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  مقدمه .1
ههای   های گوناگونی بوده که جهان را صهحنه درگیهری   کانون بحران غرب آسیا از دیرباز

یکهی از  تروریسهم تکویهری کهه    یهان،  در ایهن م  .المللهی کهرده اسهت    ای و بهین  ملی، منطقه

دامنه نووخ دود را در غرب آسیا گستر   است، الملل های جریر در عرصه روابط بین پریره

وجهود   .داده و معادالت جریری را در ساحت سیاسی و امنیتی این منطقهه رقهم زده اسهت   

ف متحره آمریکها و وهع  هایی چون ایاالت، حضور قررتهای عمیق قومی ه مذهبی  شکاف

سازی باعث شره تها ایهن منطقهه بسهتر مناسهبی بهرای رشهر و فعالیهت         ملت -رونر دولت

قهررت گهرفتن    .ی وابسته به آن باشرها گروهگروهای تروریستی تکویری همچون داعش و 

تنها عهراق   ای از این کشورها، نه های گسترده داعش در عراق و سوریه و سیطره آن بر بخش

، بلکهه تهریهرات و   سهادت رو  هو تهریر سرزمینی جهری روبه   و سوریه را با بحران امنیتی

 .کهرد  ایجادامنیت ملی ایران  ژهیو بهو المللی  ای و بین مخاطرات مهمی را برای امنیت منطقه

ها و اعمال جریر بود که با نو  قهریمی   ها، اهراف، تاکتیک این گروه دارای بازیگران، انگیزه

ی نه یب جههان بخشهی و   ارزشی، سهازوکار مشهروعیت  آن تواوت اساسی دارد و توانست نظام 

و غیرمتمرکهز   رمتعهارف یغنوینی را به وجود آورد و با بهه راه انهرادتن جنگهی غیرعهادی،     

از این رو فهم ابعاد  .ها را هرف قرار دهر ها و هم ملت های سابق، هم دولت جنگ بردالف

 .شود یمی بنر صورتجریر این پریره امری وروری است که در بیان مسئله زوایای آن 

ههای تروریسهتی مبهین     گستردگی مقاالت و مطالعهات در دصهوگ گهروه    بیان مسئله:

اهمیت مراوم عوامل ایرئولوژیک، ژئوپلیتیک و بوروکراتیک در تبیین گسهتر  ایهن پریهره    

تهرین   تکویری در ابعاد جریهر یکهی از مههم    –های تروریستی  ظهور و اقرامات گروه .است

ها که با مطرح کردن  پیچیرگی این گروه .ادیر در منطقه غرب آسیا استتحوالت چنر سال 

گیهری معهادالت    انهر موجهش شهکل    عنوان یک بازیگر ژئهوپلیتیکی جریهر، توانسهته    دود به

عنهوان   توانهر حتهی بهه    المللی باشنر، به حری است که مهی  های بین جریری حتی در عرصه

ایهن   .ای تلقی شود ای و فرامنطقه های منطقه متغیری مستقل برای تغییر رفتار سیاسی  قررت

ههای   شهباهت »گرایانهه و آنچهه را کهه ویتگنشهتاین      مقاله با در نظر گهرفتن رویکهردی خات  



 1 / المللی در غرب آسیا نشانگان پیرایش موج پنجم تروریسم بینمقاله پژوهشی:  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

دانر، در تال  است به  بررسی نشانگان پیرایش موج جریری از تروریسهم   می 1«دانوادگی

ماهیهت تروریسهم در   ها بهرای تووهی     ترین تال  در این چهارچوب، یکی از مهم .بپردازد

آمهره   عمهل    استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیورنیا به 2«دیویر راپاپورت»بستر تاریخ از سوی 

چههار مهوج   »ای با عنهوان   این محقق برجسته و متخصص تاریخ تروریسم، طی مقاله .است

المللهی و   شناسهی تهاریخی تروریسهم بهین     دیرگاه دود در دصوگ گونه 3«تروریسم مررن

نظیهر   تحول آن را در قالش یک فرآینر ارائهه کهرده اسهت کهه در نهو  دهود کهم        چگونگی

توانر بستر مناسبی را برای درک تاریخ تروریسم، ارزیابی رونر فعلی  شود و می محسوب می

های تروریسهتی مهررن را بهه چههار گهروه      وی گروه .بینی در مورد آینره فراهم کنر و پیش

او معتقر است کهه اولهین    .گیرده به یک چرده در نظر میها را شبی تقسیم کرده است که آن

م شرو  و به مهرت چههل سهال،     1881معروف است، در دهه  موج که به موج آنارشیستی

طهور عمهره    م موج ور استعماری شرو  شر و به 1121به دنبال آن در دهه  .ادامه پیرا کرد

متولهر شهر و تقریبهاا تها      رم موج چپ جری 1191اوادر دهه  .م از بین رفت 1191در دهه 

در سهال   چهارمین موج یا موج مهذهبی  .ای ادامه یافت گسیخته صورت لجام به م  1111دهه 

بنابراین مطابق بها   ؛(Rapoport,2004:2)م شرو  شر و در حال حاور در جریان است  1181

سهتی  توان این مسئله را پیش کشیر کهه چهه توهاوتی میهان گهروه تروری      شناسی می گونه این 

توانر سرآغاز حرکتی نهوین   های قبلی وجود دارد و آیا این پریره میتکویری داعش با گونه

 .المللی باشربین تروریسمدر تاریخ پرفراز و نشیش 

تردیهر جمههوری اسهالمی ایهران یهک دولهت وهر         بهی  اهمیت و ضرورت تحقیق:: 

رستی را در قبال ایهن  عیار در منطقه غرب آسیا است و نشان داده ترابیر د تروریستی تمام

المللهی  ای و حتهی بهین   کنر؛ اما اینک این پریره به سایر معهادالت منطقهه  پریره اتخاخ می

از ایهن منظهر، تحلیهل اقهرامات      .پیونر دورده و دصوصیات جریرتری پیرا کرده اسهت 

های پیرایش و گستر  مهوج جریهر تروریسهم ههم از لحها        تروریستی و بررسی زمینه

                                                           
1. Famili Resemblances 

2. David Rapoport 
3. The Four Waves of Modern Terrorism 
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های   و هم به لحا  سیاسی و عملی سودمنر است؛ زیرا از سویی، تواوت نظری و تاریخی

دهر و از دیگر سو، به دلیل آنکه امواج  های قبلی نشان می گونه از تروریسم را با مرل این

تروریسم تنها معطوف به گذشته نیست و ابعاد و پیامرهای آن در بسهیاری از کشهورهای   

توانهر گهام مهی ری در     ، ارائه فهم دقیهق از آن مهی  جهان و داورمیانه همچنان فعال است

هرف اصلی پژوهش  .جهت اتخاخ ترابیر نوین امنیتی متناسش با پیچیرگی این پریره باشر

شهر   ای مقرم و پهیش  با اتکا بر این گزاره ترسیم شره است که فهم و شنادت هر پریره

گروه تروریستی داعش و  اتخاخ هرگونه راهبرد عملی متناسش با آن است و از آنجایی که

توانر مولود عوامل و متغیرهای جریرتری در ساحت سیاسهی   های وابسته به آن میجریان

تهر   و امنیتی غرب آسیا باشر، پژوهش حاور در گام نخست با ههرف درک هرچهه دقیهق   

ماهیت متواوت این پریره با امهواج قبلهی و در گهام بعهر شناسهایی و کشهف متغیرههای        

ظهور آن درصهرد پاسهخ بهه ایهن پرسهش اصهلی اسهت کهه ماهیهت گهروه           تث یرگذار بر 

توانهر   بنری کرد و آیا این پریره مهی  توان صورت تروریستی تکویری داعش را چگونه می

المللی  باشر؟ در پاسخ بهه   انراز تکوین موج پنجم تروریسم بین پایان موج چهارم و چشم

ه توتالیتریسهم، ایهن سهناریو را پهیش     های نظریپرسش اصلی این پژوهش با اتکا به آموزه

مهذهبی، التقهاطی و    کشر که گروه تروریستی داعش کنشگری سیاسی بها مهاهیتی شهبه    می

آمیز تروریستی را در پوشهش واژگهان مهذهبی و     ایرئولوژیک است که اقرامات  دشونت

رفهی  الملهل مع عنوان موج پنجم تروریسم بین توانر به دهر و می غیرقابل مصالحه انجام می

الزم به خکر است اشغال عراق از سوی نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا و تشهریر   .شود

صورت مستقیم و  ای در داورمیانه نیز به های منطقه ای و رقابت قررت یا ایجاد جنگ فرقه

 .شود ترین علل احیا و دیز  این موج تلقی می غیرمستقیم از مهم

توان بهه دو   حقیق و اهمیت مرل امواج تروریسم میدر رابطه با پیشینه ت پیشینه پژوهش:

م در  2112محقق برجسهته حهوزه تروریسهم در سهال      1«جوری کاپالن» .ا ر مهم اشاره کرد

                                                           
1. Jeffrey Kaplan 
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با نماد قرار دادن دولت دمر سرخ در  1«گرایی جریر موج پنجم: قبیله»ای تحت عنوان  مقاله

کشهی،   پرستی، نسهل  از قبیل نژادکامبوج، به تبیین موج پنجمی پردادت که توجه به عواملی 

تهرین   رود؛ اما مههم  ترین ابعاد این موج به شمار می ربودن کودکان و دشونت جنسی از مهم

های در قالش یک مهوج و نادیهره گهرفتن ابعهاد      کاستی این ا ر، نپردادتن و عرم تبیین یافته

وج پهنجم را بهه   کنر چهه عهاملی مه     کاپالن در این نوشتار مشخص نمی .المللی آن است بین

حرکت درآورد، چه عواملی منجر به تشریر و تقویت آن شهر و درنهایهت ماهیهت و دامنهه     

 2«جوهری سهیمون  »افزون بر ایهن،   .جنبشی که در کانون این موج قرار گرفته است، چیست

انراز مهوج   چشم»ای تحت عنوان  المللی در زمینه تروریسم در مقاله شره بین نویسنره شنادته

برون ارائه مصراق و نمادی از یک گروه یها جنهبش دهاگ، ایهن      3«وریسم جهانیپنجم تر

گیری مهوج   شرن زمینه را برای شکل کنر که پیشرفت فناوری و جهانی استرالل را مطرح می

رسر بردالف کاپالن، وی تمرکز دود را در  پنجم تروریسم فراهم کرده است که به نظر می

گیری موج معطوف سادته است و بها ایهن     یرگذار بر شکلاین ا ر فقط به تاریخ و عوامل تث

   .هایی بیش از کاپالن است وصف آ ار وی حتی دچار وعف

 

 المللي تبيين نظری نسبت توتاليتریسم و تروریسم بين .2

بخهش اول بها اتکها بهه مباحهث       .شهود مبانی نظری این پژوهش از دو بخش تشکیل می

کنهر کهه   ت تحت عنوان امواج تروریسم مطرح مهی تاریخی و نظری است که دیویر راپاپور

الملل بهه  های مختلف تروریسم بینچهارچوب مناسبی را برای مقایسه و ظهور و افول گونه

های نظری توتالیتاریسم بههره دواههر بهرد کهه بهه نظهر       بخش دوم از آموزه .دهردست می

ش در ادتیهار دارد و  رسر چهارچوب مناسبی را برای تبیین ماهیت گروه تروریستی داعه  می

 .المللی است مکمل نظریه دیویر راپاپورت در دصوگ تکوین موج جریر از تروریسم بین

راپاپورت پیش از پردادتن به بحث تروریسم، بر اهمیت کاربست واژه مهوج تثکیهر دارد و   

                                                           
1. The Fifth Wave: The New Tribalism 

2. Jeffrey D. Simon 

3. Prospects for a Fifth Wave of global terrorism 
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ای از فعالیت در دوره زمانی معین که همهواره در حهال قهب  و بسهط اسهت       چرده»آن را 

های  ترین ویژگی المللی و فعالیت مشابه در چنرین کشور از مهم کنر که وجه بین تعریف می

المللی در دنیای  مطابق نظریه وی، تروریسم بین .(Rapoport,2004:47)« شود آن محسوب می

مللهی بهه سهمت نظهم جههانی سهوق       ال نظم بهین  2«هتنه»که در آن به تعبیر  1«وستوالی   پسا»

گرایهی )وهر    تاکنون و به ترتیش چهار مهوج آنارشیسهتی، ملهی    (Hettne, 1995: 12-13)یافته

راپهاپورت معتقهر اسهت کهه مهوج اول در       .استعماری(، چپ و مذهبی را تجربه کرده است

واکنش به فرآینر آهسته دموکراسهی در روسهیه شهکل گرفهت و سهرنگونی نظهام سیاسهی        

درپی در  ی و حمالت پیهای سیاس ترین هرف این موج بود که از طریق ترور شخصیت مهم

ونقل زمینهه را   وی معتقر است؛ رشر الگوهای ارتباطی و حمل .شر محافل عمومی دنبال می

 ,Rapoport) گیری این موج فراهم کرد و صبغه جهانی به آن بخشیر برای گستر  و قررت

در همین حال و در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم، موج جریهری از   .(2004:50-51

ارزه در کشورهای تحت سلطه استعمارگران شکل گرفت که با هرف مبارزه برای دهروج  مب

راپاپورت معتقر است؛ ایهن مهوج    .استعمارگران و کسش استقالل سیاسی به وجود آمره بود

های چریکی را سرلوحه اقرامات دود قرار داده بود،  که برای دستیابی به اهراف ملی، جنگ

رو   های دود شهر و از ایهن   ی اروپایی از سلطه بر امپراتوریموجش کاهش توانایی کشورها

م، مهوج   1191در اوادهر دههه    .نامیهر  « استعمارسهتیزی »یا « گرایی ملی»توان این موج را  می

طهور   م بهه  1181یا موج مارکسیستی تروریسم متولهر شهر و تها اوادهر دههه      « چپ جریر»

واسهطه حمایهت کشهورهای     مهوج  بهه   کنهر، ایهن   وی بیان مهی  .ای ادامه یافت گسیخته لجام

وجود فروپاشی شوروی و پایهان گهرفتن     با این .گیری تقویت شر کمونیست به شکل چشم

الملل منجر به تضعیف ترریجی این موج در دههه   ترریجی جنگ سرد و مقاومت جامعه بین

زمهان بها حملهه اتحهاد شهوروی بهه        م هم 1121م گردیر؛ موج چهارم از اوادر دهه  1181

حملهه شهوروی بهه افغانسهتان مهوج جریهری از        .ظههور یافهت   افغانستان در غهرب آسهی  ا
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گیری جنگ مقرس یها همهان جههاد علیهه      های دادلی را برانگیخت و موجش شکل شور 

گیری مذهبی پیرا کرد و به اسهالم مبهارز تبهریل شهر و      سرعت جهت این موج به .کوار شر

راپهاپوت معتقهر    .کهرد اری انتحهاری عملیهاتی   گذ اهراف دود را با استواده از تاکتیک بمش

متحره آمریکا در منطقهه داورمیانهه ایهن     است نووخ گسترده کشورهای غربی ازجمله ایاالت

که یکی از اهراف این موج )در ظاهر( فشار به آمریکا برای  طوری  موج را شرت بخشیر، به

ک تمام امهواج دسهتیابی بهه    از منظر راپاپورت، ویژگی مشتر .نشینی از داورمیانه است عقش

وی معتقهر اسهت    .شهود  های مختلف درک می اهراف سیاسی است، اما این اهراف به رو 

عنوان حق تعیین سرنوشت در نظر گرفته  که در موج ور استعماری، دشونت تروریستی به

ها با ههرف تغییهرات در    که در موج آنارشیستی و چپ انقالبی، دشونت شود، در حالی  می

شونر و در موج چهارم دشونت با هرف توسهیر از متهون مقهرس     ر سیاسی دنبال میسادتا

های مهم در چهارچوب موهومی راپاپورت این اسهت کهه    گرفته است؛ یکی از ویژگی شکل 

ههای دهاگ    های فعال در هر موج برای دستیابی به اهراف سیاسی دهود، از تاکتیهک   ه گرو

هها   ترور با دینامیهت، نهوآوری مهوج اول و آنارشیسهت    کننر؛ برای مثال  مبارزاتی استواده می

حال عوامل تروریست در موارد زیهادی بهه علهت نزدیکهی بها       شر که در عین  محسوب می

در موج دوم یا همان موج ور استعماری، اسهتواده از   .دادنر هرف جان دود را از دست می

یهها چههپ، هههای نظههامی دشههمن رواج یافههت و در مههوج سههوم  جنههگ چریکههی علیههه نیههرو

ربایی به کسهش امتیهاز و    گیری در قالش هواپیماربایی و آدم ها از طریق گروگان نوتروریست

طور مهی ری   های تنررو در موج چهارم به کردنر و درنهایت نیز گروه می نیل به اهراف اقرام 

بها توجهه بهه     .(Rapoport, 2004:50-62)بردنر  از حمالت انتحاری در اماکن مختلف بهره می

توان متصهور شهر    گیرد، میسال در نظر می 01نکه راپاپورت عمر هر موج را یک نسل یا ای

م به حیات دود ادامه دهر، درنتیجه با اتکا به این نظریهه ایهن    2121که موج چهارم تا سال 

شود که آیا گروه تروریستی داعش در قالش موج چهارم قابل تبیین است یا  مسئله مطرح می

 .الملل باشر وج پنجم تروریسم بینتوانر نشانه م می



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1311، زمستان وهشتم یاره سفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شم / 10

 

هها و  ها، احزاب، گروهای است برای توصیف دولتدر همین حال، توتالیتریسم که واژه

رهبرانی که سودای دگرگونی و کنتهرل کهل جامعهه را در سهر دارنهر، مهورد اسهتواده قهرار         

تی آن صورت سازمان توتالیتر بردالف محتهوای ایهرئولوژیک و شهعارهای تبلیغها     .گیرد می

توانر پیوسته تکرار شود و دود را در حالت  مزیت این سازمان آن است که می .جریر است

بهه بهاور آرنهت،     .(102: 1312)آرنهت، سیال نگه دارد و در صورت لزوم منقرض و ناپریر شهود  

حکومت توتالیتر، دودکامه و غیرقهانونی نیسهت، بلکهه قهانون توتهالیتر مهرعی اسهت کهه راه         

آنکه دود را بها رفتهار    ها بی قانونیت آن .روایی عرالت بر روی زمین را یافته استاستقرار فرمان

آرنت  (318: 1312)آرنهت، شود تبریل به قوانین جنبش می ها ها درگیر کننر از طریق توسیر آن انسان

از نظر وی از آنجا که ایهن   .های توتالیتر از تبلیغات دارد برداری جنبش تثکیر داصی بر بهره

شود تا از ایهن طریهق    در جهانی غیرتوتالیتر وجود دارد، ناچار به تبلیغات متوسل میجنبش 

البته بایر در نظر داشهت کهه تعهاریف     .(101: 1312)آرنت سوی جنبش جذب کنر  ها را به توده

کارل جهی  » .شود گرایانه تقسیم می مربو  به توتالیتاریسم به دو دسته پریرارشناسانه و خات

رترین تعریف پریرارشناسانه را ارائه کرده است که طبق آن، قررت پلیسی مشهو 1«فردریش

بر پایه ترور و وحشت، انحصار وسایل ارتباطی و تسلیحاتی و همچنین اقتصهاد متمرکهز از   

بها اتخهاخ رویکهردی     2«تهالمون  .ال .جهی »ههای چنهین نظهامی اسهت امها       ترین ویژگی مهم

کنر و بهر فهرض یهک     ریسم کل زنرگی را سیاسی میکنر که توتالیتا گرایانه استرالل می خات

تهههوان آن را  فهههرد در سیاسهههت مبتنهههی اسهههت کهههه مهههی حقیقهههت یگانهههه و منحصهههربه

کننر  چنین اخعان می 5«دیویر اپتر»و  0«هری اکستین»گونه  همین .نامیر 3«سیاسی گرایی منجی»

جامعهه   ههای  بنهری  که جوهر اصلی توتالیتارسهیم، نهابودی مرزههای میهان دولهت و گهروه      

ههای   انگیزی، برای سادتن انسان جریر از دیگر اهراف رژیهم  هراس .(81-81: 1311)را ،است
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توان برای هراس متصور شر؛ از طرفی فضهای   طور طبیعی دوکارویژه را می به .توتالیتر است

سهازد و از طهرف دیگهر رابطهه انسهان را بها واقعیهت نهابود          ها را نابود می رابطه میان انسان

پردازانهی کهه    سهرانجام از میهان دیگهر نظریهه     .(131 :1382 )بشهیریه، و ( Griffin,2006:6) دساز می

اشاره کهرد   1«راینهارد کونل»توان به آرای  انر، می توتالیتریسم را مورد بررسی متواوت قرار داده

مهی  واسطه داشتن پایگاه مرد های توتالیتر را به که با بررسی ابعاد اجتماعی، توفیق بردی جنبش

 (215-219: 1322)روریهش، کنر ها ارزیابی می ای( و تکیه داشتن به توده )در این مورد قومیتی و قبیله

هها را متهث ر از    نیز نظر داشت که ظههور ایهن نظهام    2«ارنست نوتله»و همچنین بایر به آرای 

: 1322)روریهش، دانهر  های عمیق سیاسی و اقتصادی در شرایط حاکمیت نظام لیبهرال مهی   بحران

های حاصل از اشغال عراق و  بر مبنای آنچه گوته شر، این مقاله در ادامه دشونت .(211-211

 .نشانگان تکوین، موج جریر تروریسم را از این منظر پیگیری دواهر کرد

تحلیلههی  _هههای توصههیوی  گیههری از رو ایههن پههژوهش وههمن بهههره روش تحقیقق::

« تحلیهل تهث یر رونهر   »های کیوهی رو    های تاریخی از آموزه پسارویرادی و بررسی پیشینه

بینی از طریق کشف ماهیت، علل  تحلیل تث یر رونر روشی است برای پیش .بهره دواهر برد

ای  در مقاله 3«تئودور جی گوردن»م توسط  1111بروز و پیامرهای بالقوه که در اواسط دهه 

 .(Gordon, 1994)ارائهه شهر     0«پژوههی  تحلیل تث یر رونر: روشی بهرای آینهره  »تحت عنوان 

تهوان   پژوهی است که از این رو  می های آینره تحلیل تث یر رونر، یکی از پرکاربردترین رو 

ریهزی راهبهردی    ههای سیاسهی، برنامهه    های احتمالی، تحلیل گزینهه  ریزی بینی، برنامه برای پیش

ظهور از  گیهرد و من  هها قهرار مهی    در این رو ، رونر تحهت تهث یر تهوالی رویهراد     .استواده کرد

گیری آینره، نقش مهمهی را   ها در شکل های مهمی هستنر که وقو  آن ها نیز همان اتواق رویراد

بر این اساس، رونرها، زنجیره مستمر رویرادها هستنر که هم ووهعیت کنهونی را    .کنر ایوا می

نحهوه   .(Gordon, 1994:1) دهنهر  های احتمالی آینره دبر مهی  کننر، هم از موقعیت مشخص می
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ای، بها تثکیهر بهر پهایش رونهرها در منهابع        ها با استواده از مطالعات کتابخانه آوری داده معج

حهال بررسهی آمهار     اول، کاو  در منابع اینترنتی، استواده از ادبار معتبهر و در عهین    دست 

 .المللی است بردی از مراکز معتبر بین

 

 داعش و نشانگان تکوین موج جدید تروریسم  . 3

طور مشهخص   های تکویری در داورمیانه را که به های جریر از تروریست لاقرامات نس

تهوان بها امهواج     سختی مهی  شود، به های داگ از سوی داعش پیگیری می در قالش دشونت

متحهره   توان به حمالت ایاالت ها را می بستر اولیه این دشونت .پیشین تروریسم مقایسه کرد

متحره آمریکا در پاسخ به حمالت  دولت ایاالت .ادم نسبت د 2113آمریکا به عراق در سال 

انهرازی   یازده سپتامبر، جنگ علیه ترور را به معنای شکست تروریسم در سراسهر جههان راه  

هایی ماننر  های کشتارجمعی است و از گروه کرد و با این ادعا که صرام حسین دارای سالح

در پهی ایهن اقهرام دسهتور      .شهر کنر، عراق مورد حمله و اشهغال واقهع    القاعره حمایت می

ای  گونهه  ههای تکهوین   حاکم غیرنظامی عراق، اولهین ریشهه   1«پل برمر»زدایی  از سوی  بعثی

جریر از تروریسم را به همراه داشت، چراکه طبق این دستور هزاران نوهر از مردمهی کهه در    

روهای امنیتهی  الیه میانی هرم حزب بعث قرار داشتنر، ماننر پزشکان، مهنرسان، استادان و نی

بگیران رژیم بعث بودنر، از مشاغل دود برکنار شهرنر و مهورد تحقیهر قهرار      که جزو حقوق

در ایهن   .(Mansoor,2013:8)گرفتنر و بسیاری از قبایل سنی در عراق به حاشیه رانره شهرنر  

گیری نسل جریری  های شکل در مطلبی به مووو  ریشه« فارن افرز»راستا نشریه آمریکایی 

هرچنر نبایر نقش می ر صرام حسین و رژیم دیکتهاتوری  نویسر:  روریسم پردادته و میاز ت

تهر در تکامهل    فرآینر تروریسم در عراق نادیره گرفت، امها نقهش مهی ر و مسهتقیم    او را در 

 .م و حمله نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا به عهراق اسهت   2113نظامیان، جنگ سال  شبه

از آنکه نظام سیاسی عراق را نابود کرد، به دلیهل اینکهه برنامهه     پس ها معتقرنر این حمله  آن

درواقع ظهور  .ور شرن آتش جنگ دادلی شر دقیقی پس از رژیم بعث نراشت، باعث شعله
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ههای   ههای ظالمانهه رژیهم بعهث عهراق و سیاسهت       ای محصول سیاسهت  های فرقه حکومت

 .(Helfont and Brill,2016)طلبانه و نادرست آمریکا در عراق بود  منوعت

ههای تروریسهتی  جریهری در     به این ترتیش، مرت کوتاهی پس از اشغال عهراق، گهروه  

عنوان رهبر اصلی القاعره عراق، یک بنیادگرای جهادی اردنهی   زرقاوی به .عراق تشکیل شر

در شمال عهراق آغهاز کهرد و    « انصارالسالم»بود که ابترا فعالیت دود را با گروه تروریستی 

م، از گروه انصارالسالم جرا شر و سهازمان دهود را    2113اشغال این کشور در سال پس از 

اهلل محمهرباقر حکهیم، رهبهر     گذاری کرد که ترور آیهت  پایه« توحیر و جهاد»با نام جماعت 

ههای کشهورهای    معنوی شورای عالی اسالمی در عراق، حمله به سوارت اردن و سوارتخانه

زرقاوی بها تبلیه     .رفت وریستی آغازین این گروه به شمار میترین اقرامات تر غربی از مهم

این مووو  که نیروهای آمریکایی با همکاری ایران و شیعیان درصرد هستنر تا قبایل سهنی  

رو ازجمله نیروهای ارتش بعهث   های میانه را از عراق ادراج کننر، موفق شر بسیاری از سنی

سوی دهود جلهش کنهر و بهر قهررت دهود        بهو نخبگان برکنارشره از سادتار حکومتی را 

م، گهروه جماعهت    2119تها   2110ههای   ؛ بین سال(Al-jabouri and Lensen,2010:8)بیوزایر 

توحیر و جهاد فعالیت تروریستی دود را تحت رهبری زرقاوی افهزایش دادنهر و حمهالت    

ه القاعهره در  زرقاوی که ابترا گروه دود را مستقل از گرو .انتحاری زیادی را طراحی کردنر

م، وفهاداری دهود را بهه     2110عراق تشکیل داده بود، پس از هشت ماه مذاکره در سهپتامبر  

تغییهر  « القاعره عراق»الدن اعالم کرد و نام سازمان دود را از جماعت توحیر و جهاد به  بن

وب عنوان رئیس عملیات القاعره در عراق منص الدن زرقاوی را به پس از مرتی کوتاه بن .داد

 .(Raphaeli,2005)ردکرد و این اتحاد را گام می ری در جهت ایجاد یک دولت حقیقی برشهم 

 15در  .های شورشی هم جذب آن شهونر  شهرت القاعره در عراق موجش شر تا سایر گروه

سهرای انصهار   »، «المنصهور »، «الطایوهه  جهیش »ههای   م، پنج گروه دیگر بهه نهام   2119ژانویه 

ادغام دهود را بها گهروه القاعهره عهراق      « سرای الغربا»و « االسالمی سرای اجتهاد»، «التوحیر

این ائتالف با هرف اتحاد و هماهنگی بهتر برای شور  جهادی در عهراق بها    .اعالم کردنر

م پس از مرگ زرقاوی به دست  2119در ژوئن  .نام مجلس شورای مجاهرین شکل گرفت
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عنهوان رئهیس ایهن گهروه      بهه « وحمزه مهاجراب»های اشغالگر نظامی آمریکایی در عراق،  نیرو

ای اعالم کرد که مجلهس شهورای مجاههرین     منصوب شر و یک ماه بعر نیز مهاجر در بیانیه

تشکیل « ابوعمر بغرادی»منحل و گروه دیگری تحت عنوان دولت اسالمی عراق به ریاست 

 .(Zelin,2014:3)شره است  

 221ست با افزایش درآمر دود تها سهقف   م توان 2119این گروه تروریستی در اوادر سال 

 –تهرین بهازیگران سیاسهی     بر دودکوایی مالی، به یکهی از مههم   میلیون دالر در سال و با تکیه 

و بها   (Levitt,2014:10)بزنهر تهری   نظامی در داک عراق تبریل شود و دست به عملیات وسهیع 

کهه بها حمایهت    نشهین   ههای محلهی صهحوه )بیهراری( در منهاطق سهنی       وجود مخالوت قبیله

 .(Fontan,2009:157-158)مبارزه با دولت اسهالمی برداسهتنر   های محلی به متحره و نیرو ایاالت

توجهی دست به اصهالحات سهادتاری زد و در اولهین گهام دفتهر       این گروه با سرعت قابل 

ها به موصل انتقال داد که ایهن   برداری از تنش میان اعراب و کرد مرکزی دود را جهت بهره

این در حالی بود که آنهان بها    .کت به سمت موصل تمرکز دوباره رهبری را تضمین کردحر

انتقاد از سادتار بوروکراتیک عراق در تبلیغات عمومی توانستنر نیروهای مخهالف بیشهتری   

شرو  جنگ دادلهی در سهوریه شهکاف بها      .(Lister,2014:10)را به سوی دود جذب کننر 

ویژه آنکه بغرادی با استناد به اینکه مها ملهزم بهه مرزهها      به .ررهبران القاعره را تعمیق بخشی

نیستیم، فرمان ظواهری را مردود شمرد و مرزبنری این گروه با القاعهره را بهیش از گذشهته    

در ادامهه بها ورود بهه صهحنه مبهارزات در سهوریه و       این گروه  .(Joscelyn,2013)نشان داد 

های دود در سوریه و عراق، درنهایت  زمینو متصل کردن سر های جریر  تصاحش سرزمین

م دالفت اسالمی را تحت عنوان دولت اسالمی عهراق و شهام    2110ژوئن  21توانست در 

به این ترتیهش مالحظهه    .اعالم و ابوبکر البغرادی را دلیوه معرفی کنر« داعش»را موسوم به 

تی کهه از  ههای مختلهف تروریسه    شود داعش توانسهت بها ایجهاد همهاهنگی بهین گهروه       می

شهونر، مهوج جریهری را     های سوم و چهارم محسوب مهی  انراز نظری وابسته به موج چشم

ویهژه مهوج چههارم،     ههای پیشهین بهه    سنجی اقرامات این موج بها مهوج   ایجاد کنر که نسبت

 .توانر از ظهور موج جریر دبر دهر می
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 الملليسنجي داعش با موج چهارم تروریسم بيننسبت .4

ویهژه بها    المللهی و بهه   مصادیق امواج پیشین تروریسم بین یز داعش با بررسی وجوه تما

های تروریستی مذهبی که دیویهر راپهاپورت آن را مصهراق بهارز      گروه القاعره و سایر گروه

توانهر واجهر دسهتاوردهای مههم نظهری بهرای        دانر، می موج چهارم یا تروریسم مذهبی می

نظههر، فههم حکمرانههی داعهش از دو منظههر   از ایهن م  .شناسهی امههواج تروریسهم باشههر   گونهه 

   .شایسته توجه نظری جری است«  تشکیالت»و «  ایرئولوژیک»

 

 ايدئولوژی احیاشده .9-3

گوته شهر، ایهرئولوژی   « توتالیتاریسم»بر مبنای آنچه در چهارچوب نظری در باب پریره 

شیوه پیشهبرد   عنوان فصل مشترک نظریه توتالیتاریسم و از نخستین عناصری است که بایر به

ههای   از این منظهر، جنهبش   .المللی مورد توجه قرار گیرد اهراف در موج پنجم تروریسم بین

ای کامل و جامع برای رسیرن به جامعهه   ها، نسخه توتالیتر با تثکیر بر اینکه که ایرئولوژی آن

ژی ایهرئولو  .دهنر شرت رد و مورد حمله قرار می مطلوب و آرمانی است، نظم موجود را به

درک است؛ این در حالی است  قابل «  بعثی»و « بنیادگرایی اسالمی»داعش نیز در دو سط   

آمیهز   که تنها سط  نخست در قالش مهوج چههارم یها مهذهبی عامهل رویهرادهای دشهونت       

به بیان بهتر هرچنهر، توکهر    .شره است تروریستی در داورمیانه در نظریه راپاپورت شنادته 

داد کهه ریشهه در انریشهه     وج چهارم ایرئولوژی جهادی شکل میغالش داعش را همچون م

شهود،   گرایی از آن یاد مهی  ابن تیمیه و محمر عبرالوهاب دارد و با عناوینی همچون نوسلوی

ای آرمهانی را بهرای شههرونران دهود      داشتنر، جامعه ها با توسیری که از اسالم و دین  اما آن

هها ماحصهل    ها و ایرئولوژی اری علیه سایر رویکردکردنر که طردکننرگی و نابردب ترسیم می

توانر پژوهشگر را در شهنادت بهتهر ایهرئولوژی ایهن      یکی از بهترین منابعی که می .آن بود

زبان داعش است کهه اولهین بهار بها ههرف تقویهت        ؛ مجله انگلیسی1«دابق»گروه یاری کنر، 

کهز بهر مسهائل مربهو  بهه      مشروعیت دالفت از طریق متون اسالمی و مواهیم دینی بها تمر 

                                                           
1. Dābiq Magazine 
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تحلیل محتوایی این مجله بیانگر نکات متعهردی   .م منتشر شر 2110توحیر و جهاد در سال 

بهرای مثهال یکهی از     .است که توجه بردی از پژوهشگران را نیز به دود جلش کرده اسهت 

بهر اسهاس    .اسهت « آدرالزمهان »مضامین مهم و قررتمنر این گروه، بحهث فلسهوه تهاریخی    

انراز آدرالزمانی، یکی از نیروهای محرک اصلی  حلیل دابق و نشریات مرتبط، چشموت تجزیه

ویژه آنکه بنا بر محتوای شماره سوم این مجله، شهر دابق که  دهر؛ به این گروه را تشکیل می

رود و  در نزدیکی حلش قرار دارد، محلی برای نبرد بزرگ در برابر صهلیبیون بهه شهمار مهی    

سوی ایجهاد امپراتهوری اسهالمی در جههان      نبرد در دابق اولین گام بهمطابق بردی روایات، 

این تصهویر نمهاد طهرح دولهت      .دابق مشهود است 0است؛ این ادعا در تصویر جلر شماره 

توانر  ویژه در شهر رم است که می اسالمی برای گستر  امپراتوری دود در سراسر جهان به

انهراز   سهازد و چشهم   یعنی القاعره برجسهته   تواوت داعش را با نماد موج تروریسم مذهبی؛

به بیهان بهتهر مهروری بهر عملکهرد القاعهره        .المللی باشر ظهور موج جریری در عرصه بین

ها به دنبال گرفتن قررت سیاسی در کشورهایی چون افغانسهتان   بیانگر این نکته است که آن

اما جنبش  دو کشور بودنر؛ در درون جغرافیایی به نام این« امارت»و پاکستان و آوردن نظام 

ملت را نراشت  بلکه این گهروه   -تروریستی داعش داعیه ایجاد نظام امارت در درون دولت

تهرین   داعیه ایجاد نظام دالفت فراکشوری را در تمام کشورهای اسالمی داشت و شایر مهم

 در همهین حهال،   .ترین تواوت میان گروه القاعهره و داعهش همهین مسهئله باشهر      و اساسی

الدن ادعهای آن را   دوانرن و برگزیرن لقش امیرالمیمنین برای رهبران که هرگز بن« قریشی»

ویهژه آنکهه در میهان     نراشت از دیگر وجوه تمایز داعش با موج چهارم تروریسم اسهت؛ بهه  

شرن به دلیوه، یک ورورت است و در  علمای اهل سنت داشتن نسش قریشی برای تبریل 

بعر ابوبکر البغرادی چنین ادعهایی را بهرای کسهش مشهروعیت پهی       عمل نیز ابترا ابوعمر و

توجه که ایرئولوژی داعش  های قابل  ؛ یکی دیگر از ویژگی(Hosken,2015:123-156)گرفتنر 

این گهروه وقتهی در    .سازد؛ تثکیر به مهاجرت است گرا متمایز می های افرا  را از سایر گروه

دود درآوردنر، از مسلمانان سراسر جههان بهرای   م شهر موصل را به تصرف  2110تابستان 

در معهانی اسهالمی حهائز    « هجهرت »چراکهه کلمهه    .مهاجرت به این سرزمین دعوت کردنر
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اهمیت است و در سنت اسالمی اشاره به هجرت پیهامبر )گ( از مکهه بهه مرینهه دارد کهه      

ای بها   ر مقالهه رو شماره سهوم دابهق، د   از این  .برای اولین بار منجر به تثسیس حکومت شر

جرت بههه دولههت اسههالمی اشههاره وههرورت دینههی مههها بههه « فرادههوان بههه هجههرت»عنههوان 

تثمل دیگهری کهه در ایهن بخهش داعهش را بها نمهاد مهوج           نکته قابل .(Dabiq,3:27)کنر می

انهراز مهوج پهنجم باشهر، نهو  مواجههه و        توانر چشهم  کنر و می تروریسم مذهبی متمایز می

داد تها بهه دشهمنانش در     که القاعره ترجی  مهی  در حالی  .منان استها با دش آن دهی سازمان

داد تها نیروههای جههادی را بهه انجهام       ها حمله کنر، داعش ترجی  مهی  آن  داک و سرزمین

مهیالدی مصهراق    2111حاد ه یازده سهپتامبر سهال    .عملیات در عراق و سوریه ترغیش کنر

ایهن در   .دههی کهرد   در اقرامات دیگر سازمان الدن مشابه آن را بارزی از عملیاتی بود که بن

چنهین نگرشهی    .حالی است که داعش بر این باور است که بایر با کهافران رودررو جنگیهر  

 .تر داشهته باشهنر   های تروریستی رویکرد تهاجمی ها نسبت به دیگر گروه موجش شره تا آن

که ایهن جههان از کوهر و     مثال در نخستین شماره دابق به این نکته تثکیر شره است  عنوان به

ن رهههایی یابنههر و از آن دوری گنههاه پههر شههره و مسههلمانان بایههر از طریههق انقههالب از آ   

شود که داعهش   و در شماره دوم آن نیز به صراحت به این نکته اشاره می (Dabiq,1:24)کننر

نشهود اسهیر طوفهان و سهیل دواههر       اسهت و ههر کهه بها آن همهراه     « کشتی نهوح »هماننر 

  .(Dabiq,2:5-11)شر

طور که در بخش نظری هم اشاره شر، برژینسکی معتقر اسهت کهه    از سوی دیگر، همان

هها   در ایهن زمینهه یافتهه    .کنهر  مذهبی پیرا می های توتالیتر دصلتی شبه ایرئولوژی در جنبش

ههای سهکوالر، ترکیهش     ههای جههادی بها بعثهی     دهر که پیونر ایرئولوژیکی سهلوی  نشان می

تر شرن ایهن ادعها    منظور روشن به .کنر مذهبی آن را نمایان می یت شبهمتناقضی است که ماه

های یکی از رهبهران داعهش اسهتناد کهرد کهه مجلهه آلمهانی         توان به بخشی از یادداشت می

عنوان مغز متوکهر داعهش معتقهر     به« حاجی بکر» .م منتشر کرد 2115اشپیگل آن را در سال 

پیروزی نیست، اما استواده از مذهش و عقایهر دیگهران    کننره تنهایی تضمین مذهش به»است 

 .(Reuter, 2015) « توانر زمینه را برای دستیابی به اهرافمان فراهم کنر می

http://www.spiegel.de/impressum/autor-15573.html
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برد،  ژه مییکی از نکات مهم و بارز دیگر تمایز با امواج پیشین که داعش از آن بهره وی 

های توتهالیتر چهون در    کرده، جنبش  طور که آرنت اشاره همان .تبلیغات توأم با ارعاب است

ها از ایهن   آن .کننر، ناچارنر به تبلیغات و ارعاب متوسل شونر جهانی غیرتوتالیتر زنرگی می

سوی دود جلش کننهر و ههم ویژگهی اصهلی دهود، یعنهی        ها را به تواننر توده طریق هم می

دانهر و   آرنت تبلیغات و ارعاب را دو روی یک سهکه مهی   .اب را به سایرین نشان دهنرارع

های توتالیتر این است کهه کهاری کنهر تها قهوانین       معتقر است هرف اصلی ارعاب در رژیم

ههای   حرکهت نیهرو   پهیش رود و  ها آزادانهه بهه    مال کردن انسان طبیعی و تاریخ بتوانر با لگر

از این منظر نیز داعهش موفقیهت مهمهی را در     .(311 :1312)آرنت، طبیعت و تاریخ تسریع شود

کهه اسهتواده از وسهایل نهوین ارتبهاطی شهامل        نحهوی   عرصه تبلیغات و ارعاب داشت، بهه  

ههای صهوتی  منتشرشهره از     های دیجیتال، فیلم، مجهالت و نسهخه   بوک، توییتر، کتاب فیس

سوی دود جلهش   تولیری القاعره به های سوی داعش توجهات بیشتری را در مقایسه با فیلم

دیگر در شرایطی که رهبران القاعره سعی داشتنر تا از طریهق اسهترالل و بیهان      بیان به  .کرد

دادنهر تصهاویر    علت و معلول، مسائل را توسیر و تشری  کننر، اما رهبران داعش ترجی  می

شر تها حامیهان و    می بار را به برترین شکل ممکن منتشر کننر چراکه این کار سبش دشونت

« بختیار علهی »به بیان بهتر و به تعبیر  .هواداران فکری بالقوه به نیروهای بالوعل تبریل شونر

تثکیر هیستریک بر هویت مطلق و تمنای تواوت حاکی از بر عهره گرفتن وظیوه دطرنهاکی  

 ههای دیگهر تثکیهر    بها هویهت  « توهاوت داشهتن  »از سوی داعش بود که بهر نپهذیرفتن حهق    

 .(19-12: 1310)بختیار،اشتد

اسهطوره و   .سهازی بهود   های پیشین نیز اسهطوره  یکی دیگر از وجوه تمایز داعش با موج

توانهر در   سهازی مهی   ایهن اسهطوره   .کنهر  آیین نقش محوری را در تبلیغات توتالیتر بازی می

روایههات، حههوادر تههاریخی یهها رویههرادهای سیاسههی در منههاطق تههاریخی نمههادین تجلههی   

های مههم   داعش نیز با تثکیر بر احادیث و متون دینی و تنظیر رویراد .(Kirill,2010:199)ریاب 

تاریخی ماننر جنگ یا دشونت با رویرادهای امروزین سعی در افهزایش مشهروعیت دهود    

   .داشت
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شود که هر کسی یا هر چیزی کهه مهانعی    در شماره هوت دابق به این مووو  اشاره می 

شود یا بایر به راه راست هرایت شود یا بایر آن  آل محسوب می ایرهبرای دستیابی به جامعه 

افراد نادان در صورت امکان بایر هرایت شونر و در غیر ایهن صهورت   » .را از میان برداشت

 .(Dabiq,7:22)«! ها را گردن زد بایر آن

 انهر کهه   دابق تصویری را با استناد به حضهرت ابهراهیم منتشهر کهرده     8ها در شماره  آن 

سهرانجام   .(Dabiq,8:22)هها اسهت    شخصی در حال از بین بردن میهرار قهریمی و مجسهمه   

رفتهه از طریهق دیهن     های توتالیتر به دنبال پر کردن ده  ایمهان ازدسهت    طور که رژیم همان

رفتهه   ، رهبران داعش هم در پی پر کردن د  ایمان ازدست(Gentile,2005:66)سیاسی است 

ین و کتاب آسمانی هستنر و نکته آدر اینکه رهبران داعش ماننهر  از طریق تواسیر دود از د

اردوگهاه کوهر و نوهاق و اردوگهاه      .کننر های توتالیتر جهان را به دو اردوگاه تقسیم می رژیم

شهره و اردوگهاه مسهلمانان، اردوگهاه      اردوگاه کوهر از گنهاه تشهکیل     .مسلمانان و مجاهرین

طهور کهه اشهاره شهر، یکهی از       ن بهر ایهن، همهان   افهزو  .(Dabiq,3:12)حقیقت و پاکی است 

های توتالیتر ایجاد نورت از دیگرانی است کهه از اههراف آن نظهام پیهروی      نظام  های میرار

که هرف نهایی القاعره در درجه اول مبارزه با آمریکا و  به بیان بهتر در حالی کننر؛  کور نمی

یعیان نیز مواوع رهبران القاعره نظیر دروج این کشور از منطقه داورمیانه بود و در مورد ش

منظهور گهم نشهرن دشهمن واقعهی       بار علیه آنان به ایمن الظواهری بر طرد اقرامات دشونت

اصطالح جهادی دود، بردهورد تحقیرآمیهز و    شر، اما داعش در صرر اولویت به توصیف می

که ابومصعش  طوری  هتوزانه علیه شیعیان و حذف فیزیکی آنان را مورد تثکیر قرار داد، ب کینه

صورت توأمان علیه شیعیان، حامیان ایران و نیروههای   الزرقاوی اولویت جهاد را در عراق به

ادعا مطرح است که مسهلمانان تحهت تهث یر    مطابق متون دابق این  .دانست اشغالگر غربی می

مانان انر و سلسله صووی ایران با زور، اکثریت مسهل  سلسله صووی قرار گرفته و گمراه شره

آغهاز شهر و امهت اسهالمی از بهین      گرایی شیعه و سنی از همهان زمهان    را شیعه کرد و فرقه

  .(Dabiq,11:52)رفت
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دادنر کهه بهین    در همین حال، وجه دیگر ایرئولوژی داعش را نیروهای بعثی تشکیل می

های  ها در شکل اصلی دارای گرایش بعثی .م به داعش ملحق شرنر 2118 – 2111های  سال

گرایی و نژادپرستی  والریستی و ناسیونالیستی و به دنبال احیای نژاد عرب هستنر و نخبهسک

 .(Barrent,2014:18)شود  از عناصر مهم این گروه محسوب می

ها و حزب بعث وجود نرارد اما هر  هرچنر از حیث ایرئولوژیکی قرابتی میان سلوی

ته متصهور هسهتنر و ههر دو    انراز جریری را از طریق بازگشت به گذشه  دو گروه چشم

شونر و بهر ایهن باورنهر در پرتهو ایهن رویکهرد مشهترک،         جنبشی فراملی محسوب می

ههای نظهامی در    طور که حضهور وسهیع نیهرو    همان .تواننر قررت را به دست آورنر می

ههای بنیهادگرا    منطقه داورمیانهه، احساسهات وهر غربهی شهریری را در میهان جنهبش       

 21المللهی شهر، جنهگ     ورت موجش تشریر موج چهارم بینبرانگیخت و از منظر راپاپ

نتایج  .روزه عراق سمبل ورشکستگی ایرئولوژی و دکترین سیاسی بسیاری از بعثیان بود

 2111ها دههه   داد، باعث شر آن ها را تحت حاکمیت شیعیان قرار می این جنگ که بعثی

دسهت دادن غهرور ملهی    میالدی را به معنای از دست دادن سرزمین، اشغال نظامی و از 

  .بپنرارنر

گیری  ای را در قررت از این منظر، پرواو  است که ورود نیروهای بعثی نقش فزاینره

داعش ایوا کرد و این نیروها با توجه به تخصص و تجربه فراوانی که در دوران حکومهت  

صرام به دست آورده بودنر؛ نخسهت سهازمان نظهامی و بوروکراتیهک داعهش را قهررت       

ها  نشین توانستنر آن گیری از نووخ دود در بسیاری از قبایل سنی نر و سپس با بهرهبخشیر

شهود ترکیهش دو ایهرئولوژی     به این ترتیش مالحظهه مهی   .را تحت رهبری واحر درآورنر

ویژه موج چههارم   بعثی و سلوی توانست تمایزهای جری را با امواج پیشین تروریسم و به

به طور کلی بایر این نکته را در نظر داشت که در حالی  .المللی موجش شود تروریسم بین

که هرف گروه القاعره بیشتر جنبه عملگرایانه بود، ههرف داعهش افهزون بهر عملگرایهی،      

 .جنبه یوتوپیایی نیروبخش و به عبارتی موعودباورانه بود
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 منابع مشروعیت قدرت سیاسي .3-3

ات متعارف دربهاره مهوج چههارم    سیاسی داعش را از عبار -های سادتاری آنچه ویژگی

بخشی به کنش اجتماعی،  های مشروعیت های اجتماعی، رو  کنر، بنیان تروریسم متمایز می

در مورد منهابع مشهروعیت قهررت سیاسهی مهوج       .سادتار اجتماعی و اهراف سیاسی است

طهور   بخش بهه  رسر مذهش نقشی فرعی دارد و عناصر مشروعیت پنجم تروریسم، به نظر می

 .گیرنهر  عنوان معیار ارزیابی جامعهه سیاسهی مهورد توجهه قهرار مهی       عقالنی بوده و به عمره

های موجود بیانگر این نکته اسهت کهه رهبهران مهذهبی و سیاسهی چنهین جنبشهی،         بررسی

ملهت از   -های نوظهور دولت بردالف گذشته، به دنبال انطباق دادن مذهش سنتی با واقعیت

از این رو،  .ود بودنر که سنخیت بیشتری با مررنیته داردهای از سنت موج طریق اتخاخ جنبه

پروژه تشکیالتی داعش را بایر فراتر از یک جنبش تروریسهتی مهوج چههارمی تلقهی کهرد،      

طوری که این جنبش درصرد بود تغییهرات جهامع و اصهولی را در تمهام سهطوح اعهم از        به

ایهرئولوژیک عمهره ماننهر     فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنر که شباهت زیادی با یک انقهالب 

این در حالی است کهه توجهه چنهرانی بهه تشهکیالت و       .انقالب کمونیستی شوروی داشت

رود، نشهره   ههای آن بهه شهمار مهی     ترین جنبه شک از مهم سادتار حکومتی این گروه که بی

در ادامه نشان داده دواهر شر که این جنبش چگونهه در تهال  بهود تها دهود را بها        .است

از ایهن رو، تشهکیالت سهازمانی     .مررنیته در جهت کسش مشروعیت منطبق کنهر فشارهای 

شره و توسعه پیرا کرده   دهر که قررت در سط  کالنی تقسیم دوبی نشان می موج جریر به

مراتبی بود و دلیوهه   صورت هرمی و سلسله عنوان مثال سادتار تشکیالتی داعش به به .است

مجلس شورا، شورای  .تقیم بر شوراها نظارت داشتصورت مس گرفت و به در رأس قرار می

ای،  حل و عقر، شورای نظامی، شورای امنیت و اطالعات، شورای شهرعی، میسسهه رسهانه   

مجلهس   .ترین ارکان سازمان ایهن گهروه بودنهر    المال و تقسیمات اداری از مهم میسسه بیت

ز جایگاه دلیوهه بهود و   ترین نهادهای وابسته به سادتار تشکیالتی داعش پس ا شورا از مهم

تهر،   ههای پهایین   عنوان باالترین نهاد مشورتی، افزون بر انتقال دستورات دلیوه بهه زنجیهره   به

برای والیت و اعضای مجلس دیگهر و همچنهین نظهارت بهر عملکهرد        وظیوه معرفی نامزد
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نی داعش های حکمرا توان پروژه طور کلی می به .(21-23: 1310)نجات،دلیوه را بر عهره داشت 

 اجتماعی تقسیم کرد: -امنیتی و مریریت رفاهی  -را به دو دسته مریریت سیاسی

 
 امنيتي  -حاکميت  قانون و مدیریت سياسي  .1-2-4

ای بود که مطابقهت زیهادی بها قانونیهت      یافته حکومت داعش دارای برنه قانونی سازمان

اعتنها   به هرگونه قانون موووعه، بیقانون داعش ماننر قانونیت توتالیتر  .رژیم توتالیتر داشت

را اعهالم  « دالفهت اسهالمی  »کهه بغهرادی    هنگامی  .و مرعی استقرار عرالت روی زمین بود

ههای   ها افزون بر سادت دادگاه آن .کرد، تثکیر بسیاری بر اجرای قوانین و تحکیم آن داشت

این سهنر قهانونی    .دنراسالمی، سنر قانونی را نیز در رابطه با جرائم و مجازات آن منتشر کر

فتوا برای طیف وسیعی از افراد در مورد مالیات، رفتهار بها زنهرانیان، پوشهش      32متشکل از 

ههای سیاسهی و    ههای توریحهی بهود کهه جنبهه      های تجاری و حتی فعالیهت  ظاهری، فعالیت

این گروه فراتر از سادتار حقهوقی،   .(Bunzel,2015)گرفت  اجتماعی تمامی افراد را در برمی

ههای دولهت مهررن محسهوب      توجه زیادی نیز به درمات امنیتی و اطالعاتی که از ویژگهی 

در امهور   شهود کهه ایهن گهروه     در شماره ششهم دابهق نشهان داده مهی     .است  شود، داشته می

هها توانسهته بسهیاری از حمهالت      اطالعاتی و امنیتی توانایی زیادی دارد و دستگاه امنیتی آن

ههای   همچنین برای تثمین امنیت بیشتر، دو گروه از نیرو .(Dabiq,6:31)دشمنان را دنثی کنر 

شره بود که پلیس محلی وظیوه تثمین امنیت و پلیس مذهبی وظیوهه اجهرای    بینی پلیس پیش

بهرون شهک ایهن مووهو ،      .(Reynold and caris,2014:15)قوانین مذهبی را بر عهره داشت 

ههای   طهور کهه رژیهم    همان .دهر را نشان می بعر دیگری از هماننری داعش و رژیم توتالیتر

کننهر، داعهش ههم قهوانینی را کهه       توتالیتر قوانین تاریخ و طبیعت را بر نو  بشر تحمیل می

محصول توکرات و برداشت دود از دین بود با هرف سادتن نو  جریری از بشهر تحمیهل   

یادی به پلهیس  معروف بود به لحا  کارکردی شباهت ز« حسبه»پلیس داعش که به  .کرد می

تهرین و اصهلی   مههم « حسبه»و کرد، داشت  های سنتی توتالیتر فعالیت می مخوی که در رژیم

ترین گذشهتی در قبهال متخلوهان     ترین ابزار برای اعمال این نظارت و کنترل بود که کوچک



 22 / المللی در غرب آسیا نشانگان پیرایش موج پنجم تروریسم بینمقاله پژوهشی:  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

تهرین تها    نراشت و برون استثناء و با موشکافی بسیاری همهه امهور اههالی را از دصوصهی    

پلیس حسبه ماننر پلیس مخوی توتالیتر تحت ایهرئولوژی   .ها زیر نظر داشت ن آنتری عمومی

محافظهت از ایهرئولوژی توتالیتریسهتی حهاکم بهر نظهام         بود و هرف آن  دیره  داصی تعلیم

بها ایهن توهاوت کهه پلهیس مخوهی رژیهم توتهالیتر از تهرور و اقهرامات             .فکری داعش بود

کرد ولی پلیس حسبه ایهن   ی و تاریخی استواده میآمیز در جهت حوظ قوانین طبیع دشونت

نمهودار زیهر    .داد زعم دود در جهت حوظ قوانین الهی مورد استواده قرار مهی  اقرامات را به

 2115دهر که برای نخستین بار در سال  های امنیتی داعش را نشان می سادتاری از سرویس

 مه و ترسیم شره است:م از سوی نشریه اشپیگل فا  شر و از سوی نویسنرگان ترج

 
Source: www.spiegel, 2015 

 
 

 مدیریت رفاهي، فرهنگي و اجتماعي داعش .2-2-4

در کنار مریریت سیاسی نظامی و تثکیر بر نظم و امنیت، ارائه درمات، محور اصهلی راهبهرد   

گهذاری   دی تحت تصهرف دهود، سهرمایه   داعش در مناطق مهم و راهبر .داد داعش را تشکیل می

در منهاطق شههری نیهز کهه ایهن       .های بشردوستانه انجام داد ها و کمک زیادی را برای زیرسادت

http://www.spiegel/
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رو  ههایی ماننهر دطهو  بهرق و آب، جهاده، پیهاده       دولت تسلط بیشتری بر آن داشت، زیرسادت

ههای   و نیروگهاه  های صنعتی نظیهر کاردانهه نهان صهنعتی     شر و حتی در مواردی پروژه تعمیر می

ههای بهراشهتی    انرازی شره و در کنار این درمات حتی درمات پسهتی و مراقبهت   تولیر برق راه

ایهن گهروه همچنهین     .(Reynold and carise,2014:22-23)شر  برای کودکان و سالمنران نیز ارائه 

فرآینهر   ههای توتهالیتر،   های دود در پیش گرفت تا ماننر نظام انقالب فرهنگی را در سرزمین

نظام آموزشی که داعش بهرای   .های معین را به نوجوانان و کودکان پیگیری کنر الغای ارز 

هها   تر از چیزی بود که دولت وقهت عهراق بهرای آن    ددتران و پسران فراهم کرده بود، قوی

وپهرور    هها روی آمهوز    دههر آن  بررسی نشریات این گروه نشان مهی   .ترارک دیره بود

، 1«دیهوان دانهش  »ای با عنوان  تنر و با تروین مقررات جریر در قالش بیانیهتمرکز زیادی داش

به ارائه الگویی تحمیلی از یک انقالب فرهنگهی رادیکهال در نظهام آموزشهی بها حهذف یها        

رهبهران داعهش همچنهین بها تثسهیس       .پردادتنهر  جایگزین کردن بردی از مواد درسی مهی 

مرنی داگ را ایجهاد و سهعی در پهرور      مرارس اسالمی برای پسران و ددتران، فرهنگ

همچنین امور اقتصادی عامل مهمهی در   .(Mamouri,2014)کردنر  های بعری می رهبران نسل

ها  دهر آن های مالی مربو  به داعش نشان می گزار  .رفت سازی به شمار می راهبرد دولت

ی دصوصهی و   روتمنر بودنر و بخش عمره از منابع مالی دود را از سوی حامیهان دهارج  

   .کردنر دواهی تثمین می منابع دادلی ماننر فرو  نوت، غارت و باج

به این ترتیش با مالحظه بررسی رونهر تکهاملی و سهادتار حکهومتی ازجملهه سهادتار       

شخصههی قههررت، ارائههه دههرمات، ارتقههای نظههم و قههانون، ایههن گههروه توانسههت در رونههر  

و بها توجهه بهه اینکهه در بردهی از      سازی در قلمرو دود موفقیت زیادی کسش کنهر    دولت

سازی وجود داشت، این مهم  از عواملی بود که داعش را قادر  کشورهای منطقه، د  دولت

سادت تا سرزمین و پیروان بیشتری را با کمترین مقاومهت تحهت تصهرف و فرمهان دهود      

یهک از ابعهاد کهنش     هرچنر روی کاغذ، تروریسم امکان کسش مشروعیت در ههی   .درآورد

المللهی و حتهی تهوازن در عرصهه      المللی را نرارد، اما فضای توازن قوای بین ای و بین طقهمن

                                                           
1. ISIS Court 
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نیروهای مذهبی و بازیگران غیردولتی و از سوی دیگهر سهادتار اجتمهاعی جههان عهرب و      

سازی داعش را به یک امکهان عجیهش امها     داورمیانه از عواملی بود که توانست مسیر دولت

رو با توجه به تشکیالت منسهجم و ایهرئولوژیک، بایهر یکهی       این از .قابل تحقق تبریل کنر

های اساسی موج پنجم تروریسم را تهال  بهرای برپهایی دولتهی توتهالیتر و       دیگر از شناسه

ترین شکل این پریره تاکنون گروه تروریسهتی موسهوم بهه     دودکامه در نظر گرفت که کامل

ال در امهواج پیشهین، بها در ادتیهار     های تروریسهتی فعه   داعش بوده است که بردالف گروه

گرفتن تجربیات حزب بعث و بردورداری از داستگاه فکهری، دهود را بها دولهت هماننهر      

های مختلف برای دستیابی بهه اههراف سیاسهی     شمرد و توانست نیروهای زیادی را با ملیت

نیهز  « تروریسهم دولهت سهاالر   »تهوان آن را نهوعی    داگ دود بسیج کنر و به این سبش می

 .گرفت معرفی کرد که برای دستیابی به اهراف دود ابزارهای مررن را به کار می

 

 گيری و تحليل روند نتيجه. 5

بها   .آینهر  های تروریستی با هرف ایجاد هراس برای تغییر، تحول یا تخریش پریر مهی  گروه

تها   کننر، ووعیت های تروریستی که با ابزار مذهش ابراز وجود می همه در دصوگ گروه این 

بهر مبنهای    .ای متواوت و در دصوگ گروه افراطی داعش این مسئله حتی متمهایز بهود   انرازه

مرل امواج تروریسم دیویر راپاپورت این پرسش مطرح شر که آیا ظهور گروهی نظیر داعهش  

انراز تکوین مهوج پهنجم    المللی و چشم توانر پایان موج چهارم تروریسم بین در غرب آسیا می

پژوههی   شناسی آینره المللی در جهان  باشر؟ مقاله در پاسخ به این سیال، با رو  تروریسم بین

بنری تاریخی آنچه از تروریسم توصیف و تبیین شر، نشان داد  پژوهی و صورت و رو  رونر

داعش در غرب آسیا به لحا  اهراف، تشکیالت سادتاری، ایرئولوژی و عملکرد، هماننری و 

ی توتالیتر دارد که آن را از سایر امواج پیشهین تروریسهم جههانی    ها قرابت نزدیکی با حکومت

توتهال  »المللهی بها عنهوان     توانر بیهانگر مهوج پنجمهی از تروریسهم بهین      سازد و می متمایز می

که ایهن   چنان  آن .ویژه از منظر مذهبی چنران مسبوق به سابقه نبوده است باشر که به« تروریسم

تهوان یهک جریهان تروریسهتی مهذهبی       ی نوین را دیگهر نمهی  مقاله نشان داد، تروریسم تکویر
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دانست، بلکه بایر آن را جنبشی غیربومی در نظهر گرفهت کهه از داسهتگاه فکهری در سهط        

طهور پیوسهته سهادتار     گیری از تجربیات حزبی بهه  الملل بردوردار است و توانست با بهره بین

ا در حالتی سیال نگهاه دارد؛ از ایهن   کنر و سازمان ر دادلی و قوانین عملکردی دود را تقویت 

منظر، برگزیرن اسامی مختلف از زمان آغاز فعالیت تا به امهروز، پیوسهتگی و تمهایز سهازمانی     

بهه بیهان بهتهر مهروری بهر       .دههر  تروریسم داعش را در چهارچوب یک موج جریر نشان می

ان ایهن گهروه   دههر کهه سهیر تطهور واژگه      واژگانی که داعش از دل آنان متولر شر، نشان مهی 

القاعهره  »به « جماعت»که واژه  نحوی  المللی شرن نظر داشته است، به تروریستی همواره به بین

دولهت  »و سهپس  « دولت اسالمی عراق»و در ادامه « مجلس شورای مجاهرین»و سپس « عراق

 چنان که نشان داده شر،  با اتکا آن .برل شره است« دالفت»و درنهایت « اسالمی عراق و شام

سنجی میهان داعهش و نظریهه     به نظریه چهار موج تروریسم مررن دیویر راپاپورت و با نسبت

توتالیتاریسم، ادعای دیز  و ظهور موج جریری تحهت عنهوان توتهال تروریسهم در منطقهه      

عنوان موج پنجم تروریسم مررن افزون بر آنکه دستاوردی جریر در حوزه نظری  داورمیانه به

منظور تروین راهبردهای مناسهش بهرای مبهارزه بها      نر درک عمیقی را بهتوا تروریسم است، می

این پژوهش با توجه به آنچه از اهراف، عملکهرد،   .این پریره برای امنیت ملی ایران فراهم کنر

وتحلیهل قهرار داد، توتهال تروریسهم را جنبشهی       ایرئولوژی و تشکیالت داعش مهورد تجزیهه  

سهازی، درصهرد اسهت     کنر که با کسش قلمرو و نظام ریف میالمللی تع مذهبی در ابعاد بین شبه

رویهه   های تبلیغاتی و کاربست بهی  ، با تاکتیک«دیگری»ومن دفا  از موقعیت دود و انتقام از 

هها و ترجیحهات دنیهوی بنیهادین دهود را بهر مبنهای باورههای          دشونت، عمهل بهه دواسهته   

گونهه   به عبارتی این .تثبیت کنرئولوژی صورت یک ایر شمول و انقیادگرا به گرایانه، جهان غایت

از تروریسم را بایر نیروهای مررن و سکوالری در نظر گرفت که به دالیل عملیهاتی، دهود را   

نهادههای    بهردالف  هها نکته مهم این است که این جنهبش  .انر با سادت مذهش هماهنگ کرده

لحها  شهنادتی متمهایز    های مررن یکپارچه، پیچیره، دودمختهار و بهه    مقرس سنتی،  سازمان

همچنهان کهه در ایهن نوشهتار      .دههر  ها را می ها امکان عمل می ر در میان توده هستنر که به آن

تهرین   مذهبی و دشونت غیرمتعارف این موج تروریستی از مهم نشان داده شر، ایرئولوژی شبه
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ی نظیهر  المللهی اسهت کهه بها معرفهی واژگهان       های تمایز با امواج چهارم تروریسهم بهین   میلوه

نقها    قابلیت جذب افراد عادی و مهاجراجو را از اقصهی  « های ترور شوالیه»و « های تنها گرگ»

ای مهوج پهنجم    نظهر تهوان انریشهه    ها و از نقطهه  همچنین مطابق یافته .سوی دود دارد جهان به

گذاری، از بین رفتن یکپارچگی سهرزمینی   توان مرعی شر که از منظر سط  تحلیل سیاست می

در پایان بایر گوت،  .وج در عراق و سوریه لزوماا به معنای شکست ایرئولوژی آن نیستاین م

تهوان در تشهکیل ایهن مهوج      ویژه آمریکها را نمهی   های دارجی و به نقش و نحوه بازی قررت

ههای   رسهر بحهران   ویژه آنکه در این چههارچوب بهه نظهر مهی     تروریستی دست کم گرفت، به

تواننهر بهه    ت و عطش قررت در کنار مرادله می ر دهارجی  مهی  اجتماعی، نیاز عاطوی به امنی

حهال مخهرب تروریسهتی،     نیرویی بالوعل تبریل شونر و در قالش یک موج جریر و در عهین  

ویژه داورمیانه را همچون امواج پیشین به مهرت چنهر دههه گرفتهار دهود       الملل و به نظام بین

ههای   الر و مررن اروپایی کهه بها آمهوزه   نشین در کشورهای سکو وجود مسلمانان حاشیه .کننر

گیری آمریکا از ایهن فرصهت، احتمهال آغهاز ایهن مهوج        اسالمی ارتباطی سطحی دارنر و بهره

اقتصاد سیاسهی  »توانر تبعات سنگینی برای رقبای آمریکا داشته باشر، در قالش  جریر را که می

ا بهه ایهن نطهق کهه فههم ههر       گذاری با اتک سرانجام از منظر سیاست .کنر دوچنران می« منازعه

ای مقرم بر اتخاخ هرگونه اقرامی برای مواجهه با آن اسهت، بایهر اخعهان کهرد کهه فههم       پریره

های بالقوه جریری را برای مطالعات آینره در مورد نحهوه   های مختلف تروریسم، فرصت گونه

رسهر   مهی کنر و در این چههارچوب بهرای امنیهت ملهی ایهران بهه نظهر         مواجه با آن فراهم می

 .شناسایی تهریرات احتمالی حاصل از موج پنجم تروریسم از اهمیت باالیی بردهوردار باشهر  

سهازی تبلیغهات و    در این بین با توجه به ماهیت توتالیتر این موج، تمرکهز ایهران بهرای دنثهی    

ای با هرف کاستن از پیامرهای مخهرب ایهن شهیوه تبلیغهات در یهارگیری و       فضاسازی رسانه

 .های مرزی و کشورهای همسهایه حهائز اهمیهت بسهیاری اسهت      گرایی در استان ا ترویج افر

های تبلیغهاتی و تجهیزاتهی و    ها از منبع حمایت قطع ارتبا  تروریست تال  برای شناسایی و

تهرین   اجتماعی مناطق مهرزی نیهز از مههم    های فرهنگی و سازی برای حواظت از سرمایه برنامه

 وج برای امنیت ملی ایران است.محورهای مریریت تهریر این م
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