسیاست شنه اي مکمل یعنی نظرینظریه

نظریه سیاست شناسایی-2-2-3
ترینمهمازآید. یکیشمار میهیک اجتماع گرا در سنت لیبرالیستی بعنوان به1چارلز تیلور

2جامعهعمومیحوزهدرفرهنگیهايتفاوتشناختنرسمیتبهازدفاعاو درفلسفیکارهاي

هردر نه تنها اصالت را در «گوید: فرهنگ می٣یوي به نقل از هردر و در نقد جهانگرای.است
کار برده است. یعنی مورد افراد در وجه فردیشان بلکه در باب مردم صاحب فرهنگ خاص نیز به

ها نباید تالش کنند که نشأت گرفته از شان روراست باشند. آلمانیمردم نیز باید با فرهنگ اصیل
اي درجه دو مبدل شوند. در نتیجه، استعمار اروپایی باید هبه فرانسويها باشند و ناچاراًفرانسوي

-Taylor, 1992: 31(براي دادن امکان آزادي به مردم جغرافیاي جهان سوم به عقب رانده شود

وید گتیلور از لزوم کرامت برابر همه شهروندان و برابري در حقوق و استحقاق، سخن می.)32
ه داند کدو را از مبانی سیاست شناسایی میه و درجو دوري از تقسیم شهروندان به درجه یک 

رسمیت شناخته همتایش شناسایی شود و در واقع تمایزاتش بههر کس باید به سبب هویت بی
سازي را گناهی بزرگ در حق آرمان اصالت سازي یا همگنشود. وي به صراحت، یکسان

هاي دولتی، مدارس ی مثل سازماندرواقع در این زمان، نهادهاي عموم). Ibid: 37-40(داندمی
فرهنگی مخصوص شهروندان، هاي خاطر ناتوانی در شناسایی یا احترام به هویتها بهو دانشگاه

دن اي دمکراتیک یا در مسیر رسیاند. بسیار مشکل است که جامعهبا انتقادات شدیدي روبرو شده
ضرورت و چگونگیِ شناساییِ هبه دموکراسی را یافت که در آن چنین منازعات مهمی دربار

فرهنگی و محروم از جانب نهادهاي عمومی، وجود نداشته هاي ترِ هویت اقلیتمناسب
از دیگر سو بسیاري از جریانات سیاسی اخیر نیاز خود به ).Gutmann, 1992: 1-2(باشد

یت نیز ی و هواند. پیوند میان شناسایهاي ناسیونالیستی بروز دادهشناسایی را در قالب جنبش

1. Charles Taylor
2. The Public Sphere
3. Universalism
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اجابت این نیاز و درخواست را فوریت بخشیده است. چرا که بخش قابل توجهی از هویت، به 
شناسایی یا عدم شناسایی و یا کژشناسایی دیگران بستگی تام دارد. بنابراین اگر شخص یا گروهی 

ا سایی یاز مردم داراي تصویري فروکاسته شده و پست، در ذهن دیگران باشند این عدم شنا
بینی خواهد شد. مثالً تصور گرایی و یا خود کم کژشناسایی موجب نوعی از سرکوب، تقلیل

به بعد 16ارائه شده یا آنچه توسط اروپاییان از قرن آمریکاآمیزي که از سیاهان یا بومیان تحقیر
از این هایی متمدن و پست معرفی شده همه نمونهغیراقوامی عنوان بهاز مردم استعمار زده 

).Taylor, 1992: 25-27(سرکوب است
: آرمان اصالت چارلز تیلور1شماره شکل 

By the Authors
رسد و معتقد است این ایده با تحمیل فرهنگ لیبرالی گرایی میتیلور به لزوم ایده چند فرهنگ

ه تست. گذشها و توهم برتري فرهنگی و هویتی ایشان بر دیگران مرتبط ابر سایر فرهنگ
اي و پیرامونی در فرهنگ و هویت از اي حاشیهاستعماري جوامع لیبرال غربی و ایجاد منطقه

-Ibid: 61(توانند از مسئولیت عواقب آن شانه خالی کننداشکاالتی است که استعمارگران نمی

ه ظرینهویتی دقیقاً متناظر با وضعیت اقتصاد سیاسی والرشتاین در –این نگاه فرهنگی ).64
هاي متفاوت، رسمیت شناختن فرهنگهاي جهانی است. در نهایت وي با اذعان به لزوم بهنظام

عدم شناسایی برابر، در گرایشات ه گوید نتیجها دفاع کرده و میاز حق بقا و ارزش آن
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سالح 1ملیتی ظهور خواهد کرد. وي به نقل از فرانتس فانونی یا تجزیه جوامع چندناسیونالیست
ان مردم مستعمره و جغرافیاي ایشه آمیز خود دربارتعمارگران را تحمیل تصورات تحقیرصلی اسا

آمیز رها ساخته والً خود را از این تصورات تحقیرداند که مردم اداند و راه حل را در این میمی
شروع مو دور کنند و ثانیاً خشونت را در برابر این نوع از استعمار هویتی براي رسیدن به آزادي

Ibid: 64(داندمی این تجویز شبیه مدلی است که برخی از مردم در کشورهاي حاشیه و ).65-
که برخی از آنها در قالب اندکارگرفتهپیرامون براي مبارزه علیه استعمار اقتصادي و هویتی به

اعش به صورت نامحدود در قامت دتروریسم، خود را در افغانستان و پاکستان و در نهایت به
نمایش گذاشته است. 

تیلور-تحلیل اقدامات داعش بر اساس مدل مفهومی والرشتاین:2شماره شکل

By the Authors

هاي جهانی والرشتاین، نظام نظامه از سویی مطابق نظری،بر اساس مدل مفهومی ارائه شده
پیرامونی در غرب آسیا و داري (کشورهاي مرکز) با استثمار و استعمار کشورهاي جهانی سرمایه

شمال آفریقا سبب ضعف شدید وضعیت اقتصادي و معیشتی در چنین کشورهایی شده است. از 
کاالهاي کشورهاي مرکز تبدیل ه هایی صرفاً به وارد کننده و مصرف کنندرو چنین ملّتاین

ه ستردی گهجوم فرهنگدلیل بهسیاست شناسایی تیلور، ه اند. از سوي دیگر مطابق نظریشده
ه، مورد هجمهاي کشورهاي مرکز به کشورهاي پیرامونی و عدم شناسایی فرهنگی و هویتی ملت

فرهنگ مهاجم لیبرالیستی اقدام به ایجاد یک جغرافیاي فرهنگی و هویتی ضعیف و منفعل در 

1. Frantz Fanon
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کنار تحقیر فرهنگی موجب پدید آمدن کشورهاي پیرامونی نموده است. این فقر اقتصادي در
اي به نام داعش شده است که مرزهاي سیاسی را بار و افسار گسیختهالعمل خشونتسعک

خود ههاي نظام فعلی جهانی سعی در بازیابی دنیاي از دست رفتدرنوردیده و با نفی چارچوب
هاي اخیر را دارد.در سده

هاي تحقیقیافته-4

محیط شناسی-1-4

ع مسلمانگرایی در جوامبستر تاریخی افراط-1-1-4
م1922تا1299ازکهبودمسلمانانامپراتوريوسیاسیقدرتبزرگترینعثمانیامپراتوري
کیلومترمیلیون5٫6بهنزدیکقدرت،اوجدرعثمانی،حکومترسمیِقلمرو.کردمیحکومت

د وشدنمتحدیکدیگرباعثمانی،امپراتوريعلیهبراروپاییکشورهايزمانی کهاما. بودمربع
عهدنامهامضايبام،1699سالدرسرانجامگرفتدراروپامختلفنقاطدربسیاريهايجنگ

این تحوالت دقیقاً مصادف با .داددستازرابسیاريممالکعثمانیامپراتوري،1»کارلوویتس«
داند. یعنی قرن نظام اقتصادي جهانی میگیري شکلهمان حوادثی است که والرشتاین آن را 

هاي منظمی که استعداد ی براي مبارزه با افتالمللبینداري نزدهم میالدي که نظام جدید سرمایهشا
این اولین ).Wallerstein, 1974: 4(آن را دارد، نیازمند گسترش مرزهاي جغرافیایی خود است

البنقامتعاقبدیگر،سويکشورهاي مرکز با نظام امپراتوري گسترده مسلمانان بود. ازه مواجه
بهویافتهنشرعثمانیامپراتوريگوناگونهايملیتمیاندرناسیونالیستیتفکراتفرانسه،کبیر

وهاصربها،شورشنخستیندر. بودشدهمنجرمتعدديگرایانهملیهايشورشوهانافرمانی
چنیندر. یافتدستداخلیاستقاللبهنیزمصروآوردنددستبهراخوداستقاللهایونانی

توقهايدولتمتعددتجاوزهايموردعثمانیقلمروامپراتوري،ضعفبهتوجهباوشرایطی

ــلحی میان امپراطوري عثمانی و و اتحادیه     .1 ــیه) که به موجب آن اداره        پیمان صـ ــتان، ونیز وروسـ مقدس (اتریش، لهسـ
.(Karlowits)اکمیت عثمانی به روسیه منتقل شدترانسیلوانی و بخش اعظم مجارستان از تحت ح
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رد،کخودخاكضمیمهراهرزگوینوبوسنیاتریش،گرفت،راتونسفرانسه،. گرفتقرار
بهراکرتجزیرهیونانوکردپیشرويومزارتاروسیهیافت،دستبنغازيوطرابلسبرایتالیا
.شدنددمتحیکدیگرباعثمانیامپراتورعلیهجنگبرايهایونانیوبلغارهاودرآوردخودلاشغا

-سایکساز طرفی با شکست امپراتوري عثمانی در جنگ جهانی اول، به موجب موافقت نامه
وفرانسهیانمفلسطینولبنانعراق،سوریه،تقسیمبهتوافق نامهاین. شدعثمانی تقسیم،1پیکو

هايقدرتونشدمحققاولجهانیجنگازبعداستقاللوعدهکهاما زمانی.شدمنجرتانیابری
دادند،ادامهعربجهانبرشدیدنفوذاعمالبه1940و1920،1930هايدههدراستعماري

هاينظامایجادازتدریجاً) مدیترانهدریايشرقوآفریقاشمال(عربجهاندرسیاستمحور
جربهتبیستمقرننخستهايدههدرعراقوسوریهمصر،آنچهنظیر(لیبرالشروطهمحکومتی

گرایانه نسبت به نیروهاي خارجی واکنش ملیدنبال به.دادجهتتغییرگراییملیسويبه) کردند
جوامعابرآن شدند تعرب،ناسیونالیستنخبگاندر کشورهاي تجزیه شده از امپراطوري عثمانی،

دستهبرا دوبارهخودسیاسیخودمختاريواستقاللوبرهانندهااروپاییکنترلازراخود
)؛ هر چند که پس از این نیز بحران ناسیونالیسم عربی، در Dokmijian, 1998: 59(آورند

مطالبات تأمینمتوالی از اسرائیل، و همچنین ناکارآمدي دولت عربی در هاي جریان شکست
و ساختار سیاسی و اجتماعی ها جود در خصوص توانایی این دولتاجتماعی، تردیدهاي مو
. )Kazemi, 2017: 153(اعتبارتر از گذشته نیز ساختمورد ادعاي آنان را بی

علیه نیروهاي اشغالگر و استعمارگر شکل گرفت که درخواست اصلی اي هبنابراین مبارز
از اقتدار و صالحیت واقعی تصمیممبارزان ایجاد یک حاکمیت رسمی و دولت ملّی برخوردار 

) .این نوع مبارزات که در پی هجمه Abdolmalek, 1983: 20هاي مهم بود (گیري در حوزه
هاي افراطی و بنیادگرا در مناطق غرب هاي ایجاد گروهفرهنگی و هویتی اشغالگران بود، زمینه

الل حکومت عثمانی و عبارت دیگر متعاقب شکست و اضمحآسیا و شمال آفریقا گردید. به
تحقیر تاریخی و هویتی مردمی که عمدتاً عرب و مسلمان بودند، تفکّراتی براي بازیابی فرهنگی 

العمل که عمدتاً با خشونت نیز همراه بود در وجود آمد. این عکسو هویتی در میان این مردم به

1. Sykes–Picot Agreement
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؛ و غلبه خود را نشان دادهاي نظامی مبتنی بر قهر شکل ابتدایی خود در قالب کودتا و حکومت
تر و در قالب گروههاي بنیادگرا و افراطی نمودار شد. داعش ها عمومیاما در موج دوم واکنش

هاي موج دوم واکنش نسبت به تحقیر شرق توسط مهاجمان غربی است.یکی از پدیده

گیري داعش در محیط بنیادگراییشکل-2-1-4
درعرب،جوامعطلبی چون داعش درجریانات خشونتي گیرشکلهاي و زمینه1بنیادگرایی

جایگزینوعربمسلمانجوامعغیرمذهبی کردنرونداصل،در. کردظهورمیالدي،70دهه
قالبیانسوسیالیسمو رویکردایدئولوژیهاشکستگرایانه،ماديارزشهايبادینیارزشهايشدن

ملی،شدن هویترنگکمروندهمچنینوعهجامپایینطبقهوفقیراقشارخواستتحققعدمو
).Haywood, 2008: 99-489(داشتدنبال بهمیالدي،70دههدررابنیادگراییظهور

موجب،جوامع عربشرایطبهبودبهامیدوغربیتوسعهمدلبهوابستگیاستمعتقد2اسپوزیتو
تهدیدوسادفغنی،ویرفقبینشکافافزایشاقتصادي،فروپاشیدگیاقتدارگرایی،پیدایش

رسیدندنتیجهاینبهمردمازلذا خیلی. شدغربجانبازاعرابومسلمانانهویتفرهنگ و
آنکهجايبهراعربجهانمتحد،یکیاتوسعهمدلیکعنوان بهغرب،بهشدیدوابستگیکه

قه غرب آسیا رو واقعیت مهم منطاز این.)Esposito, 2010: 61(تضعیف کردکند،تقویت
که با نگرشی اجمالی باشدمیي رادیکال و تروریست گرااسالمهاي وجود طیف وسیعی از گروه

حکومت اسالمی، بازگشت به تأسیسدریافت که توان میها و اهداف این گروهها در اندیشه
سلف صالح، برخورد با نیروهاي غربی، استقالل و خودباوري و برقراري نظم، مهمترین 

& Alishahi. (باشدمیچنین گروههایی هاي نگیزها et al, 2017: 179(.
قابل توجه این است که چگونه بخشی از مردم مناطقی که در ضعف شدید اقتصادي حال نکته

سیاستظرناي دست بزنند؟ ازکنند حاضرند به چنین خشونت افسارگسیختهو هویتی زیست می
است که اي(این همان نکته.دارندنیازاعتقاداتشاندرقاطعیتونفسعزتبههاانسانهویتی،

1. Fundamentalism
2. Esposito
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کنند. در میداپیتمایلبنیادگراییبههاآننیتجه،تیلور در سیاست شناسایی آن را مطرح کرد) در
ازايمجموعهخود،اعضايبرايبنیادگرا (مثل داعش)ایدئولوژیهايوواقع گروههاي بنیادگرا

شدهاخذمتنیازکهکندمیمهیاراايو تعریف شدهمشخصهنجارهايوهاارزشاعتقادات،
:Marranci, 2009(کنندالهی معرفی میآنمنشاءچون. نداردراهاشتباه،وخطاآندرکهاست

شکوهمند امپراتوري عثمانی دارند و در ه . بنابراین محتمل است در میان مردمی که سابق)42
ابی اي براي بازیاند عدهفشارهاي اقتصادي و فرهنگی قرار گرفتهحال حاضر تحت شدیدترین 

بینی نشده بزنند. بر همین اساس، بخشی از وضعیت از دست رفته، دست به اقدامات پیش
عبارت دیگر افتد. بهاتّفاق میآمریکاخشونت جریان افراطی داعش، بر علیه کشورهاي اروپایی و 

هاي عربی و مسلمان سنّی در هاي عمدتاً با ریشهروپاییها و انیروهاي بومی داعش یا عرب
مظاهر فرهنگی و هویتیه جستجوي روزگار اوج گذشته در تقابلی هویتی با غرب به نفی هم

اي است که در سبک زندگی تبلیغ شده توسط سازمان داعش کنند. این نکتهتمدن غرب اقدام می
مشهود است. و سایر گروههاي افراطی از این دست کامالً

داعش بر اساس نظریه والرشتاینگیري شکلهاي اقتصادي زمینه-3-1-4
هاي تشکیل داعش و پیوستن افراد قابل توجهی از کشورهاي غرب و شرق یکی از مهترین زمینه

د ها جستجو کرد. نرخ بیکاري باال، تولیآسیا و شمال آفریقا را باید در اقتصاد ضعیف این ملّت
ها و هاي شورش و آشوب و جذب در جریانملّی اندك، زمینهه در نتیجه درآمد سرانملی کم و

توان ها میکند. از نگاه پیرامونییابی به وضعیت بهتر فراهم میدسته تفکّرات افراطی را به انگیز
نیروي انسانی داعش، ه کنندتأمینهاي تحلیل نمود که ضعف شدید اقتصادي تمام کشورها و ملّت

وجود آمده است. این ضعف اقتصادي کشورهاي مرکز بهه استثمار و استعمار گسترده نتیجدر
بیشتري براي بنیادگرایی و افراط ایجاد خواهد کرد که دانسته شود همین کشورهاي ه زمانی انگیز

ترین مناطق جغرافیایی دنیا از حیث منابع طبیعیغنیه نیرو براي جریان داعش، از زمرتأمینمنبع 
مثل آلمان به نسبت  »مرکز«برابري درآمد سرانه ملّی در یک کشور 9هستند. نمودار ذیل اختالف 

تر دهد. این اختالف زمانی روشننیروي داعش را نشان میه کنندتأمینو »ايحاشیه«کشورهاي 
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در ناچیز ه تنها بخش قابل توجهی از همین درآمد سرانشود که دانسته شود نهگذار میتأثیرو 
دهد بلکه کشورهاي پیرامونی را تولید نفت خام و نه پیشرفت صنعتی و کشاورزي تشکیل می

ه گردد و این از نگامیتأمینبخش عمده مواد اولیه کشورهاي متروپل نیز از کشورهاي پیرامون 
ز اشود. بنابراین در شرایطی که تعداد معدودي ها به یغما بردن منابع طبیعی تحلیل میپیرامونی

اي به کشورهاي مرکز مدیریت اقتصاد دنیا را برعهده دارند، فقراي کشورهاي پیرامونی و حاشیه
و بهبود وضعیت معیشتی و تأمیناي در پی العمل واداشته شده و طبیعی است که عدهعکس

اي ند. مطالبهتغییرات ژئوپلیتیکی داشته باشه اقتصادي به جریان بنیادگراي داعش پیوسته و مطالب
هاي عمدتاً عرب و مسلمان سنّی مذهب و سرزمین، اختالف میان ملّته که در اعتراض به تجزی

هایشان به خشونت سیستماتیک منجر شده است.بر دولته سلط
: بررسی میزان تولید ناخالص برخی کشورهاي حاشیه نسبت به یک کشور مرکز1شمارهنمودار

Source: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD

تیلوریابی بر اساس نظریههویته بنیادگرایی داعش و مسئل-4-1-4
شوند به بنیادگرایی محصول بحران هویت است. برخی معتقدند اینکه افرادي حاضر می

شرایط بحران اجتماعی است که نوعی دلیل بههاي افراطی همچون داعش بپیوندند جریان
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زیر سؤال فردمفروضات و قطعیات اعتقادي شودمیکه موجب کند گشایش معرفتی ایجاد می
و هاپرسشپاسخهاي جدید به در بستر آن بحران، افراد در پی شودمیبرود. همین امر موجب 

آنچه عمده مردم تر ازبرخالف یا رادیکالمداري را از دینمدل جدیديو برآیند شبهاتشان 
ه واسطگوید بهمطابق آنچه تیلیور می).Marranci, 2009: 80(دجامعه به آن، پایبند هستند، بیابن

ري در لیبرالیسم، افراد بسیاه عدم شناسایی فرهنگی و هویتی مردم در جوامع پیرامون و زیر سلط
ه شوند. در واقع نیاز باي از دینداري براي بازیابی خود متوسل میشرایط بحران به سبک تازه
تیلور پیداست در جریان داعش موجب اهمیت یافتن و ه که در نظریشناسایی و کرامت، آنچنان
رو به احساس سردرگمی که در جهانشود. یعنی هاي اخالقی میبازتعریف مفاهیم و ارزش

ون همچاخالقیتمرکز بیشتر جوانان مسلمان بر روي مفاهیم و ارزشهاي موجب افزایش است، 
، فرصتی انددیدهنی که همیشه خود را در حاشیه، در نتیجه کسا.شودمیت و عزّت نفس کرام
:Ibid(کنندتا هویت خود را بازتعریفیابندمی بنابراین، افراد براي این که هویت خود را ).81

و تا هویت جمعی اولیه خود را پابرجا سازندکنندمیپیدا کنند، بیش از قبل به دین توسل پیدا 
).Haywood, 2008: 504(دست آورندهلق داشتن را بدار بودن و تعاز این طریق، حس ریشه

گیري شکلاجتماعی در خاورمیانه و سیاسی شدن آنها منجر به هاي بنابراین فعال شدن شکاف
از نیروهاي هویت بنیاد فراملّی شده است که از انگیزه الزم براي ادغام در نظم دولت اي همجموع

هاين تعارض، زمینه را براي تضعیف و شکست دولتواسطه همیملّت برخوردار نیستند و به–
. )Kazemi, 2017: 146(منطقه فراهم می آورند

تجزیه و تحلیل-2-5

تیلور–واکنش داعش بر اساس مدل والرشتاین -2-1-5
براساس آنچه تاکنون ذکر شد دو دلیل عمده تاریخی و فراسرزمینی در ایجاد خشونت سیستمی 

هویتی در –هاي اقتصادي و فرهنگی ه است. در واقع امتزاج بحراناز سوي داعش نقش داشت
هاي اصلی داعش) و نا امیدي از اصالح پایگاهعنوان بهمناطقی از غرب آسیا و شمال آفریقا (

اجتماعی این مناطق را به این نتیجه رسانده است که در شرایط موجود امکان ه امور، برخی از بدن
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ه توان سلطنتیجه خواهد بود. در بخش اقتصادي میدر فرآیندها بیهرگونه اصالح یا تغییر 
مهمترین عنوان بههاي بزرگ یا کشورهاي متروپل بر روابط و سیستم اقتصادي جهان را قدرت

عامل فقیرتر شدن روز افزون مردم در این جغرافیا و تقویت توان اقتصادي کشورهاي مرکز 
بخش دیگر بحران در هاي منطقه یا مردم ایشان است.دولته دانست؛ امري که خارج از اراد

ریقا غرب آسیا و شمال آفه غناي فرهنگی منطقدلیل بهفضاي هویتی و فرهنگی واقع شده است. 
قرن، مقاومت بیشتري نسبت به فرهنگ مهاجم 15اي در حدود از تعالیم اسالمی با سابقه

فرهنگی بر وضعیت وابستگی اقتصادي خصوص که این هجوملیبرالیستی واقع خواهد شد. به
ها نیز اثر گذار بوده و توانسته وحدت جمعی مردم در یک ملّت و وحدت مردم یا سیاسی دولت

کند قرار دهد. آنچه بحران را براي مردم منطقه تشدید میتأثیرتحت شدت بههاي مسلمان را ملّت
نفع ایشان است یا اینکه ن فرآیند بههاي موجود براي معکوس کردن ایهمانا ناامیدي از دولت

).Appadurai, 1990: 304(شوندهاي مذکور، خود بخشی از مشکل نامیده میهاي منطقهدولت
هبقرار می گیرند، اي ههویتی تکفیري که در زمره نیروهاي اجتماعی حاشیهاي در واقع گروه

در چنین .کنندمید بحران ایفاي نقش ترین نیروي برهم زننده موازنه در فرآیند تصاعاصلیعنوان 
هاي موجب آن مؤلفهوجود آمده و بههویتی و امنیتی بههاي فرآیندي زمینه براي پیوند مؤلفه

& Mirzaei(بنیادگرایی با هویت و خشونت پیوند یافته است et al, 2017: 83( .
با تصادي و فرهنگیانسانی و فکري داعش در چالشی اقه بر این اساس باید گفت که عقب

عبارت اي براي کسب هویت است. بهپساصنعتی غرب درگیر شده و این مبارزهه منطق جامع
کردن دیگران به پذیرش دیگر جنبش اجتماعی (داعش) در حال مبارزه و تالش براي وادار

,Melucci(کنندچیزهایی است که اعضایش به آن معتقدند اموري که دیگران آن را نفی می

العمل نسبت به نظم اجتماعی موجود پی عبارت دیگر، آنچه داعش در عکسبه).46 :1989
گیرد همانا تغییر این نظام (اقتصادي و فرهنگی به مرکزیت کشورهاي مرکز) مستقر جهانی و می

ذاتاً اجتماعی محسوبه مواجهه، یک پدیده هاي پیرامونی) است. این نحوهویت بخشی (به انسان
هاي مورد هجوم اقتصادي و هویتی توان گفت که داعش به ملّترو میاز این). Ibid: 29(شودمی

هاي این استعمار اقتصادي زمینهه و الجرم به نفی تمام همدهدمیاز سوي کشورهاي مرکز، معنا
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ه شوند بلکنماید. بر همین اساس نه تنها در فرآیندهاي سیاسی جذب نمیو فرهنگی اقدام می
ه داعش به نفی زمینه عبارت دیگر پدیدبه).Ibid(شکنندهاي موجود را نیز در هم میظامقیود ن

زند که مسبب پیش آمد بحران اقتصادي و هویتی در جوامع پیرامونی شده فرآیندي دست می
هاي موجود اقدام هایی که داعش با نفی آن بر علیه نظامرسد که مهمترین مؤلّفهنظر میاست. به

هایی هاي جمعیت، دولت و سرزمین مهمترین بخشاست، ماهیتی ژئوپلیتیکی دارند. زمینهکرده 
است که جریان داعش با تغییر آنها سعی در تغییر شرایط موجود دارد. واکنش نسبت به تجزیه 

هایی چون خالفت عباسی یا و اختالف میان عرب زبانان سنّی مذهب که سابقاً تحت دولت
هاي سرزمینی پس از جنگه ی متحد و قدرتمند بودند؛ واکنش نسبت به تجزیامپراطوري عثمان

هاي عمدتاً وابسته و ناکارآمدي ی و در نهایت واکنش نسبت به دولتالمللبینجهانی و معاهدات 
که به کشورهاي مرکز وابستگی تام سیاسی دارند.

(از نگاه جمعیتی)فراملّی بودن جریان داعش-1-2-1-5
یک نیروي تروریستی عبور از مرزهاي ملّی و حتی عنوان بههاي داعش مهمترین ویژگییکی از 

استعمار اقتصادي و هویتی کشورهاي مرکز علیه اي است. داعش واکنش خود بهاي و قارهمنطقه
کشورهاي پیرامون را نه تنها به جغرافیاي کشورهاي فقیر و مستعمره محدود نکرده بلکه این 

اي اما ساکن در کشورهاي حاشیهاي و افرادي با هویتهاي حاشیهملّته هموسعت را شامل
داند. بنابراین فارغ از نژاد، مذهب و ملیت، هر جمعیت و فردي که داراي وضعیت مرکز نیز می

شود. جمعیت قابل الحاق به داعش شمرده میه پیرامونی از حیث اقتصاد و فرهنگ باشد در قو
ي داعش، عرب زبانان کشورهایی چون تونس، یمن، عربستان و سایر کشورهاي از این رو نیروها

یمدیگر از سراسر جهان (اروپا، شرق آسیا، استرالیا، آفریقا) هاي سو و تروریستعربی از یک
& Alishahi(باشند et al, 2017: 181(.
نبشجیکبان،طالوتر تروریسم مثل القاعدهاشکال قدیمیعبارت دیگر داعش برخالفبه
ان یا (مثالً افغانستمحلّیمردمازفقط بخشیهاينارضایتیوهاآرماندرکهنیستساکنقومی

واستیدهدرنوردراملّیمرزهايکهاستتروریستیجنبشیباشد بلکهداشتهپاکستان) ریشه
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ل خالجریان یک در واقع این .کندمیجاباشد،داشتهپاییجايبتواندکهجاییهردرراخود
شود. یعنی خصوص در کشورهاي اسالمی محسوب میسازي بهملت–بزرگ در فرآیند دولت 

اي همچون خواهانه در تروریسم، پدیدهخواهانه و آزاديبر خالف گرایشات ناسیونالیستی و وطن
فقر مضاعف و بحران هویت ناشی از استثمار و استعمار اقتصادي و فرهنگی ه داعش، برساخت

خصوص در جغرافیاي است. بهملّت -اعتمادي محض به منابع دولت کشورهاي متروپل و بی
طورهباسالم که بیشترین استعداد تقابل گفتمانی با گفتمان کشورهاي مرکز و هژمون وجود دارد. 

درو با استفاده از ضعف دولت مرکزيکردرشدعراقوشدهمتولدسوریهدرداعشمثال
لوچبافغان،آنمبارزاناست،بومیجنبشیکالقاعده.کردگستردهراحضورشقعراوسوریه

تمرکزمپاکستانوافغانستانحکومتگرفتندستبهدرآناهدافوهستندنپشتواغلبو
کشور80ازهاي خارجیکرده است تروریستاعالممتحدمللکه سازماندر حالی. استشده

. )Guardian, 2014(رفتند سوریهوعراقبهداعشتروریستیهگروکناردرجنگبرايجهان
هایی که یا اتباع کشورهاي پیرامونی هستند یا با ماهیتی پیرامونی در کشورهاي مرکز تروریست

رسمیت شناخته ها بههاي آن کشورها و فرهنگ آن ملّتکنند اما از سوي دولتزندگی می
ت و فرهنگ خود به غرب آسیا آمده و به جریان داعش رو در جستجوي هویشوند. از ایننمی

باشد، می"Global Terrorism Index"وبسایتازکه 2نمودار شمارهشوند.  آمار ملحق می
نشانگر این مساله است.
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2015داعش از کشورهاي مسلمان خاورمیانه :  نمودار عضوگیري گروه2شمارهنمودار

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-
2017.pdf

2015: نمودار عضوگیري گروه داعش از کشورهاي جهان 3شمارهنمودار

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-

2017.pdf
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جاي ملّیتجماعت اسالمی به-الف
تقد میهنی دانسته و معهاي ید خود را برتر از احساس ناسیونالیستی و علقهداعش اتحاد حول عقا

ایرسگرفت وخواهدشکلاسالمحولفقطاتحادآنبگیرد،شکلاتحاديباشدقراراست اگر
ورهبرانبهخطابداعش،باره،ایندر. استناممکنوغیرواقعیاتحادات،واجتماعات

سکوالر،وگراملیگروههايسایرباداعش،علیهبرکهبیدارييهاگروههاي رهبرانفرمانده
اند،شدهفراخواندهآنبهآنهاکهاتحاديکهاندنفهمیدهواقعاًمرتدها«گوید: میاندشدهمتحد
ائتالفاتوگرایانهملیروشهايطریقازاست، نهمسلمینجماعتواسالمطریقازاتحاد
تماماسالمی،با موجودیت امتداعش،گفتمانهمچنین در.)Rumiyah, 2016: 2(»حزبی
مجلهکهايمصاحبهمقدمهدر. رفتخواهدبینازجوامع مسلمانان،حاضرحالهايبحران
جوامعدرموجودهايبحراناو معتقد است که دادهانجامآسیاشرقدرداعشامیربارومیه

شرایطهمانندآسیا،شرقدرمسلمینت و شرایطامت اسوجماعتوجودعدمدلیل بهاسالمی
هاآن. کندرهبريراآنهاکهامامینهودارندجماعتینهکهاستجهانکلدرمسلمانانسایر

نمشرکیوبودههمازو جداپراکندهکهبودندهاییسازمانوقبایلها،دستهگروهها،شکلبه
والرشتاین، ه نکته بدین معناست که مطابق نظریاین).Ibid: 37(برندمیسودشرایطایناز

معناي متمرکز و ساکن در سرزمین خاص که واکنش جغرافیایی داعش جمعیت و ملّت را نه به
شان قابلیت اسالم و الحاق داند که فارغ از محلّ سکونتها و افراد پیرامونی میملّته شامل هم

فکري و هویتی به داعش را داشته باشند. 

دارالحرب و دارالکفر-ب
احکام غیراسالمی جاري باشند، آن سرزمین دارالکفر خواهد ايمنطقهاگر در داعش معتقد است

ند، آن مسلمان باشجا باشند، هرچند اکثریت مردم آنمسلّطجغرافیاییبود و یا اگر مشرکین بر 
نظریهترین مهم، یکی از»ابو محمد المقدسی«براساس نظریه .الحرب خواهد بوددارسرزمین 

، توجه به قوانین غربی و حتی داشتن قانون اساسی در کشورهاي پردازان جریان بنیادگراي سلفی
).Almodgadasi, 2010: 23(شوداسالمی، روي آوردن به احکام غیراسالمی و شرك تلقی می
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ی هر لّکطوربهیی و آمریکاتوان نتیجه گرفت که تمام کشورهاي اروپایی و از این نکته می
کار گرفته نشود در حکم میدانی براي معناي سلفی کلمه) بهکشوري که در آن قوانین اسالمی (به

داعش غالب جغرافیاي جهان را میدان شدبیانآنچهبهتوجهجهاد و عملیات خواهد بود. با
عتشریوقانونآنکه درمناطق جغرافیاییمعنايداند؛ بهدارالحرب میدرگیري و مشخصاً

داعش، مانگفتدرکهفهمیدتواندبنابراین مینیستند.ذمهاهلآنجا،کافرانوشودنمیاجرااسالم
تعریفن،گفتماایندربلکه. استجنگحالدرمسلمانانباکهنیستکافريفقطحربی،کافر
متعهدنهاآتامنیبهمسلمانانکهکسانیتمامشاملکهاستکردهپیدابسطايگونهبهحربیکافر

داراينهوبسآتشپیمانداراينههستند،ذمیکافرنهکهیعنی کسانیشودمینیزنیستند،
واستحاللمالشانوجاننباشند،یاباشندسپاه دشمندرکهاینازنظرصرفامنیتی،قرارداد
).Rumiyah, 2016: 29(نداردحرمتی

جود (جهان وطنیِ داعش)واکنش داعش به نظم سرزمینی مو-2-2-1-5
همچنین داعش داراي ماهیتی فراسرزمینی بوده و جغرافیاي عملیات نظامی و سیاسی و جغرافیاي 

نیرویی متشکّل از افرادي از مناطق عنوان بهعبارت دیگر داعش هدف آن تمام جهان است. به
وظّف به آزادي رسمیت شناخته نشده از لحاظ هویت، خود را مپیرامونی اقتصادي و به

داند. از اینرافیاي مرکز میغهاي مستعمره (اقتصادي و فرهنگی) در عرض حمله به جسرزمین
همزمان در غرب آسیا، شمال آفریقا، جنوب طوربهعملیات تروریستی و نظامی آنه رو دایر

داعش ه همین دلیل شاید مهمترین خصیصو... قابل مشاهده است. بهآمریکاشرق آسیا، اروپا و 
در همین ویژگی نهفته باشد. یعنی داعش میدان عملیات خود را از تقید به یک جغرافیا و مکان 

جاي دنیا موجه ه یک نیروي فراملّی در همعنوان بهخاص را حذف کرده و حضور خود را 
,Lesser(داندمی 1999: 86 & Barzegar, ویا طالبان القاعدهتأسیسزماناز.)114 :2005

مطرحراخالفتجهانیادعايکهاستنشدهدیدهمورديهیچدرآنها تاکنونگرفتنقدرت
هستندتانپاکسوافغانستانچونکشورهاییدرسیاسیقدرتگرفتندنبال بههاآن. باشندکرده

داعشاما.هستندکشوردوایننامبهجغرافیاییدروندرخالفتنظامآوردنصدددرتنهاو



212 1397، پاییزژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره سومفصلنامه_________________________

خالفتنظامایجادداعیهگروهاینبلکهنداردراملت-دولتدروندرخالفتنظامایجادداعیه
کنونیِمرزهايکهباشدمیعقیدهاینبرداعش. داردرااسالمیکشورهايتمامدرفراکشوري

پیکو–سایکسه منعقدموافقت نامهوعثمانیامپراتوريتجزیهحاصلکهاسالمیکشورهايبین
ولاجهانیجنگازپیشحالتبهمرزهاوگرددبرچیدهبایداست،بریتانیاوهفرانسبین

the(بازگردد Guardian.com.(عراقاسالمیعاي تشکیل دولتداازبرهمین اساس داعش
خالفتمدعیاسالمیبه دولتنهایتدرو) 2013آوریل(شاموعراقدولتبه) 2006اکتبر(

این پایه، در کشورهایی چون نیجریه و لیبی در آفریقا شاهد رشد رسید. بر)2014ژوئن(جهانی
الحمایه و در بیعت خلیفه اي هستیم که خود را تحتي افراطیگرااسالمهاي نیروها و گروه

شود: براي تحقق دو هدف اساسی دنبال میلیبی ، توسعه داعش در واقعدر دانند. داعش می
خالفت داعش در شمال آفریقا یا مغرب اسالمی تبدیل نخست اینکه لیبی به خاستگاه بازوي 

المللی از طریق توسعه شود و دوم اینکه عاملی براي تفرقه و تجزیه نیروهاي ائتالف بین
.هاي داعش فراهم شده و فشارها از عراق و شام کاسته شودجغرافیایی فعالیت

میدان مبارزات جهانی داعش-الف
ونکردهمهاجرتاسالمیسرزمینبهکهکسانیتمامفت، بهخالموجودیتاعالمازداعش بعد

کشتاربهدستشان،سکونتمحلسرزمینکه دردادمجوزاند،کردهبیعتخلیفهبادورراهاز
ودندارنیزعلماجانبفتوا ازصدوربهنیازيکهجهاداین. بزنندمشرکانوکفارعامقتلو

اند بههنتوانستکهافراديتاشودمیموجباستاسالمیدولتخلیفهبابیعتبهمنوطفقط
خودسکونتمحلسرزمینبههجرت،ازبعدکهکسانییاکنندمهاجرتخالفتسرزمین
:Dabiq, 2014(باشدنداشتهجهادندادنانجاماي برايبهانهاند،برگشته 4- نیویورك روزنامه ).9

هاي جهان را با ارائه داده است که تقریباً تمام قارهعملیاتی داعشه تایمز آمارهایی از محدود
گیرد.شدت و ضعف در بر می
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جا ن خود معرفی کرده (زرد) یا در آناستاعنوان بها را : نقشه مناطقی از جهان که داعش آن1شماره نقشه 
عملیات انجام داده است (قرمز)

Source: nytimes.com

خود همگان را به اقدامات نظامی در سراسر جهان فرا ههاي مجلّداعش در یکی از شماره
وروندبدنیامناطقدیگربهکنند،مهاجرتاسالمیسرزمینبهتوانندنمیخواند: کسانی کهمی
طاغوتی،رژیمصلیبی،کشور70ازبیش. کنندجهاددولت اسالمیدشمنانعلیهبرآنجادر

درراهاآنمنافعوکردانتخابآنهابینازتوانمیکهداردوجودرافضینظامیشبهمرتد،ارتش
:Dabiq, 2014(دادقرارحملهموردجهان،سراسر 11- بهحملهدر جاي دیگري داعش.)54

یرويپبهبایدغزوهکهاستمعتقدونامدمی»غزوه«راصلیبیکشورهاينظامیشهروندان غیر
دممروشركازتبريدادننشانبرايمطمئنراهیکانجام شود. غزوهيتبرّویتولّاصولاز

آنهابهآوردنواردزیانو(مشرکان)آنهاسرزمینبهحملهازعبارتغزوهچوناست؛مشرك
در واقع با صدمه دیدن وضعیت .)Rumiyah, 2016, 8: 15(مالشان استوجانگرفتنطریقاز

غربی، جریانی مثل داعش، تمام آن هاي خصوص توسط دولتفرهنگی و اقتصادي مسلمانان به
خواند و گستردگی جغرافیایی این نیرو حکایت از عملیاتی میه کشورها را دارالحرب و منطق
تر از نظام جهانی خشونت داعش جهانی دارد. براي فهم دقیقه اعتقاد آنها به یک نظام ظالمان
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کشور جهان 29در حدود درباره اقدام داعشسی ان انعلیه نظم جهانی مستقر، به گزارش
1مراجعه شود.

واکنش داعش به نظم دولت محور موجود (دولت جهانی داعش)-3-2-1-5
هاي محور در جهان است. یعنی داعش دولتسومین واکنش ژئوپلیتیکی داعش نفی نظم دولت

ب اهاي مرکزي، نیمه پیرامونی و پیرامونی را بخشی از اسبجهانی اعم از دولته موجود در عرص
ها لتداند. یعنی دوفرهنگی و هویتی میه وضع موجود در استقرار نظام استعمار اقتصادي و سلط

در تمام جهان را نه بخشی از راه حل که خود مشکل دانسته و بخش اعظم اَعمال نظامی خود را 
هاي حاصل از فروپاشی عثمانی ها قرار داده است. بر این اساس دولتمعطوف به اسقاط دولت

هاي مرکزي موجب لطمه به معیشت و هویت مردم و ی یا ضمانت قدرتالمللبینیا معاهدات 
هاي در واقع داعش با نفی مرزبندياند و الجرم باید با آنها مبارزه کرد.خصوص مسلمانان شدهبه

هاي موجود نیز تمکین نکرده و سازوکار دموکراسی یا انتخابات جغرافیاي نظام جهانی به دولت
به شرك ه ها را آلودپذیرد و آنهاي سیاسی موجود را نمیکدام از مدلتابد. در واقع هیچا برنمیر

معتقد است و »خالفت«باشد. در عوض داعش به نظام نمیشانداند که مطابق هویت دینیمی
استشدهاعطامجاهدینبهباالخصواسالمیامتبهکههایینعمتترینآن را بزرگ

).Dabiq, 2015: 12(داندمی

خالفت یا دولت جهانی داعش-الف
المیاسامتوبگیردقرارآنرأسدرشخصیتااستالزمشود،برپااینکهبرايخالفتنهاد

امتپاییبرواجباتازامام،وخلیفهوجودبنابراین. برسداتحادوبه یکپارچگیاومحوریتبا
او،دستورازاطاعتباباشدکردهبیعتخلیفهباکهکسی).Dabiq, 2013: 20(استاسالمی

بابیعتبنابراین. کردخواهدجهاداسالم،دشمنانوکفارباوکردهخالفت هجرتسرزمینبه
جهادوهجرتفریضهبهعملواسالمیامتتثبیتکه موجباتاستمهمدلیلاینبهخلیفه،

1. ISIS goes global: 143 attacks in 29 countries have killed 2,043 (CNN.COM)
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به امارت محدود. داردوجودتفاوتخالفتوامارتبینداعش،گفتماندر.کندمیفراهمرا
محدودهدرشودمیانجامامارتذیلدرکههاییفعالیتواستخاصمنطقهیکوسرزمین

خلیفهمالعمر، یکاستمعتقدداعشمثال،عنوان به. باشدمیخاصمنطقهوسرزمینهمان
ازخارجمناطقسایربهتخالفدولتاما. نیستجهانیابعادداراياوکارهايچون. نیست

نظمباارخوددشمنیوببندندپیماناوباگروههاسایرتافرستدمیوالیورهبرقلمرو خودش،
جهادبهدستاستممکنکهجاییهردرنظم،اینعلیهکنند واعالمجهانیحاکم
تأمینز تمام جهان لذا از آنجا که داعش نیروي مورد نیاز خود را ا). Dabiq, 2014: 1-20(بزنند

قاره را عرصه و میدان عملیات نظامی قرار داده است و مدل خالفت 5کرده و سرزمینهایی از 
توان نتیجه گرفت که وسعت دولت داند، میخود را تنها نوع حکومت مشروع در جهان می

عش عبارت دیگر داکنندگان با خالفت است. بهآرمانی داعش نیز به میزان جغرافیاي بیعت
الحاق به دولت خلیفه دانسته که در صورت تفوق ه دارالحرب و دارالکفر را نیز از مناطق بالقو

هاي خالفت بزرگ مبدل خواهد کرد. نظامی بر آنها، آن مناطق را به امارت

گیرينتیجه-6
ري با استفاده از تئوالمللبینحول تحلیل اقدامات ژئوپلیتیکی داعش در سطح نظام پژوهشاین 
یه بر این فرضپژوهشهاي جهانی والرشتاین و سیاست شناسایی تیلور صورت گرفت. نظام

»دفاع مشروع«یک عنوان بهاستوار است که خشونت در قالب تروریسم داعش سعی دارد خود را 
سرزمین و مرز، جمعیت و ملّت و دولت و ه العمل ژئوپلیتیکی در سه حوزجلوه داده و عکس

در میان کشورهاي سنّی مذهب و مسلمانان با گرایشات رادیکال سنّی توجیه نظام سیاسی را
العمل نسبت به نظم اقتصادي و فرهنگی داند که در عکسرو داعش خود را محق مینماید. از این

ایجاد شده توسط کشورهاي مرکز، محدوده و مرزهاي جغرافیایی خود را از اسپانیا و شمال 
کستان و افغانستان و حتی مرزهاي چین تعیین نماید. آفریقا، خاورمیانه، پا

هاي غرب آسیا و شمال آفریقا در واقع داعش با استفاده از رنجش اقتصادي و هویتی ملّت
ها و تهاجم فرهنگی و عدم شناسایی فرهنگی که ناشی از استعمار و استعمار تاریخی این ملّت
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د تا کنو فرهنگ مسلّط غربی است تالش میایشان (عرب زبانان سنّی مذهب) از سوي اقتصاد
یک اقدام مشروع براي بازیابی شرایط اقتصادي و هویتی گذشته عنوان بهخود را ه مواجهه شیو

کنونی را فاقد هاي ملت-همین دلیل داعش در راستاي دستیابی به اهدافش دولتنشان دهد. به
مسلمانان را ه رسمیت نشناخته و همبهاعتبار دانسته و مرزهاي حاصل از جنگ جهانی اول را 

گیرد و با نفی مختصات دولت مدرن معتقد است که باید مرزهاي تحت یک امت واحد در نظر می
اسالمی و تحت قوانین اسالمی (سنّی حنبلی) متمرکز ه تحت حاکمیت، ذیل امارت یک خلیف

زه با تروریسم شود؛ زیرا تر شدن مبارتواند در آینده موجب پیچیدهاي میشوند. چنین ایده
خشونت افسارگسیخته و نامحدود داعش، خود را در قالب جنگ عادالنه، موظّف به مبارزه با 

داند. بنابراین مبارزه با جریان داعش بسیار سختاقتصادي و فرهنگی کشورهاي متروپل میه سلط
هایی در چنین انگیزهتروریستی دیگر بههاي العملتواند الهام بخش عکسخواهد بود و هم می

تمام جهان باشد.

قدردانی-7
خاطر پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس بهتدانند که از معاوننویسندگان بر خود الزم می

عمل آورند. ؛ کمال تشکر را بهي صورت گرفته در انجام این پژوهشهاحمایت
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