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چکیده
داعررش یکرری اد گررروههررای نوظهررور بن ررادگرای ایررالمی ایررت کررآ دارای
ویژگیهای قابل توجهی در مقایسآ با یایر گروههای بن رادگرا مریباشرد اد
ویژگیهای منحصر بفرد داعش ،تشونت بییابقآایست کآ انهرا نسربت برآ
یایرگروهها و افراد اعمال میکنند مسألآ مورد توجآ در این نوشتار برریی
چرایی شکلگ ری این گروه و بدنبال ان برود این یط اد تشرونت تویرط
انها میباشد فرض بر این ایت که روابط موجود در نظاس جهانی ،نظاسهرای
ی ایی تبع ضام ز غر و دیکتراتوری تاورم انرآ ،ریرانآهرا و افکرار پسرا
ایتعماری من ر بآ شکلگ ری این گرروه شردهانرد و دم نرآ ای راد بحرران
هویت و احسا

محروم ت را در این افراد فراهم کردهاند پژوهش حاضر برا

ایتفاده اد مستندات موجود و محتوای ریانآها و در واقع با تطب ق واقع ات
ت ربی با مبانی نظری موجود بآ اثبات فرض ات مطرد شرده در ایرن دم نرآ
پرداتتآ ایت و در نهایت بآ این نتایج من ر شده ایت کآ نظاس ایرتعماری
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مستتر در نظاس جهرانی و تبعر ض موجرود در نظراسهرای ی ایری غربری و
دیکتاتوری حاکم بر نظاسهای ی ایی تاورم انآ باعث ای اد بحران هویرت و
وضع تی اعتراضگونآ در افراد جوامع مختلف مریشرود ایرن افرراد همگری
بدنبال قهرمانی هستند تا دیر پرچم او انتقاس ترود را اد نظراسهرای ی ایری
موجود بگ رند شرکلگ رری گرروه رادیکرالی چرون داعرش پایرخ برآ ن راد
انتقاس جویی و ایتقالل عده دیادی در یرتایر جهان ایت و بآ هم ن دل رل
تبل غات این گروه در یط جهان با ایتقبال گسترده ای مواجآ شده ایرت
در نهایت شکل ع نی انتقاس اعضای این گروه در تشونت بییابقآ انها نمود
پ دا میکند کآ در واقع نمایش جامعآپذیری در نظاسهرای ی ایری تشرن
انها ن ز محسو میشود

واژههای کلیدی :داعش ،نظاس ی ایی ،تبع ض ،بحران هویت ،محروم رت،
تشونت
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مقدمه
را یکاکیهم اسالمه با سابقه ای نز یدب بده صدد سدا و مداهیشه ا شراضده مرالد
مخشمفه را پو سر گذاششه اس د اوکین مرلمه شک گیری را یکاکیهدم اسدالمه بده
اواسط هه  1930و یأسیس اخوان اکاهدماین بدازمهگدر کده رویکدر ی میاندهرو
پنجا میال ی ههشندد مرلمه و ر روند شک گیری این گدرو هدا سدازماندهه بده
وسیمه یوکیالت مهمحانه اس

که به هه  1960مربدوط مدهشدو د را یکاکیهدم ر

سومین مرلمه شک گیری از هه  1990پایهگذاری شد و اکقا د افغانهشان مممیرین
گرو را یکا

ر این مقطع مده باشدد (نجدفزا 3 :1392 ،و)4د ویژگده بدارز ایدن

گرو ها وجو اکگویه فراقومه و فرامحمه میان ننماس د بده بدارت یگدر ،هددر
مبددارز ننمددا کزوم داً نظددا وکشدده محمدده نیه د د هاچنددین سدداخشار چندددممیشه و
چندفرهنگه ننما نوان از گهشر وسیع مناسبات ننما ار د یداو وجو یدب شدان
برای ننما از اهای

ویدژ ای برخدور ار اسد

و هادوار رصدد یعریدف شدان

جدیدی برای خو ههشند (هاان)8 ،د
امروز گرو های را یکا مخشمفه ر جمان و خصوصاً خاورمیانه فعا ههشندد
بعد از کوشه شدن اسامه بنال ن ،این گرو انوعابات زیا ی پیدا کر بخوه از ننان
ر پاکهشان قد مم کر ند و بخوه ر سوریه و راق و لشه افریقداد ر ایدن میدان
سوریه و گرو های را یکا فعا یوجمات زیا ی را از سریاسر جمان به خو جمب
کر اندد جبمه اکنصر که از زیرشاخههای اکقا د محهوب مدهشدو  ،یکده از ایدن
گرو هاس
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اش د فدائیان اسال ناونة ایرانه این گرو ها ر اواخدر هدة چمد و اواید

هدة

که خو ر سوریه به چند شاخه یقهیم شد اس د یکه از این شاخهها

گرو ا ش یا وک اسالمه راق و شا اس د ایدن و گدرو اگرچده ر ابشددا بدا 193

یکدیگر مشحد بو ند ،وکه پس از چندی با بروز برخه اخشالفات به شان یکددیگر
یبدی شدند و بخوه از رگیریهای سوریه به جندگ اخمده میدان ایدن و گدرو
منوط شدد ا ش بخشهای وسیعه از شاا سوریه و بدرب دراق را بده یصدرر
خو رنور اس

و بعد از اشغا موص  ،ا ال خالفد

صالبنظران ،ا ش با ا ال خالف

کدر د بده قیدد برخده

قصدد ار از قدد هدای فروخفشده کودورهای

ربه به خاطر اششن وک های ناکارنمد و وابهدشه ر مقابد مدرنیزاسدیون بربده،
بکاهد (ممرنامه  ،37ویژ نامه سو ای خالف )د
خوددون

بددهسددابقه ر مهددیر پددیشرویهددای ا ددش ،یکدده از ویژگددههددای

منحصربهفر این گرو را یکا محهوب مهشو د بنا بده گدزارش اکددخی  ،ناایندد
ایز ی پارکاان راق ،ا ش  500ین از مر ان ایز ی سنجار را ا دا کدر اسد
زنان ایز ی و مهیحه این سامان را به مثابه کنیز و بنیا
اس

جنگه به فروش رسداند

(خبرگزاری ایرنا )1393د نکشه لائز اهای  ،گهشرش این فضای خودون بدار

از طریق اینشرن

و شبکههای اجشاا ه اس د اسشفا

یالش ر جم

ضوگیری از سراسر جمدان اسد د وجدو بدیش از  12000مبدارز

خارجه از  81کوور نیا نوان از موفقید

یگر ا ش از ایدن رسدانههدا

ایدن گدرو را یکدا

ر جدذب نیدرو و
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ضوگیری رسانهای ار (برت (ب))6 :2014 ،د
مهمااً ا ش نه اوکین گرو را یکاکه اس

که ا ای خالفد

اسدالمه ار و

نه قطعاً نخرین ننما خواهد بو  ،وکه ا اا این گرو یأ یر زیا ی بدر افکدار جمدانه
گذاششه اس

بهطوری که چرایه شک گیری این گرو و ا اا افراطگرایانهای کده

یوسط ننما انجا مهشو  ،یوجه بهیاری از پژوهوگران و محققان را به خدو جمدب
کر اس د ر پاسخ به چرایده شدک گیدری ایدن پدیدد رویکر هدای مخشمفده ر
محیطهای ماه و انوگاهه وجو ار که هریب به نو ه رصد پاسخگویه بده
نن ههشندد گروهه از پژوهوگران معشقدند به کی وجو وکد هدای شدکنند کده
به رسشه وظایف یب وک
منطقه -به کی
که ر مقاب

ممه را انجدا ناده هندد و هاچندین خدأل قددرت ر

د یاای امریکا به مداخمه و ایفدای نقدش هژمونیدب -اسد

گرو های افراطه فرص
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و

کده

ظمور و بروز مهیابندد از نظر این گرو  ،مدوج بمدار ربده

وک های اسشبدا ی شک گرفشه نیدز از وامد مدث ر بدر شدک گیدری

ا ش محهوب مهشو (یز انفا )1 :1393 ،د
برخه یگر از محققان نیز ممدمیدرین امد سیاسده شدک گیدری گدرو هدای
اسالمه ر جمان اه سن

را یکا و یکفیری را نبو خالف

مطدرح کدر انددد از

طرفه زمینههای فرهنگه چنین گرو هایه را به نفوذ فرهنگ برب و گهشرش یفکدر
مه هند (فرمانیان)2 :1393 ،د یکده یگدر از وامد

اومانیهم و سکوالریهم نهب

ممم یأ یرگذار بر پیدایش ا ش ،بر اش

نا رس

وا از ین مطرح شدد اسد ،

که پیا نظا این افکار محهوب مدهشدوند (نثداری)1 :1393 ،د پژوهودگران مدو
سیاسه نیز ریوه شک گیری ا ش را نشیجه یقاب یجدد و مدرنیشده مده انندد و از
طرفه به یئوری یاککشیب یا بحران ور ای هورکمایار معشقدندد هورکمدایار معشقدد
اس

هرگا جمان اسال با بحران روبهرو شد  ،یالش کر یدا ر جمد
کند (مهعو نیا)3 :1393 ،د

بخش وسیعه از اندیواندان نیز به بررسه سبقه یداریخه اندیودههدای ا دش
پر اخشه و معشقدند افکار ا ش ریوه ر اندیوههدای ابدنییایده ار و بهدیاری از
ا اا خوون نمیز خو را به فشاوی او مبنهبر گر ن ز ن کفار وددد نهب
از طرفه ا شقا به خالف
شک بربه لکوم

مه هنددد

که برای ا دراب خاصدیشه نوسدشاکژی ار  ،ر مقابمده بدا

یعنه وک

شک گرفشه اس

(ممرنامه  ،37ویژ نامده سدو ای

خالف )د اسلوزیشو ،مممیرین وام رشد گرو هدای افراطده ر سدوریه را اینگونده
نوان مهکند :ا اا خوون

یوسط رژیم اسد میه مر و گرو هدای اپوزیهدیون

ناکامه جامعه بیناکاممه ر اقدا سدریع و هاکداری بدا بازیکندان منطقدهای جمد
ا اا یب را ل سیاسه لاای

کوورهای منطقه خمدیج فدارس و سدایر منداطق

جمان از گرو های سمفه جما ی و به لاشیه راندن مهماانان سنه ر راق یوسدط
وک

ماککه (اسلوزیشو)4 :2014 ،د
نگاهه گذرا به نظرات این اندیوداندان و محققدان و بهدیاری از پژوهودگران

یگر که نظرات ننما ر این مجا ناهگنجد ،نوان مه هد که ننما بیوشر از منظدری
سیاسه و اندیوهای به بررسه پدید ا ش پر اخشهاندد قطعاً بررسه پدید ای چدون
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اسالمه لرک

الیداگری

ا ش ،مه طمبد که با رویکر ی چندگانده مدور بررسده قرارگیدر یدا نشدایج قابد
یوجمه ر این زمینه لاص شو د
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این مقاکه ر په نن اس

یا از منظدری جامعدهشناسدانه بده چگدونگه پیددایش

ا ش و چیهشه وام مث ر برشک گیری نن بلر از د به بدارت یگدر ،ایدن مقاکده
به نبا یافشن وام اجشاا ه و یا سیاسه مث ر ر شک گیری گرو هدای افراطده و
هاچنین یافشن پاسخ برای چرایه ا اا خوون

افراطه از سوی این گدرو اسد د

رسیدن به این اهدار از طریق پاسخگویه بده سدئواالت زیدر محقدق مدهشدو  :نیدا
محدو ی های نظا های سیاسه لاکم بر کوورهای اسالمه ،زمینهساز شدک گیدری
گرو های افراطه شد اس ؟ یا یبعیضهای نظا جمانه ر سراسر نیا مدر را بده
این سا

سوق ا که ر جم

الیاء لقوق خو میه به داکشهها به پا خیزندد؟

نیا مهیوان این طور اسشدال کر که بحران هوی
که الهاس محرومی

نهبه ر افرا را یقوی

ناشه از این وام بیرونه اسد
کر اس ؟ نیا خوون

از سوی این گرو های افراطه را مهیوان به هاین الهداس محرومید

ا اا شد
نهدب

ا؟

گرو های افراطه این یعدا نیروی خارجه را از چده طریقده جدذب کدر اندد؟ و
نقش رسانهها ر این میان چگونه اس ؟
به کی ماهی

موضوع ،پژوهش لاضر یب نوع مطاکعه کیفه و اسدنا ی اسد

که ر نن یحمی مهئمه از طریق واکاوی مهدشندات موجدو و محشدوای رسدانههدا و
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اخبار منشور از فعاکی های این گدرو از زمدان شدروع فعاکید هدای نن یدا امدروز
صورت گرفشه اس د از طرفه چون منابع ماه قاب ا شاا و بدیناالذهدانه ر ایدن
زمینه وجو ندار  ،کذا منابع موجو ر فضای مجازی و نوه هدای ماده کده ر
انوگا های مخشمف کوور برگزار شد  ،مور اسدشفا قرارگرفشده اسد د از طرفده
رابطه بین مشغیرها از نوع مه ر نظر گرفشه شد اس

چراکده هدر مشغیدر ،مهدئو

یغییر ر مشغیر یگر مهباشدد ر واقع این مقاکه ر په یبیین روابدط بدین مشغیرهدای
مور بررسه اس د
 .١چارچوب نظری
هاانطور که قبالً اشار شد ،خوون

افراطه که از طرر ا دش ا ادا مدهشدو ،

یوجه بهیاری از پژوهوگران را ر لوز های مخشمف مو انهانه بده خدو جمدب
کر اس د نظریههای مخشمفده ر بداب مد خودون ورزی ارائده شدد اسد
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و

هرکدا از زاویهای خاو به م و وام گرایش بده خودون ورزی پر اخشدهانددد
یکه از نظریایه که بهگونهای جامع به خوون

سیاسه پر اخشه و وام مث ر بر نن

را از منظری روانوناخشه_جامعهشدناخشه بررسده کدر اسد  ،نظریده محرومید

نهبه«ید رابرت گر» اس د گر معشقد اسد
خوون

محرومید

نهدبه با دث شدک گیدری

سیاسه مهشو د مقاک ه لاضدر نیدز ر پده نن اسد

چگونگه شک گیدری خودون

کده وامد مدث ر بدر

ریدان و افراطده گدرو ا دش را مدور بررسده

قرار هدد براساس مد مور نظر این مقاکه ،معض الهاس محرومی

و نیز هوید

برای افرا ی که به گرو های خوون گرا مهپیوندندد ،بررسده خواهدد شددد مبندای
شک گیری این مد  ،نظدا جمدانه اسد

کده ر شدک گیدری نظریدات نظدا هدای

یبعیضگرا و نظا های یارکزگرای طر ساز مث ر اس د از طرفه شک گیری نظریات
نوان ابزاری ر جم

نی به اهدار خو اسشفا مهکندد هاده وامد ذکدر شدد

منجر به معض هوی

ر جوامع مخشمف مهشوند که خو زمیندهسداز شدک گیدری

الهاس محرومی
محرومی

نهبه اس د به این یرییب مرلمه نمایه مد مور نظر به نظریده

نهبه خشم مه شو که م

خوون

سیاسه را الهاس محرومی

نهبه

مه اندد
ر راسشای رسیدن به مد مور نظر ،ر ابشدا نظریه نظا جمانه را مور بررسه
قرارمه هیمد بنابر نظریه واکرسشین :نظا جمانه نو ه نظا سرمایه اری اس

کده ر

رون خو به سه بخش مخشمف اما مریبط یبدی مدهشدو  :جوامدع مرکدز ،جوامدع
پیرامون و جوامع نیاه پیرامون (سا ه)192 :1384 ،د به نظر واکرسشین نابرابری اصد
اساسه و نیروی محرک نظا جمانه اس

چرا که لشده بده کحداظ نظدری ،یوسدعه

هازمان هاه وک ها امکانپذیر نیه د شکار فزایند  ،مکانیز هایودگه امکدر
اقشصددا جمددانه اسدد

(ازکیددا)163 :1380 ،د از نظرنندددر گوندددر فرانددب یگددر

نظریهپر از نظا جمانه ،ویژگه اصمه رابطه مرکز_پیرامون ،سداخشار انحصدارگرایانه
نن اس

و هر مرکزی نهب

به پیرامون خو ارای انحصار اسد د فراندب ،یوسدعه

ر کوورهای جمان سو را محدو مه اند ،زیرا ننما به کی موقعی
و جایگاهوان ر نظا جمدانه ،فرصد
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پهااسشعااری یح یأ یر نظا جمانه بو اس د هاچنین نظا جمانه از رسانهها بده

یاریخه خدو
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امکانات خو ارند (گوندرفرانب)24-26 :1366 ،د
نظریات واکرسشین و فرانب به روشنه بده رابطده اسدشثااری و اسدشعااری بدین
کوورهای پیرامون و مرکز اشار مهکنندد این نوع رابطه هاانطورکه ر طو یداریخ
ا بات شد اس  ،فقط شام سمطه اقشصا ی ناهشو بمکده کودورهای اسدشعاارگر،
بهیاری از یدگا های ینه ،نموزشه ،نظامه و سیاسه خو را بده هادرا نیروهدای
خو وار این کوورها مهکنندد شک گیری نظریات پهااسدشعااری کده ناوندهای از
مبارز با فرهنگ اسدشعاار و اسدشعاارگری اسد  ،ر پاسدخ بده سدمطه هادهجانبده
اسشعاارگران بر کوورهای اسشعاارز شک گرفشه اس د ا وار سعید با اسدشفا از
نظریات فوکو ،شرقشناسه را به نوان سشگا معرفشه اسشعااری یعریدف کدر کده
چیزی یح

نوان شرق را یعریف کدر و بعدد بدر نن ا ادا سدمطه کدر اسد

(نریایهنیا)8 :1388 ،د ا وار سعید معشقدد اسد
خدم

گفشادان بدرب ربدار شدرق ،بده

اهدار هژمونیب رنمد اس د به گفشه گراموه ،هژمونه هاان سمطه لاکم

بر مر از طریق رضای مندی اس د سمطهگران معشقدندد یدب فرهندگ مودشرک و
بهطرر را رواج مه هند و الیه زیرین نن هاان ارزشها و خواسشههای خو شان را
ر خو نمفشه ار د مر یح سمطه با پذیرش این فرهنگ و رضدای منددی از نن،
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

ر سرکوبه خویش شریب مهشوند (سعید)43 :1978 ،د
مممیرین مصداق این سمطه ر صدر لاضدر رسدانههدا ههدشندد رسدانههدا بدا
انگار سازی ،مه یوانند خاکق جمانه واناو باشندد جمانه که ر نن مرز واقعی
بیرواقعی
هه

و لقیق

با بیرلقیق

مخدوش مهشو و هه ها ،نیه

بدا

یا نیه ها،

جمو ا مه شوند (یاجیب)2 :1387 ،د هابرماس روندد یحدو رسدانههدا و

یوکید اطال ات را ر سد بیهشم به سا
اندیوه انشقا ی مه اند زیرا معشقد اس
مخرج موشرک په یرین سرگرمههاس

یقوی

مدیری

افکار و کداهش ظرفید

محشدوای اطال دایه ایدن رسدانههدا ،ارای
(فرقانه)62 :1383 ،د

از طرفه رسانهها هادانگونده کده مدهیوانندد هوید سدوز باشدند ،مدهیوانندد
هوی ساز هم باشندد جان نر گیبینز ،ننگا که از نقشهای رسانههای هاگانه سدخن
مهگوید ،ر کنار سایر نقشها ،بر نقش هوی سازی و معناسازی این رسانهها یأکید
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مه کند (یاجیب)9 :1387 ،د ر واقع ر جمان وانادو کندونه ،ن میدان ر مهدیر و

معرض نو ه هوی سازی کاذب قرارمهگیرند (یاجیب)11 :1387 ،د
اینگممارت با طرح مفمو انقالب خاموش ،بدر ایدن نظدر اسد

کده ورو سدریع

ارزشها و اید های جدید از طریق یکنوکوژیهای نوین اطال ایه و اریباطه ،مهیواند
گهه های جدی ر مبانه هویشه جامعه ایجا کند .همچنان که کاسدشمز بیدان کدر
اس  ،ماهوار و اینشرن

با گرگون ساخشن بنیا ین ماهید

کنند ای ر یغییر و شک هه فرهنگها و هوی

ممه شمروندان ایفا مهکنند (کاسشمز،

)383-384 :1380د الو بر نن ،پاسشر بر نقش اینشرن
روش جدید ساخشه شدن هوی

اریباطدات ،نقدش یعیدین

ر گهشرش فرهنگ و هوی

و

ممه یاکید کدر اسد د ر ایدن اریبداط ،وی فرایندد

جمانه شدن رسانهها را با به وقوع پیوسشن افو هوی

ممه یحمی کر اس

(پاسدشر،

)52 :1377د
وکه نظا های سیاسه کوورها نیز ر ایجا محرومی
بخوه از این محرومی

ر جوامع خدو خیمندد کده

مهیواند شام اخشالالت هویشه هم باشددکوورهای مددنظر

ر این بخش ،کوورهای خاورمیانه ههشند کده ابمدب یواندایه قابد ماللظدهای ر
خنثه کر ن یا سرکوب یقاضداهای الشاداکه نودان ا اندد یقاضداهایه کده بدرای
نزا سازی سیاسه ،از جانب گرو های اجشاا ه گوناگون مطرح مهشدو د یدا زمدانه
که ابزارهای نما ی و ذهنه یهمط وک
وک

بر جامعه س

نخور باقه باانند ،انگیز

برای نزا سازی سیاسه نداچیز خواهدد بدو (اسدلوزیشو94 :1391 ،و )95د ر

وک های بیر موکراییب خاورمیانه ،از طریدق را یکداکیز شددن فزایندد مخاکفد
سیاسه و هم زمان اسدالمه شددن گفشادان سیاسده ،اسدال را یکدا رشدد کدر و
بنیا گرایه اسالمه ایجا شد اس

(کامروا)340 :1388 ،د

زندگه مشزکز طبقات مشوسط با ث مهشو یا ننمدا مهدشعد پدذیرش امیدات
افراطگرایانه باشندد امروز ر سراسدر خاورمیانده ،طبقدات مشوسدط بده سدخشه وا

مه نورندد افراطگرایه این امکدان را بده طبقدات مشوسدط –سدرخور و مدأیوس و

هایوه ر بیم از زیان اقشصا ی بیوشر و نایوان از ا شراض به سیاسد هدای وکد –

مه هد که وک
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اگرچه نظا جمانه و رسانهها با ث ایجا بحران هوی

ر جوامدع مدهشدوند،

را به شدت هدر قرار هند و بدا یوجده بده زوا یددریجه سدایر

وجو ایدئوکوژیب ،این افراطگرایه ،ماهی
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سیاسه و سلس بطور یکنواخشه را یکاکیز شدد بنیا گرایه اسالمه بیوشرین یوجه را
به خاطر خوون

و ماهی

فرامرزی خو جمدب کدر اسد د امد اصدمه رشدد

بنیا گرایه اسالمه فقر اس  ،هم فقر اقشصا ی و هم فقر گفشاان سیاسه کده یوسدط
وک

یحای مهشو د یا زمانه که فقر و سرکوب سیاسه لقایق اساسه زنددگه ر

خاورمیانه باشند ،کیمه وجو ندار که یصور کنیم بنیدا گرایه اسدالمه فروخواهدد
نوه

(هاان)348-349 ،د
از طرر یگر ر کوورهای اروپایه و امریکایه ،نظا های سیاسه یبعدیضگدرا

با ث مه شوند رنگینپوسشان ،مماجرین ،اقمی های ینده و سدایر اقمید هدا چدار
بحرانهای هویشه شوند و این لس محرومی
سا

ا شراضهای خوون بار و یا ضوی

از یعمق محکم اجشاا ه ،ننمدا را بده
ر گرو های افراطه سوق هددگرچده

امروز به کی مبارزات مهاواتطمبانه اجشاا ه و باالرفشن سطح فرهندگ و نگداهه
مر  ،نژا پرسشه یقمی چوم گیری یافشه اس  ،اما هندوز بده صدورتهدای پنمدان و
نشکار ( ر سراسر جمان ،به ویژ کوورهای صنعشه پیورفشه) ،با ث یحقیر و پهد
شار ن گرو های نژا ی بیرسفیدپوس

مهشو و ننمدا را از مزایدا و فرصد هدای

اجشاا ه محرو مهکند ( ضدانمو)614 :1386 ،د
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هاه نظریات مطرح شد ر سطرهای باال با هدر رسیدن به محرومید
نوان شد اندد این محرومی

نهدبه

که ناشه از معضالت هدویشه یعریدف شدد ،براسداس

نظریه گر زمینهساز شک گیری خوون

سیاسه اس د به ایدن یرییدب مدد زیدر را

براساس مطاکب نوان شد مهیوان پیونما ا :

نظام جهانی

از مد فوق چنین اسشنباط مهشو که :نظا جمدانه ر شدک گیدری نظریدات پهدا
اسشعااری مث ر اس

ر نظا جمانه رسانهها نیز ر جم

اهدار این نظا یعریف

مهشوند نظا های سیاسه یارکزگرای طر ساز یح یأ یر نظدا جمدانه ،ممد هدای
خو را سرکوب مهکنند نظا های سیاسه یبعیضگرا به پوشوانه نظا جمدانه اسد
که خو را بریر مه انند نظا جمانه ،نظریات پهااسشعااری ،رسدانههدا ،نظدا هدای
سیاسه یارکزگرای طر ساز و یبعیضگرا ،هاگه منجر به بحران هوی
بحران هوی

منجر به الهاس محرومی

نهبه منجر به خوون

مده شدوند

نهدبه مدهشدو و الهداس محرومید

سیاسه مهشو د

 .2چگونگی شکلگیری داعش
گرو یروریهشه ا ش ر ابشدا از قمب گرو یولیدد و جمدا بیدرون نمددد نمضدشه
شد بو و به شاخه راقه اکقا د معرور بو د پس از نن بو که ابدو ار اکبغددا ی
گرو وک

اسالمه ر راق را شک

ا د اما ر میانههای جندگ اخمده سدوریه،

این گرو با رهبری ابوبکر اکبغدا ی ،با گرو جبمه اکنصر مشحد شدد و بدا سدو ای
یوکی لکومشه بر مبنای شریع

ر منطقه شا و راق ،فعاکی

خو را ا امده ا د

رهبران ا ش که یوانهشه بو ند بهیاری از مشاوالن افراطه لوز خمیج فارس را بده
اهدار خو نز یب کنند ،ر اوای سا  ،2014فعاکی

خدو را بدا ورو بده منطقده

فموجه مشارکزیر از پیش کر و ر اواسط بمار بو که این گرو یروریهشه لرکد
اصمه خو را نباز کر د ا ش ر این مدت یوانه
شاا

موص  ،یکه از شمرهای ممدم

راق را یصرر کر و با سر شه بیش از لد یصور به سوی بغدا پیشروی

کند (مهشوفه)48 :1393 ،د
یجارب یاریخه ر منطقه نوانگر ظمور و سقوط یددریجه نیروهدای یکفیدری
اس د این طیف از نیروها با یوجه به قدرت بهیج روانه و هاچنین بمدر بدر اری از
نارضایشههای انباشدشه شدد سیاسیدداقشصا ی و فرهنگده ر منطقده ،قددرت بهدیج
اجشاا ه بهنظیری لاص ناو اندد شعارهای جذاب یکفیریها هاچون مبدارز بدا
کفر ،اسشبدا  ،سشاگری ،و د الیای سن هدای اکمده ،یودکی لکدومشه مبشندهبدر
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مقاومشه که ر سا  2003و با هدر مقابمه با یماجم امریکا میه راق پایدهگدذاری
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اسالمه ،برقراری قهط و داک

شریع

اجشاا ه ر جامعه ،ناخواسدشه بهدیاری از

نیروهای مذهبه و لاشیه ای و لشه روشنفکر را به سا

ا ش بده ندوان مبددأ و

نما اندیوههای اسالمه و ضدبربه جمب مهنااید (ببری (اکف))2 :1393 ،د
الی نارضایشه مر منطقه خاورمیانه که سبب جذب ننما به گرو یروریهدشه
ا ش اس

را اینگونده مدهیدوان یوجیده کدر  :ر نظدا جمانه،کودورهای منطقده

خاورمیانه به خاطر وجو منابعه بنه از جامده نفد
کوورهای بزر

و گداز ،هایوده مدور یوجده

صنعشه یا به بارت قیقیر کوورهای اسشعاارگر بو اندد ر واقع

کوورهای خاورمیانه که از شاا افریقا یا جنوب بربده نسدیا قرارگرفشدهاندد ،ارای
سابقهای طوالنه از اسشعاارز گه و لضور بیگانگان ههدشندد ایدن سدابقه ر منطقده
خمیج فارس به ابشدای قرن شانز هم مهرسد (سا ه)78 :1391 ،د
ر قرن بیهشم با پیدایش نف

ر منطقده ،رقابد

یصالب طالی سیا شک گرف د هاه یالشها ر جم

قددرتهدای بدزر

بدر سدر

نفوذ و سمطه بیوشر بر این

کوورها بو د این اششیاق کوورهای اسشعاارگر نهینمدا ر رصده اقشصدا ی بدر ایدن
کوورها یأ یر گذاش

و ننما را یبدی به بازار مصدرر کاالهدای یوکیددی خدو کر ،

بمکه ساخشار سیاسده و اجشادا ه ننمدا را نیدز چدار یحدوالت ناخوشدایندی کدر د
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394
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مممیرین میراث اسشعاار برای این کوورها یغییرایه اس

که بده کحداظ فرهنگده و

روانشناسه اجشاا ه ر ننما ایفاق افشا اس د منظور شرایطه اس
سمطه قدرتهای بیگانه برای مم

که بر ا ر یداو

یح سمطه بهوجو مهنیدد خصایصه نظیر خدو

کمیربینه قومه و فرهنگه و یالش بدرای یقمیدد از بیگانگدان ،یوطئدهنگدری ،سدمب
مهئوکی

از خو و انداخشن هاه مهئوکی ها به گر ن بیگانگان ،بدبینه و کینهیوزی

و بیر (سا ه)88 :1391 ،د
برای مقابمه با این یأ یرات فرهنگه بو که نظریات پهااسشعااری شک گرف

و

ر واقع یدالش بدرای بیدداری و نجدات مدر از خدو بیگانده ایدن جوامدع ،نبداز
شددکوورهای جمان سو و خصوصاً کوورهای خاورمیانه فوار مضا فه بده کحداظ
ا اا سمطه بر خو  ،یحا مهکر ندد نظا های سیاسه این کودورها اگرچده خدو
بده

یح

اسشیالی مهشقیم و بیرمهشقیم کوورهای اسدشعاارگر بو ندد ،وکده نهدب

مم

خو کامالً مهشبدانه رفشار مدهکر نددد یقاضداهای سیاسده و بیرسیاسده را ر

باالیرین لد سرکوب و خنثه مهکر ندد ر چنین شدرایطه بدو کده مخاکفد هدای
سیاسه شک را یکا بده خو گرفشندد و بهدیاری از گدرو هدای افراطده ر چندین
شرایطه یوکی شدندد منطقه خاورمیانه که پشانهی بداالیه بدرای شدک گیدری ایدن
گونه از گرو های را یکا را ار  ،االً به رصه خو ناایه ایدن گدرو هدا یبددی
شد اس د نکشهای که باید مدنظر قرار ا این اس

کده هدمزمدان بدا ایدن مخاکفد

افراطگرایانه از سوی برخه مخاکفین ،اسال هم ر مقاب شکه

سایر گفشاانهدای

منطقه به ینما گفشاان سیاسه و فعا یبدی شدد اسد د بده ایدن یرییدب ،ر نشیجده
اسشفا ابزاری چنین گرو های افراطه از ین ،گفشادان اسدال بده اسدال را یکداکه
یبدی مهشو د از طرفه مر کوورهای رب بدهطدورکمه و خصوصداً خاورمیانده،
رابطه مبشنهبر د ا شاا با لاکاان خو ارنددد ر واقدع مدر ایدن کودورها بده
میان این مخاکفان ،گرو های اسالمه را یکا بیش از سدایر گدرو هدا نمدا گه ابدراز
لرک های قدرتطمبانه را ارند (برت (اکف))6 :2014 ،د
ر مواجمه ینه با این پدید  ،میزان جذب باالی افرا از کوورهای خاورمیانده
به این گرو یروریهشه را مهیوان نوانه از بها شاا ی و بحران هویشه ر مر این
کوورها انه د هاانطور که ر مطاکب فوق مطرح شد ،این وطنگریزی و یااید
به ابراز هوی

جدید ،یح یأ یر رولیه اسشعاارز و طر گرای نظدا هدای سیاسده

این کوورها ایجا مهشو د بهیاری از مر این مناطق یونه لکومشه ههشند که ننما
را از زیر یوغ این سمطهگران خارج کند و هوی

به یغاا رفشه ننما را الیا کندد مرکز

مطاکعات «سوفان گروپ» ر نیویورک امریکا گزارشه منشور کدر کده نشیجده ارائده
نمارهای سازمانهای اطال ایه کوورها اس د این گزارش یعدا افرا با ممید هدای
گوناگون ر گرو یروریهشه ا ش را ا ال مه کندد براساس این گدزارش ر میدان
کوورهای ربه ،ربهشان سعو ی و یونس به یرییب با بیش از  2500و  3000نفدر،
بیوددشرین سددمم را ر بدندده یروریه د هددای ا ددش ارندددد ایددن نمددار یرکیبدده از
یروریه هدای فعدا

ا دش ر جندگ اخمده سدوریه ر  3سدا گذشدشه و نیدز
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لکوم های خو ا شاا ندارند و به محض بروز خأل به صحنه قدرت مهنینددد ر

یروریه های فعا این گرو ر راق را نوان مه هددد براسداس گدزارش سدوفان
گروپ ،شاکمه اصمه یروریهد هدای فعدا

ر گدرو ا دش از کودورهای ربده 203

خاورمیانه و شاا افریقا یوکی مهشو د ر میان کوورهای ربه ،مغدرب بدا 500
نفر و اکجزایر با  200نفر ر ر های بعددی قرار ارندد و از یرکیده نیدز  400نفدر ر
جاع این گرو یروریهشه فعا اند (برت (ب))23 :2014 ،د
اسلوزیشو معشقد اس « :اگرچه ین نقدش مماده را ر جدذب و بهدیج کدر ن
ا ضا و یا انگیز بخویدن به ننما ایفا مه کند ،اما مممیرین انگیز افرا برای پیوسدشن
به این گرو ها از فمرس

مهگیر  :ا شدراض بده

نارضایشهها و ا شراضات ننما نوئ

یماجم نیروهای نظامه خارجه به منطقه و کوشار ها هزار نفر از شمروندان دراق
و سوریه»د هاچنین مطاکعات نوان مده هندد کده وامد

یگدری چدون خودون

اخالقه (ناشه از ظمم) ،نارضایشههای سیاسه ،فوارها و جهد وجدو بدرای یدافشن
هویشه جدید و لس یعمق و هدفاندی از یگر واممه ههشند که هدزاران جدوان را
به سوی گرو های افراطه هاچون ا ش سوق مه هند (اسلوزیشو)5 :2014 ،د
ر ین لا جاذبه های ایدئوکوژیب این گرو و خالءهای هویشه و معنایه ر
جمان مدرن ،زمینه پیوسشن بهیاری از گرو های لاشیهای و راند شد از اجشاداع و
سیاس

ر برب و شرق اکم را به این گرو فراهم نور و با کبیب گفشن به نددای

ا ش ،جنبه جمانه و فراممه به این شبکه یروریهشه بخوید اندد ا دزا گدرو هدا و
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افرا از اروپا و امریکا ناونههایه از وسع
اس

رسانهای ا ش ر جذب بیودشر ا ضدا

به طوری که اخیرا رسانههای اسشراکیایه از پیوسدشن چندد یدن از خشدران بده

جبمه یروریهشه ا ش پر بر اششند (ببری (ب))2 :1393 ،د
به این یرییب ،بخوه از نیروهای جذب شد به ا ش را شمروندان اروپایه و
امریکایه یوکی مه هندد این اششیاق از سوی این افرا برای پیوسشن بده ا دش را
مهیوان اینگونه یوجیه کر که فوارهای یبعدیضنمیدز میده مهدماانان ،ممداجرین و
رنگینپوسشان ر برب ،یکه از الی جذب ننان به گرو هایه اس
را برای ننان فراهم مهنور د فعاکید

سیاسد مدداران و رسدانههدای نژا پرسد

کوورهای بربه ،نفرت ینه از مهماانان را ر این کوورها گهدشرش ا اسد

ر
و

اکنون مهماانان ر کوورهای امریکا ،انگمیس ،کاندا ا ،فرانهده و همندد ،بیرخدو ی
محهوب مه شوندد ر امریکا نیز بخش ا ظدم جاعید
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که امکان انشقا

مهدماانان از نفدرت ینده،

سیاسه و اجشاا ه رنج مهبرنددکاهیون لقوق بور اسالمه هاچنین اظمار مه ار :

یبعیض میه مهماانان ر انگمیس به امری ا ی مبدد شدد و وکد

ایدن کودور

قوانین ضدیروریهم را میه لدو  3میمیون نفر از مهماانان ر ایدن کودور ا ادا
مهکند (خبرگزاری ممر)1393 ،د
از طرر یگر ،ر سیهشم لکومشه امریکا و اروپدا ایدن یبعدیض و یفداوت ر
زمینه لقوقه ،سیاسه ،اجشاا ه و مدنه به صورت کمه وجو ار وگاهه خو ش
را به صورت یظاهرات و نانرامه نوان مه هدد ر واقع ذات نظا سرمایه اری ایدن
اس

که از کحاظ لقوقه ،سیاسه و اجشاا ه ،بهطور قانونه برابری وجدو ار امدا

ر ا یبعیض و یفاوت بهیار اس د این روند خصوصاً نهب

به رنگینپوس هدا

و مماجرینه که اخیراً به امریکا وار شد اند ،بیوشر اس د بندابراین هدر کحظده یدب
لا ه مه یواند این یبعیض قاب یوجه را به یب شورش و رگیدری ر کد امریکدا
این نظا های یبعیضنمیز شرایطه ایجا مهکنند که افدرا را بده کید هویشودان
یح

فوار اجشاا ه قرارمه هند و طبعد ًا ایدن افدرا یحد

ایدن شدرایط الهداس

مهکنند و به نبا فرصشه ههشند که این محرومی

خو را جبدران کننددد

محرومی

برای ناونه به گوشهای از ا اا یبعیض نمیز ر بمژیب و نشایج لاصد از نن اشدار
مهشو  :بمژیب هاوار یا لدی یب اریباط وگانه با ممداجران مشعدد ش از مغدرب و
یرکیه اششه اس د ر بمژیب  ،1960مماجرت از مراکش و یرکیه به شدت یوویق شددد
ننما نیروهای کار ارزانیر برای صنایع فوال و ذبا سنگ یمقه مهشدند که بمژیب را به
بخوه لیایه از پیشروهای ایحا یه اروپا و یکلدارچگه اقشصدا های اروپدایه یبددی
کر د زمانه که صنایع سنگین نابو شد بو  ،این خانوا های ممداجر ر بمژیدب بداقه
ماندندد ر لا لاضر ،بعضه از افرا نه سو یا چمار این مماجران ،افرا ی ههشند
که ر لاشیههای جامعه زندگه مهکنند .وک

بمژیب ر طو چند هه گذششه واقعاً

هرگز ر یکلارچه کر ن اجشاا ات اسالمه موفق نبو د ر اواخدر هده  1980و ،1990
جوانان مراکوه به خاطر جرائاه مث خریدد و فدروش مدوا مخددر و ز ی مودمور
بو ند و بهیاری از این جوانان بیکار بو ندد یکه از جمدو هدا و مظداهر ندایوانه بدرای
یکلارچگه ر طو چند هه گذششه ،ایجا جنبش سمفهگراهای شریع
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یبدی کند (بصیری)3 :1393 ،د

بمژیب ر 3
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شخص بیرقاب قبو
سخ

ر مجامع اومه موخص شد .یح

فوار ادومه سدنگین و

و پس از چند اقدا قضایه میه این گدرو  ،شدریع

بمژیدب ر  7اکشبدر 2012

خو را منح کر د ر  7مارس ،2013اروپایهها ر ابشدا فقط یایید کر ند کده ر میدان
اروپایههای جما ی ر سوریه ،بمژیکدههدا هدم بو ندد .ر  10نورید  ،2013مجمده
هفشگه بمژیکه نب ،1یب مقاکه را ربار جما یهای بمژیکه ر سدوریه انشودار ا و
مد ه بو که  12نفر از ننما قبال کوشه شد اند (وان اسشاین)4 :2014 ،د
ر سایر کوورهای اروپایه از جامه فرانهه نیز مودشاقان زیدا ی بدرای جدذب
شدن به این گرو های یروریهشه وجو ار د یحقیقات اجشاا ه و روانشناسده ،و
نوع از بازیگران فعا

ر این گرو های یروریهشه را شناسدایه کدر اندد :ندوع او

جوانانه ههشند که ر لاشیه شمرهایه چون پاریس ،کیون ،مارسدیمیا ،اسشرایهدبور
وددد زندگه مهکنند و اصاکشاً مهماان ههشندد ننما از هاان اوان کدو که ر بدین یدب
سیهشاه با ارزشهای ینه بزر
اسال را مهشنوند و وقشه بزر

شد اندد از هادان اوان یوکدد ندا خداوندد و ندا
هم مهشوند باز با هاان یعریف مهدماانه هوید

خو را جه وجو مهکنندد این افرا قوانین اسال را ر اید
یگران اب
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کنند مهماان ههشند و هم هوی

مدهکنندد یدا هدم بده

خو را بازیابندد از ایدنرو برخده از

ننما یبدی به کارگا یوکید مقاالت و مطاکب یند را یکاکه مهشوندد این یوکیدات هم
ر شک افراطهیرش یا سربریدن و منفجر کر ن خو  ،ا امه پیدا مدهکنددد ندوع و
هم کهانه ههشند که ر ر قورهای مشوسط جامعه به شاار مدهروندد و از هادان
اوان کو که ر لاشیههای شمر بزر

ناهشوند و ر طبقات اجشاا ه میانه یربید

مهشوندد بر کس سشه اوکهها این طیفها از طریق اینشرن

و لضور ر شبکههای

اجشاا ه با گرو ا ش نشنا مه شدوند و ر ایدن مهدمب پدرورش مدهیابنددد ایدن
گرو های یندرو را یکا که به نا اسالمیهم را یکا خو را معرفه مهکنندد ،یکده
از اندیوههایه ههدشند کده مدهخواهندد از طریدق خودون
ل وفص کنند این ر لاکه اس
به خوون

و جندگ مودکالت را

که یاامه یفکرات ینددرو ر اروپدا روی نور ن

مهمحانه را ر کر اندد با این لهاب مهیوان گف

که اگدر ر گذشدشه
1. Knack

این گرو های اروپایه محمه برای گرو های ینددرو و خودون گدرا بو ندد ،امدروز
ا ش و جبمه اکنصر این جوانان را به خو جذب مهکند (باخوان)3 :1393 ،د
به گزارش سوفان گروپ ،ا ش به نوان مظمر یکفیریهم ،یا ژوئدن  ،2014بدا
جذب نیرو از بیش از  81کوور جمان بزر یرین و پیورفشهیرین شدبکه یروریهدشه
ر یاریخ بوری

را ایجا ناو اس د اما بهیاری نیز از یگر کودورهای جمدان از

جامه کوورهای اروپایه و امریکدا بده ایدن گدرو یروریهدشه پیوسدشهانددد از میدان
کوددورهای اروپددایه نیددز  700نفددر از فرانهدده 800 ،نفددر از روسددیه و  400نفددر از
شمروندان انگمیهه ر بین یروریه های گرو ا ش ز دراق و سدوریه ههدشندد
طبق این گزارش ،نمار لضور شمروندان از یگر کودورهای جمدان بده شدرح زیدر
اس  :بمژیب  280نفر ،اسشراکیا  150نفر ،کوزوو  120نفر ،همندد  120نفدر ،انادارک
ایرکند و سوئد (به طور مهاوری)  30نفرد طبق این گزارش ،از میان یروریه هدایه
که از کوورهای اروپایه به ا ش پیوسشهاندد ینمدا  6رصدد از ننمدا بعدداً مهدماان
شد اند و  94رصد ننما مهماان بو و بیوشر از مماجران نه او  ،و و یا سدو
به کوورهای اروپایه ههشندد سوفان گروپ ر گزارش خو یاکید مهکند که جندگ
اخمه سوریه رکور قبمه افغانهشان ر ورو جنگجویان از خارج را شکهشه اسد
و ر  3سا گذششه بیش از  12هزار یروریه
وار این کوور شد اند این ر لاکه اس

خارجه برای جنگ با اریش سدوریه

که نمدار ورو جنگجویدان خدارجه بده

افغانهشان ر ور اشغا این کوور از سوی اریش سرخ شوروی  10هزار نفر بدو
اس

(برت (ب):2014 ،

.)23

وکه این نمار و میزان گرایش و جذب نیروهای خارجه به ا ش ،بهطور مددا
ر لا یغییر اس د مطابق با نماری که سازمان اطال دات مرکدزی امریکدا ،سدیا ،ر
فوریه  2015منشور کر  20 :هزار نفر از  90کوور نیا به ا دش پیوسدشهاندد کده از
جامه ننما  3هزار و  400نفر از کوورهای بربه ههشند که بیش از  150نفدر ننمدا از

امریکا مهباشند (شبکه اکعاکم 25 ،بمان )1()1393د
از طرفه شورای امنی

سدازمان ممد
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 100نفر ،نکاان  70نفر ،امریکا  70نفر ،اسلانیا  51نفر ،نروژ  50نفر و کانا ا ،فنالندد،

ر جدیددیرین گدزارش خدو ر اواید

خر ا ما سا جاری ا ال کر  :بیش از  25هزار جنگجوی یروریهد خدارجه از 207

بیش از  100کوور به سوریه ،راق ،افغانهشان ،یان و کیبه رفشهانددد طبدق نمدار ،از
نیاه سا  2014میال ی یا مارس  ،2015نز یب به هفشا رصد افزایش را ر یعددا
جنگجویان یروریهشه خارجه ر سطح جمانه شاهد بو ایدم (خبرگدزاری صددا و
سیاا  3 :1394و)9د
ر واقع گرو وک

اسالمه راق و شا  ،رشد سریع خو ر راق و سدوریه

را از طرق گوناگونه هاچون اسشعدا ویژ این مناطق برای هاراهه بدا گدرو هدای
بنیا گرا ،هاراهه و هاکاری بازماندگان بعثه راق ،بمر گیری از فرص
ر بمار ربه و خیزش اومه ا راب ،لاای

پیشنمدد

کوورهای خدارجه ،ضدوگیری از

یگر کوورها لشه ر برب ،کهب یوان نظامه با کاب کوورهای ربه و بربه و
یوان اقشصا ی که به مد فروش نف

مناطق یصدرفه لاصد شدد اسد

و مدوار

مشعد یگری از این قبی  ،کهب کر اس د اما ننچه بیش از هاه به رشد ا دش و
گهشرش نن کاب کر  ،شگر رسانهای این گرو یروریهشه اس د ا ش لضوری
فعا

ر رسانهها ار و ر شبکههای اجشاا ه از قبی فیسبدوک ،یدوئیشر ،یوییدوب

وددد با به اششراک گذاششن اخبار ،یصاویر و ویدئوهای خو  ،امنه رسدانهای وسدیع و
گهشر ای را برای خو رقم ز اس د لضور یبعههای کوورهای مخشمدف ر ایدن
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گرو و اخبار منشورشد از ننما ر رسانهها با ث شد پیگیری اخبدار ننمدا و یوجده
به ایفاقات و اقدامات صورتگرفشه یوسط ا دش ،هادوار ایدن گدرو را ر صددر
اخبار رسانهها نگه ار د اهای
اس

اسشفا از یبمیغات و رسانهها برای ا ش بدهلددی

که ر بین هیئ های هو گانه اجرایه کده زیرنظدر شدورای ا دش فعاکید

مهکنند ،و «هیئد

اطدالعرسدانه» و «هیئد

رسدانهای» وجدو ار کده اوکده بده

گر نوری اطال ات مه پر از و ومه وظیفه فعاکی

رسانهای و شبکههای اجشاا ه

را بر مد ار د ر میان گرو های بنیا گرا و افراطه که معادوالً سدر ناسدازگاری بدا
نیای مدرن و مدرنیشه ارند ،از نظر نگا به اریباطات و رسانهها و یبمیغدات ،ا دش
یب پدید خاو و اسشثنا محهوب مه شو د ننما با اسشفا از این امکان رسدانهای و
یبمیغایه ،موجه از ر ب و ولو

را را اندازی مدهکنندد و بدا ایجدا یدب فضدای

روانه به نفع خو  ،از این فضا برای پیوبر اهددار نظدامه و فدراهم نادو ن زمینده
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برای یهمی

ر پیشروی و گهشر ناو ن مناطق یح

سمطه خو اسشفا مهکنندد

(میالنه)2 :1393 ،د طبیعشاً جاعنوری افرا از ممی های مشفداوت و جدذب ننمدا ر
چنین گروهه ،به برنامهریزی هدفاند و کامالً طراله شد نیاز ار د هاانطدور کده
قبالً نوان شد ،ا ش برای ضوگیری از شبکههای اجشادا ه چدون فدیسبدوک و
یوئیشر اسشفا مهکندد
هورگان ،روانشناس مرکز مطاکعات امنیشه و یروریهدم انودگا ماساچوسد
معشقد اس  :ا ش از جذابیشه واقعه ر جمان برخور ار اس

که از این نظر پدید

جدیدی محهوب مهشو د هورگان یکه از چند روانشناسه اسد

کده بدیش از 20

سا روی اذهان یروریه ها مطاکعه کر اس د او پس از یدن پیا ویدیویه یکده
از ا ضای ا ش بنا نندر پاوکین 24 ،ساکه از کانا ا ،اذ ان اش
با پیا یب ضو سازمان یروریهشه برخور نکر اس

که یدا ایدن لدد جدذاب و

نوان مهکند که خدا او را بده سدوریه کوداند اسد د

هاچنین ا ال مه کندکه قب از نمدن به سوریه هاده چیدز اشدشه اسد  ،از پدو و
خانوا و وس

گرفشه یا القه به ماههگیری و هاکه روی یخ ،وکه ایدن زنددگه

مور القه او نبو اس د او خو را ننارشیه

(هرج و مرج طمب) معرفه مهکندد

ر پایان او ا ال مهکندکه« :ما به ممندسان و کشرها نیاز اریدمد هدرکس مدهیواندد
چیزی را به وک

اسالمه هدیه کند»د

ر واقع پیا نندر یأکید مهکندکه بدرای هرکهده یدب جدا وجدو ار د بده
قید هورگان این یب سازمان فرصد

برابدر اسد د ایدن پیدا هاده چیدز ار از

جامعهسشیزی نزا گرانه یا وا ار کر ن به انهان وسشه بیرواقعگرایانهد ر واقدع افدرا
از این طریق و بوسیمه نیاز به مشعمق بو ن به چیز خاو ،وا ار به پیوسشن به ا دش
مهشوندد ننما مهخواهند برای زندگهشان یدب چیدز پرمعنده پیددا کنندد (اسدای ،
)2-3 :2014د نبراهامز ،کارشناس یروریه

از انوگا شاا شرق نیز معشقد اسد :

مطابق بیوشرین یحقیقات یروریهم موجو  ،نن افرا ی که به گدرو هدای یروریهدشه
مانند ا ش ممحق مه شوند ،ابمب افرا ی ههشند کده راجدع بده مدذهب بدهاطدالع
ههشند و اوماً از جدیدیرین ا ضای مذهب محهوب مهشوند (هاان)4 ،د
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گیرا باشدد نندر ر این پیا

که ر این مدت،

اگر بنیا گرایه را به مثابه یب ایدئوکوژی ر نظر بگیریم که ر شدرایط موجدو
به نبا پاسخه به بحران هوی
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و ناپهند ایجا شد ر صر مدرن اسد  ،ا دش بدهخدوبه یوانهدشه اسد
ایدئوکوژی بمر گیر و با ا شراض شدید بده وضدعی
گهشرش ایدئوکوژی خو و یوکی لکوم

از ایدن

لداکم بدر منطقده ،بده نبدا

مطابق با معیارهای مدنظر خدو اسد

که برای رسیدن به این هدر یقریباً از «هاه گزینههای ماکن» اسشفا مهکنددد ننمدا
اسال سمفه را مم کر اند و با سن

بده قبد و

اسال سدمفه ،خواهدان بازگود

اسالر پیودین و ز و ن مظداهر مددرن از چمدر اسدال ههدشندد لشده بهدیاری از
سشورات ینه را بد

مهپندارند و چمدر ای خودب و خودن از اسدال نقاشده

کر اند و با نگرشه «سیا » یا «سفید» از ابزار ایجا یرس و خوون
گزینه مطموب اسشفا مه کنندد رواقع ننما برای بازگو
اسال سمفه خو  ،ر برابر جمانه شدن مقاوم

بده قبد و یبیدین یئدوری

مهکنند و از ننجدایه کده ر برابدر

رشد فزایند اطال ات و گهشرش اریباطات ناهیوانند مقاوم
باشند و چار شکه

مهشوند ،روی به خوون

مذهبه و مناطقه که ا ش ر ننما فعاکی

بده ندوان یدب

موفقی نمیزی اشدشه

مدهنورنددد بدا نگداهه بده یندوع

مهکند ،بیوشر به ایدن پده مدهبدریم کده

اریباط ا ش با ننما این اسشعدا را ار کده منجدر بده خودون

و رگیدری شدو

هرچند ر پار ای از مناطق امکان هاراهه و هانوایه با این گدرو نیدز وجدو ار
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

(میالنه)2 :1393 ،د
اسشفا بیش از لد ا ش از ا اا خوون نمیدز را یدا لددو ی مدهیدوان بدا
نظریات پهااسشعااری یوجیه کدر د ننمدا معشقدندد کده ر وران اسدشعاار ،سدالم
روانه اسشعاارز مخدوش شد و از نرامش یمه مهشو  ،ر مرلمه بازیابه خو و
پیروزی وبار برخویوشن و بازیابه شخصی  ،به م

اریباط رسشه با خو و یگری برقرارکندد ر این مرلمه او به فرهنگ وطنده جنبده
مثب

و محض مه هد و به افهانهپر ازی یگری مانندد بربدههدا سد

بدگاانه و سوءظن از موخصات بیااری اس
اس

که هنوز شخصی

مدهزنددد

خو را بازنیافشده

(نریایهنیا)17 :1388 ،د
ر لقیق

اسشعاارز چون هنوز از خو مطائن نیه  ،خو را بده مهدشه و

جنون مه سلار  ،بدان سبب که از کزو بازگو
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موکالت روانه نادهیواندد

به گذششه مطائن نیه  ،گذشدشه را

به شدت یأیید مه کند ،از ننجا که به قانع کر ن سایرین مطائن نیه

به یحریکدات

مشوس مه شو  ،با نو ه بدگاانه اصدوکه مدهپنددار طدرر مقدابمش ارای نیدات
شانانهای اس  ،به نبا هاین بدگاانه واکنش نوان مه هد ،از یاران خو انشظدار
یصدیق و یأیید محض ار  ،لشه نهب

یا محکو مهکند ،از

به ننچه او ظنین اس

ننجا که ساکیان راز لرمان یاریخ کودید اندد ،بده خواسد هدای یداریخه خدو بدا
نگرانه ،کحن اربابانهای مه هد (هاان)19 ،د
با یوجه به این بخش از نظریات پهااسشعااری ،بخوه از خوون
از سوی ا ش را مه یوان به یأ یرات روانه اسشعاار نهب

ا اا شدد

ا د اسشعاارز با وجو

هاه انشقا ایه که به فرایند اسشعاار و اسشعاارگری ار وکه ر مرلمه اد  ،خدو
نیز مانند ننما ا مهکندد او ناهیواند میان ننچده بدو و ننچده مدهخواهدد باشدد
بدرسشه یاایز قائ شو

ر واقع چار نو ه بحران هوید

اس

محرو اس

و ایدن محرومید

که او را به ساشه مهکواند که بشواند برای خو و یگران هوی نفرینه کند و

ر این را از هیچ امه فروگذار ناهکندد اگرچه ا ویان بدرای بهدیاری از ا ادا
خوون نمیز خو با برچهب ین ،یوجیه هنجاری ایجا مهکنندد ،وکده بهدیاری از
ا اا ننما نه ینما یوجیه ینه ندار بمکه هیچگونه یوجیه انهانه نیز ندارندد
هاانطور که قبالً نیز اشار شد ،بهیاری از این ضدی ها و افراطگرایدههدا بده
نظا های سیاسه کوورهای پیرامون نیز برمهگر د افراطگرایده ینده کده از نن بدا
نوان بنیا گرایه یا مهشدو  ،ر خدأل گفشادان سیاسده-فکدری رشدد مدهکندکده
اقشدارگرایه وک  ،بحث و بررسده مودکالت پیچیدد اجشادا ه و سیاسده را بده
روشه منطقه بیرماکن مهکندد ر واقع هو افکنه وک

با ث هو افکنده از

نوع یگری یوسط این افرا مهشو (کامروا)348 :1388 ،د
سازمان مم

ر گزارشه ،فمرسشه از ا اا خوون نمیز و ر دبنور ا دش را

منشور کر د گزارش مذکور مهشند به گف وگو با پانصد نفدر از شداهدان و قربانیدان
این گرو خوون طمب اس د ر این گزارش نمد اس « :لاالت گدرو ا دش و
گرو های مهمح وابهشه به نن ،شام لامه مهشقیم به بیرنظامیدان ،هددر قدرار ا ن
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اسشعاارز از اصمهیرین لق یب فر یعنه هوی

شدد اسد د ر واقدع

زیرساخ های بیرنظامه ،ا دا و قش هدفاند بیرنظامیان ،ن ربایه ،یجاوز و یگر
شک های خوون
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کو کان ،ندابو ی و یخریدب امداکن مدذهبه و فرهنگده و چلداو و بدارت امدوا
شمروندان مدهشدو »د بده گدزارش سدازمان ممد ربدو ن زندان و خشدران بدهطدور
سشه جاعه و اسشفا از سربازان کو ک ،مصداق بارز جدرائم جنگده سدازمانیافشده
اس د
ازجامه موار ی که ر گزارش سازمان مم صریحاً بدان اشار شد این بو که
ر اوای ما اوت ،2014یروریه های ا ش به روسشای کوچدب ایدز ینودین ر
منطقه «سنجار» راق لامه کر و پس از یصرر این روسشا  ،زنان نن را بده زنددان
با وش ر موص منشق کر ندد صدها زن و خشر یگر نیز به یب مقر نظدامه ایدن
گرو ر ی فر ر اسشان نینوا بر شدندد ر این منطقه ،گروهه مشوک از  150زن
و هاچنین خشر مجر که بیوشرشان ایز ی یا مهدیحه بو ندد ،انشخداب شدد و بده
سوریه فرسشا شدند یا یا به نوان «هدیه» ر اخشیار یروریهد هدا قرارگرفشده و یدا
به نوان بر جنهده فروخشده شدوندد از ایدن سدشه از قربانیدان معادوالً ر صدحنه
جنگها یببار نا بر مهشو و ر یوافقات پس از جنگ نیز گاهه بده فراموشده
سلر مهشوندد برمبنای این گزارش یدا پایدان مدا اوت  2500 ،2014یدن از مدر
مناطق شااکه راق ر سنجار ،ی فر ،نینوا و شیرخان یوسط ا ش ربو شدد اندد
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

که بیوشر ننما را زنان و خشران یوکی مه هندد هاچنین ا ال شد «یدا اوت ،2014
لدو  1/8میمیون راقه به کی خوون های فزایند راق بهخاناان شد اند»د ایدن
رلاکه اس

که گزارش سازمان مم یحوالت ندوامبر  2014را ربرنگرفشده اسد د

سازمان مم

ر گزارش خو اشار مه کند که ا ش اقدامات جنایشکارانده مشعدد ی

میه اقمی های قومه و مذهبه ر راق انجا مه هد که شام قش  ،نزار جهاه و
جنهه ،بارت ،یخریب اموا  ،یخریب بناهدای ارای اهاید

یغییر ین اجباری و قطع سشرسه به خدمات اوکیه انهدانه مدهشدو (ببدری گنبدد،
)2 :1393د
ا ش جزء نا ر گرو های یروریهشه محهوب مهشو که برخور ار از قددرت
سازماندهه ،نما سازی و لکومشه اس د ر لا لاضر بیش از  8میمیون نفر یحد
سمطه این گرو بو و وسع
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مدذهبه یدا فرهنگده،

ارضه این گرو بیش از قمارو جغرافیدایه بمژیدب و

ار ن اس د اخیرا گزارشه ر هاین خصوو ر مجمه فارین پاکهه منشور شدد کده

طبق موکفهها و شواهد ،ا ش فرایر از گرو یروریهدشه صدرر اسد د گدرو هدای
یروریهشه معاوال از پایگا و ا ضای اب
روی یبعی

و موخص برخور ار نیهشند و بیودشر از

از مرا موشرک ،انهجا هویشه مهیابندد این ر لاکه اس

از نیرو و یوکیالت منهجم ،پایشخ

کده ا دش

نظدامه و اقشصدا ی ،ضدرب سدکه ،را انددازی

مدارس و انوگا ها برخور ار اس د این فاکشورها اطالق گرو یروریهشه را بر ایدن
گرو شوار ناو اس

(ببری (اکف))2 :1393 ،د

نتیجهگیری
به یر ید ظمور گدرو هدای یروریهدشه مانندد ا دش ر منطقده خاورمیانده ،ایفداق
جدیدی ر این منطقه پر اف وخیز محهوب ناهشو چدرا کده گدرو هدایه چدون
اکقا د ارای سابقه طوالنهیری ر افراطهگدری و یروریهدم ر منطقده مدهباشدندد
شد اس د مطابق با مد ارائه شد ر این مقاکه ،مشغیرهای مشعد ی ر شدک گیدری
این گرو و ر نشیجه ا اا خوون های بهسابقه نن نقش ارندد مشغیر نظا جمانه
به نوبه خو یوجیه کنند بهیاری از این مشغیرها اس د شک گیری اسشعاار و به یبدع
نن مقاوم

مم ها ر برابر نن ،مشأ ر از چنین نظامه اس د از طدرر یگدر ،وجدو

نظا های سیاسه وابهدشه و یکشدایور مدنش ر کودورهای خاورمیانده و نظدا هدای
یبعیضنمیز ر کوورهای بربه ،هاگه ر شک گیری این گرو ها مث رندد ر واقدع
منوأ هاه این مشغیرها به نظا جمانه بازمهگدر د ر سدایه اکگدوی اقشصدا ی نظدا
جمانه اس

که کودورهای مرکدزی یدوجیمه بدرای اسدشعاار کودورهای پیرامدون

مه یابندد از طرفه کوورهای خاورمیانه با نظا هدای سیاسده بیر موکراییدب یدا بده
بارت بمشر نظا های یارکزگرای طر ساز ،سرکوب را وسیمهای ضروری برای بقدای
خو مه انند و مر نن از کمیرین لقوق اجشادا ه و سیاسده برخدور ار نیهدشندد
وجو نمار باالیه از لضور مر کوورهای خاورمیانه و ربده ر ایدن گدرو هدای
یروریهددشه ،شدداهدی بددر ایددن مد اسد د از طددرر یگددر نیددز نظددا هددای سیاسدده
یبعیضگرای بربه ،برای اقمی های ینه و رنگینپوس ها محدو ی های سیاسه-
اجشاا ه زیا ی قائ ههشند و ننما را ر بحران هویشه شدیدی قرار ا اندد
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ربار شک گیری چنین گرو هایه و پیامدهای ناشه از نن ،نظریات مخشمفده ارائده
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هاه وام مطرح شد ر مد این پدژوهش ،بدا شدواهد و ناوندههدای ینده
زیا ی ارندد وجو کوورهایه چون ربهشان و یونس با هاان سبب نظدا

مطابق

سیاسه یکشایورمنوانه که ر مد مطرح شد و نمار باالی جذب ر گدرو ا دش،
ممر یأییدی بر این مد ههشندد هاچنین کوورهای بربه چدون انگمدیس ،بمژیدب و
فرانهه از جامه کوورهایه با نظا های سیاسه یبعیضنمیز ههشند که افرا زیدا ی از
ننما ر گرو ا ش ضو مه باشندد ر واقع ا ش با یکیه بر بحران هویشه که ایدن
کوورها با نن مواجمند و با اسشفا از رسانهها و شبکههای اجشادا ه بدیناکاممده و
یبمیغات ایدئوکوژیب از طریق ننما ،افرا را به سوی خو جدذب مدهکننددد ا ضدای
این گرو  ،به کی الهاس د یعمق به کووری خاو و یجربه زنددگه بدا ندوان
شمروند لاشیهای و رجه و  ،هاوار الهاس محرومیشه ارندکه از طریق ا ادا
خوون

کده افدرا محدرو ر

سعه ر یهکین نن ارندد ر چنین شدرایطه اسد

سراسر نیا به نبا قمرمان یا قمرمانانه ههشند که ننمدا را از چندین شدرایطه نجدات
هند ،یا الاق بوارت زندگه نزا به ور از انواع سرکوبها و یحقیرهای اجشادا ه
را به ننما بدهندد د ای نیز از هاین اقوار محرو  ،مم ا شراض را بمند مدهکنندد و
مر را از سراسر جمان به جاع شدن زیر یب پرچم والد فرامهخوانندد
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ر را رسیدن به این نرمان بدزر

کده یودنگان زیدا ی ر سراسدر نیدا ار ،

ا اا خوون نمیز بده شدکمه بدهپدروا صدورت مدهگیدر کده ر بهدیاری مدوار
یوجیمایه ایدئوکوژیکه برای نن قائ مه شوندد اکبشده هادانطدور کده ر نظریده یدد
رابرت گر نوان شد ،منوأ این خوون
محرومی

هاه واممه ههشند که منجدر بده الهداس

ر افرا مه شوندد ر واقع مهیوان این نوع خوون

را ا شراضه انهد

به هاه رنج هایه که بر ایدن افدرا یحاید شدد اسد د بدا ایدن وجدو لشده ایدن
خوون ها را ناهیوان به ینمایه به گرو های را یکا نهب

ا چرا که ایدن افدرا

ر مهیر جامعهپذیری و فرهنگپذیری خو ر بطن جوامعه زندگه کر اند کده یدا
بوسددیمه کوددورهای اسددشعاارگر ر معددرض خوددون
لکوم های اقشدارگرا و یبعیضنمیز خو مدور خودون

بددو انددد و یددا بدده وسددیمه
واقدع شدد انددد ا ادا

خوون نمیز امروز این گرو ها ،انعکاس و بازخور خوون های یحایمده بدر ایدن
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