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 با تاکید بر اروپا ؛های پیوستن به داعشزمینهعلل و ررسی ب

 1يعقرب ترکلي

 2ن محمديمحس

 چکیده

المللی هستتدد   مهم جهان اسالم و حتی عرصه بین هایچالشهای تکفیری یکی از گروه

دنبال حوادث تروریستی در اروپا، مقام معظم رهبری دو نامه به جوانان غربی نوشتدد تتا  به

ت شود این اسیدد  آنچه در این مقاله بررسی میها روشن نماها را برای آنماهیت این گروه

پیوندند در حالی که رویکردهای خشن و غیرعقالنی ها میکه چرا برخی افراد به این گروه

گران و افکار عمومی را به خود جلب کرده استت  در ایتن بتین،    ها توجه تحلیلاین گروه

در پاسخ به ایتن  ها، جای تأمل و بررسی بیشتری دارد پیوستن جوانان اروپایی به این گروه

هتای  وجو کرد: جاذبته های تکفیری را در این موارد جستهای گروهجاذبهتوان می پرسش

 هتای روانتی  شود؛ جاذبته ها مشاهده میمالی که در پرداخت دستمزد به اعضای این گروه

گیری از غترب مشتاهده   بخشی و انتقامها را در مواردی ماندد هویتتوان آنهیجانی که می

ای تکفیری در شعارهایی ماندتد ارائته استالمی اصتیل     ههای ایدئولوژیک گروهکرد؛ جاذبه

سازمانی و سیاسی را در های جدسی، تبلیغاتی، ساختاریتوان جاذبهاست؛ عالوه بر این می

 های تکفیری مشاهده کرد پیوستن افراد به گروه

سیاستی،  های تکفیری، بحتران هتویتی، استالمی   های گروهجاذبه واژگان کلیدی:

 غرب 

                                                 
 .استاديار و مديرگرو  مطالعات انققب اسقمي دانشرا  معارف- 1

 moh2941@gmail.com.المللي المصطفياي پژوهشرا  بينپژوهشرر پژوهشکد  مطالعات منطقه -2

   95/  7/  23تصريب:  اريخت      95/ 7/  3دريافت:  اريخت
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 مقدمه

اي محلوي برشومرد يوا ظهورر و     تران پديد را نمي« داعش»و  تروريستي تکفيري گر

 بوا منواطق درگيوري و نوعاع در عوراق مورتبط       ،ميقدي 2006گيري آن را در سال شکل

طورري  شناسد؛ بوه نميزدومرزي براي خرد  ه است وداعش ترسعه يافتدانست. امروز  

هعاران جوران بوه    ،ميقدي تاکنرن 2013در آوريل سال  آن زمان اعقم مرجرديتکه از 

 در صفرف آن به مبارز  بپردازند.« جهاد»اند تا تحت عنران اين گرو  ملحق شد 

لفوه خشورنت در   د به جرانان غربي، با اشار  به مؤمقام معظم رهبري در پيام دوم خر

ي هوا بندوباري اخقمي، بر نقش استعمار غرب در ايجاد گورو  فرهن  غربي در کنار بي

 فرمايند:کنند. ايشان در ادامه ميتکفيري تأکيد مي

بوا يوک   ر اسوتعما  دهد که پررنه تقموي روشني نشان ميهمستندات مسلم تاريخي ب»

بودوي، بوار تنودروي را در ايون منطقوه       هم در دل يک مبيلهتفکر افراطي و مطرود، آن

ترين مکاتوب دينوي   ترين و انسانيوگرنه پررنه ممکن است از يکي از اخقمي ؛کاشت

بشريت موي  کشتن همه مثابهجهان که در متن بنيادين خرد، گرفتن جان يک انسان را به

 اي مثل داعش بيرون بيايد؟داند، زباله

انود و در هموان محويط،    از طرف ديرر بايد پرسيد پرا کساني که در اروپا مترلد شد 

تران باور کرد شرند؟ آيا ميميها اند، جاب اين نرع گرو پرور  فکري و روزي يافته

وطنان خرد مدر افراطي شرند که همکه افراد با يکي دو سفر به مناطق جنري، ناگهان آن

فرهنري ناسوالم در محويط آلورد  و     باران کنند؟ مطعاً نبايد تأثير يک عمر ترايهرا گلرله

تحليلوي کوه    ؛د در اين زمينوه تحليلوي جوامع داشوت    مرلّد خشرنت را فرامر  کرد. باي

شوکرفايي   هواي هاي پيدا و پنهان جامعه را بيابد. شايد نفرت عميقي که طي سالآلردگي

هواي موانرني و سواختاري در دل    ها و ازياناً تبعوي  صنعتي و امتصادي، در اثر نابرابري

کوه هور از پنودي     اسوت  هايي را ايجاد کرد امشاري از جرامع غربي کاشته شد ، عقد 
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 3.«شردن صررت گشرد  ميبيمارگرنه به اي

پيرستن جنرجريان خارجي پديد  جديدي نيست ولوي داعوش از جهوت ماهيوت و     

 Briggs, Rachel obe and)هوا متفواوت اسوت   مشخصوات جنرجريوان، بوا هموه آن    

Silverman,2014:8) . اساساًاين افراد هيچ ارتباط مرمي و فرهنري با سرريه ندارند و 

يووا سرءسووابقه مهمووي در رفتارهوواي مجرمانووه و  جرانوواني شووهري هسووتند کووه سووابقه  

 .(Barrett,2014:18) هاي افراطي ندارندضداجتماعي و درگيري

نمايود؛  ها گاهي دشرار ميبندي بين آنهاي داعش متفاوت است و جمعآمار خارجي

خصورص زمواني کوه رموم     يابي به همه زقيقت دشرار اسوت، بوه  ولي به هر زال دست

 اين خصرص منتشر نشد  است.رسمي از سري داعش در 

، با جواب  2014عنران مظهر تکفيريسم، تا ژوئن به گعار  سرفان گرو ، داعش به

ترين شبکه تروريسوتي در تواريخ   ترين و پيشرفتهکشرر جهان، بعرگ 81نيرو از بيش از 

نفور   800نفر از فرانسه،  700بشريت را ايجاد کرد  است. از ميان کشررهاي اروپايي نيع 

هاي گرو  داعش در عراق نفر از شهروندان انرليسي در بين تروريست 400روسيه و از 

و سرريه هستند. طبق اين گعار ، آمار زضرر شهروندان از ديرر کشررهاي جهوان بوه   

نفور، کانوادا،    50نفور، نوروژ    51نفر، اسوپانيا   70نفر، آمريکا  280شرد زير است: بلژيک

 .(Barrett, 2014: 23)نفر  30ر مساوي طرفنقند، ايرلند و سرئد نيع به

طورر موداوم در   ولي اين آمار و ميعان گرايش و جاب نيروهاي خارجي به داعش، به

 2015يا، در فرريه زال تريير است. مطابق آماري که سازمان اطقعات مرکعي آمريکا، س

هوعار و  3ها اند که از جمله آنکشرر دنيا به داعش پيرسته 90هعار نفر از 20منتشر کرد: 

شوبکه   (باشندها از آمريکا مينفر آن 150نفر از کشررهاي غربي هستند که بيش از  400

 .) 1393بهمن25العالم، 

پژوهي کوه در اجوقس امنيتوي مورنيخ در فرريوه      بر اساس گعار  مرکع راديکاليسم

در تون   500غربي در کمتور از دو سوال، از   منتشر شد، تعداد جنرجريان اروپايي  2015

                                                 
3 - content?id=31536(94/09/08)-ir/messagefarsi.khamenei. 
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 .  (Neumann,2015:3)تن افعايش يافته است  4000به نعديک  2013آوريل 

گران اجتماعي را به خرد جلب کرد  است. در اينجوا  اين آمار، ذهن بسياري از تحليل

اي دارد که افراد زيادي اعوم از زن و مورد را   شرد: داعش په جاذبهاين سرال مطرد مي

ي که خشرنت و آوراگي و ازتموال  د؟ در زالکناز نقاط مختلف جهان به خرد جلب مي

ها را کم نترانسته است اين جاذبه دادن جان که در پيرستن به داعش وجرد دارد،ازدست

 کنيم.  ترين عرامل جاب به داعش را بررسي ميدر ادامه مهمکند. 

 های ایدئولوژیکعلل و جاذبه

 گریشعار اصالح .1

گرايانوه داعوش موي   هاي اصوقد شعار جاب کرد ويژ  جرانان تحصيلبرخي افراد به

کنود و  گري تأکيود موي  شرند. داعش براي زل مشکقت جهان اسقم، بر جهاد و سلفي

ن اسقم هستند جواب شوعارهاي اصوقد   جرانان پرشرري که خراهان اصقد امرر جها

شرند کوه زقيقوت   ها پس از جاب به داعش مترجه ميشرند. البته آنگرايانه داعش مي

 ع ديرري است. پي

جريانه هاي تعاليداعش با داعيه تمدني و ازياي تمدن اسقمي، از ازساسات و زمينه

کند. اينکه داعش بر مفاهيمي مانند خقفت تأکيد دارد از جرانان اسقمي سرءاستفاد  مي

اين جهت است که به دنبال ازياي تمدن اسقمي اسوت کوه آن را در خقفوت عباسويان     

عنران پايتخوت زکرموت ادعوايي خورد مورار داد       ت. از اين رو برداد را بهداد  اسمرار 

ي خورد برگعيود  اسوت بوا     است و ابربکر بردادي ضمن اينکوه عنوران برودادي را بورا    

: 1381پورر،  کنود )جقئوي  رن ، خلفاي عباسي را در ذهن مردم تداعي ميپرششي سيا 

52.) 

گري عنوراني  سلفيدهد. ا شعار ميگري اسقمي رگري، اصقدداعش با عنران سلفي

زلي براي مشکقت اساسي جهان اسقم ارائوه دهنود   ها بخراهند را است براي اينکه آن

نمورد  اسوقمي   مورن پهوارم، تمودن    تاگرايي صرف باشد. به دليل آنکه نه اينکه گاشته

. نود بسيار پررنري داشته است اما از مرن پهارم بوه بعود مسولمانان رو بوه انحطواط رفت     
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مرجوب موي   ،مورون پيشوين   در خر  روند فعايند  و رو به رشد اسقم ةبنابراين خاطر

انود، فريوب شوعار    کرد  که مطالعاتي نيع در اين زمينه داشوته شرد برخي از افراد تحصيل

 نود و بعود هوم پشويمان شورند     بخررگري و بازگشت به آن دوران و پيشورفت را  سلفي

 .(1394زاد ، )نرربخش و مهدي

ماس فريدمن در يادداشتي که مدتي پيش در نيريرر  تايمع نرشته برد با اشار  بوه  تر

داعوش بوه ايون دليول      :نريسدمي ات آنجاسفر خرد به کردستان عراق و صحبت با مقام

ها و مبايل جاابيت دارد که بازگشت بوه دور  طقيوي اسوقم را نريود     براي برخي گرو 

 4.دهدمي

 ارائه اسالم اصیلادعای  .2

هواي تروريسوتي   آبراهامع کارشناس تروريست معتقد است افرادي که به گورو  ر پند ه

 Paulin) شرند، اغلب افرادي هستند که اطقعاتي از ماهب ندارندمانند داعش ملحق مي

and Schmidt, 2014:4)  يوافتن  هاي داعش دستترين شعارها و جاذبهولي يکي از مهم

هاي دينوي در اروپوا بوه    دليل محدوديتاز اروپاييان بهاست. اگرپه برخي به اسقم اصيل 

پيرندند تا به آزادي در اجراي مناسک ديني دست پيدا کنند؛ ولي مسلماناني کوه  داعش مي

هوا در کشورر   اي ندارنود؛ زيورا آن  پيرندند پنوين بهانوه  از کشررهاي اسقمي به داعش مي

آيود کوه   اينجا اين سرال پيش موي خردشان از آزادي اجراي مناسک ديني برخرردارند. در 

پيرندند. جراب سرال اين است کوه داعوش مودعي اجوراي اسوقم      ها پرا به داعش ميآن

شد؛ اسوقم راسوتين؛ اسوقم سولف     اصيل است؛ همان اسقمي که در صدر اسقم اجرا مي

 د.دانها را نرعي بدعت ميکند و آنها را رد ميداريصالح. بر اين اساس داعش ساير دين

 حکومت اسالمی داعیه .3

، طورد آن بوراي   کندهاي تکفيري مانند القاعد  جدا ميآنچه داعش را از ساير گرو  

 .است« امارت اسقمي»تشکيل 

                                                 
(1393/6/5) http://www.entekhab.ir/fa/news/178311. 4  
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هاي افراطوي موادر   اي کرتا  در تاريخ در افرانستان، گرو جع برهه تا پيش از داعش و

ين بردند کوه دائوم در   سرزمجنرجرياني بي صررتبهبه تشکيل زکرمت نبرد  و بيشتر 

بردند. زتي طالبوان در افرانسوتان نيوع ادعواي خقفوت      جايي به سر ميهزال فرار و جاب

ايون فرصوت را بوراي     داعوش نداشته و تنها به فکر زکرمت در افرانسوتان بردنود. اموا    

وجرد آورنود و  هعنران محل زکرمت اسقمي باي را بهجرانان افراطي مهيا کرد تا منطقه

آن را زفظ کنند که همين زفظ زکرمت باعث جواب جرانوان بسوياري از     امروزتا به 

 .امصي نقاط دنيا شد  است

داشوتن سورزمين،    نيع تعبيور کورد.  « يرترپياي اسقمي»تران به از اين جاذبه داعش مي

 يترانود تجسومي از سورزمين   ملت، ثروت و دولت که از ابعارهاي زکرموت اسوت موي   

کوردن ازکوام اسوقمي، از ظلوم       باشد که در آن ضمن پيواد  خرادل يزکرمت ارويايي ب

)تاجيک  هاي غيراسقمي خبري نيستزاکمان کشررهاي اسقمي و تبعي  در سرزمين

 .( 97: 1393غفاري هشجين و عليعاد ، ؛ 261و  260: 1393و عاليشاهي، 

 ضعف ایدئولوژیک غرب و جاذبه ایدئولوژیک داعش .4

کننود،  راي آن به جرانان مسلمان اروپايي پيشنهاد موي گداعش و ماتقن خشرنت آنچه

هاي ليبرال غربي با تأکيد بر شوناخت فوردي و رازتوي    همان پيعي است که دمرکراسي

بخشي از يک ايودئرلرژي بوردن کوه بترانود بوه       مالي، ترانايي ارائه آن را ندارند: فرصتِ

 زندگي يک فرد معنا دهد.

کننود  از کشوتار و   خليفه و ترکيبي ديرانه يازيا و جانبه از ارتدادداعش با ادرا  يک

آورد. همين تصررات و تفکورات و  هاي اين افراد را فراهم ميايجاد کشرر، همه خراسته

تر از زندگي است که ملب جرانان اروپايي را براي تق  براي رسيدن به مفهرمي بعرگ

د کوه جرانوان اروپوايي بوا     ها تفکراتوي هسوتن  آورد؛ اينپيرستن به داعش به صدا در مي

  .)Taylor, Adam 2014, 1-(4 کنندها فدا مياشتياق خرد را براي آن

هواي غربوي باعوث جواب جرانوان      نواتراني دمرکراسوي   :نرشت گلربال پستنشريه 

هاي غربي وامعا در تق  اگر دمرکراسي در ادامه نرشته است: . اين نشريهاروپايي است
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دکسوي  رسمت داعش جلورگيري کننود، در تفکورات ارت   هشدن جرانان بهستند از جاب

هاي امتصوادي را  اينکه رازتي فيعيکي و فرصت بار صلح امتصادي و عقايد سکرالر در

 5د.تجديد نظر کنن بايد هاي اجتماعي هستند،زلي براي همه نارضايتي

 مالیهای علل و جاذبه .5

ي بر يک نظام مالي پيچيود   عنران ثروتمندترين شبکه تروريستي، مبتنامتصاد داعش به

هاي دوردست خرد اتکوا دارد. در  است و بر راهبردهاي مالي متنرع براي مديريت شبکه

-ميلياد دالر در روز برد  و دارايوي 3برآوردها از درآمد داعش زدود  2014اواسط سال 

هواي  بورخقف ديرور گورو     ميليورن دالر بورآورد شود  اسوت.    2و  3/1هاي آن نيع بين 

ي مانند القاعد  که به مرسسه غيردولتي و اهداکننودگان خيريوه وابسوته بردنود،     تروريست

هواي جنوايي ماننود ماپواق و غوارت      داعش منابع مالي خرد را از طريق فساد و فعاليت

 .(Cauderwood, 2014)کند تامين مي

هوعار بشوکه در روز   80هوعار و  30درآمد داعش از فرو  نفت عراق و سرريه بوين  

ميليورن دالر را بوراي   4توا   2که درآمدي بوين    (Barrett, 2014 :47)است برآورد شد 

دنبال دارد. از اين جهت زمله هرايي روسيه به مراضع نفتي داعش، ناپايوداري  داعش به

درصود ترليود    40داعش در عراق بيش از  دهد.اين منبع درآمد را در درازمدت نشان مي

درآمود داعوش از اخواذي از بانوک،      سوت. تحت کنتورل داشوته ا   2014گندم را در سال 

ميليرن دالر از بانک مرکعي مرصول و سواير نهادهواي    430امدامات جنايي مانند تصرف 

دالر جعيوه از   720غارت و پپاول، ماليات تحميلي از مردم، زودود   مالي تحت کنترل،

ثار باستاني و ربايي، فرو  آآدم ويژ  از رانندگان وسايل نقليه،گيري بهغيرمسلمانان، باج

 .(Levitt, 2014; Benjamin, 2009:436-440) دست آمد  استهاي ديرر بهشير 

منووابع مووالي داعووش و تحليوول آن انجووام شوود  )ر : محووروق،  هووايي دربووار پووژوهش

هاي پيرستن به داعوش مطورد   ( و بر اساس آن جاذبه مالي يکي از جاذبه154تا 119:1394

تصادي در جهان اسقم و خاورميانه، اين مرضرع در موررد  شد  است. با ترجه به مسائل ام
                                                 

5. http://www.yjc.ir/fa/news/5254335 (1394/4/15)  
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اند پوايرفتني اسوت ولوي در موررد     رياني که از کشررهاي اسقمي به داعش پيرستهجنرج

عبارت ديرر هرپند انريع  موالي يکوي از   به رسد.نظر ميجرانان غربي پنين نظري بعيد به

ه بسياري از جرانوان غربوي کوه بوه     هاي پيرستن به داعش است ولي با ترجه به اينکانريع 

توران  صرف اين عامل نموي پيرندند از وضعيت مناسب امتصادي برخرردارند، بهداعش مي

. البتوه در ايون موررد نيوع     (Mokhefi, 2015:219) بينانه و دميقي ارائه کورد ترضيح وامع

  .(Machaidze, 2015:7 and 8)دانند هاي مالي را مهم و اثرگاار ميبرخي جاذبه

اي، هواي امتصوادي و سورمايه   فقير هسوتند و بنروا    ،بيشتر مردم تحت نظارت داعش

رو بسوياري از موردم بوا پيرسوتن بوه      جاابيت خربي براي اين دسته از مردم دارد. ازاين

له در زرکوت داوطلبانوه بوه   لجايي طبقاتي را کسب کردند و اين مسهداعش شانس جاب

 دانند.تر ميجاذبه مالي را از ساير علل مهم زتي برخي سري داعش تاثيرگاار برد.

گريود عرامول موادي در    موي  ،رئيس دفتر مجلس اعقي اسقمي عوراق  ،ماجد غماس

ماجود غمواس در خصورص وضوعيت      جاب نيروهاي داعش بسيار مورثر بورد  اسوت.   

تران عدد دميقي در گريد: البته طبيعي است که نميهاي داعش به نيروهايش ميپرداختي

اموا آنچوه منتشور و شوايع شود        ؛رابطه گفت و اطقع مرثقي از آن در دست نيستاين 

دالر و بوراي   700اين گرو  براي نيروهواي عراموي خورد ماهانوه      که زاکي از اين است

 دالر پرداخت مي کند. 1200ا  اعضاي غيرعرامي

ب مدار عرامي همچنين با اشار  به تاثيرگااري عرامول امتصوادي در جوا   اين سياست

افعايد: با ترجه به اوضاع بحراني امتصادي در جهان عرب طبيعي است نيروي داعش مي

هوا کوه مشوکقت    ويوژ  آن که اين مبالغ براي شهروندان کشوررهاي مختلوف عربوي بوه    

ويژ  که اين گرو  از خوانراد  مبوارزان خورد    تري دارند، جااب است. بهامتصادي جدي

 6.ها ادامه دارداز آن مالي پشتيبانيکند و هم زمايت مي

 داعوش،  تصورف  تحوت  منواطق  گريود: در موي « در رمه بوردم »کتاب  درحمد مهادي 

 زقورق  داعوش . بورد  هوا آن تورين رايو   آمريکا دالر اما شد،مي ردوبدل مختلفي ارزهاي

                                                 
  (1394/4/15)http://www.yjc.ir/fa/news/5254335 .6    
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 دالر بوا  عمود   و کوقن  معوامقت  و هوا فورو   و خريد و دادمي دالر به را خرد عناصر

 مسوکن  و خرردوخوررا   توامين  شرط با خرد جنرجريان به شگرفت. داعمي صررت

 کورد موي  پرداخت دالر 35 از بيش ماهانه خانراد  کرد  هر به و دالر 50 از بيش ماهانه

 کواهش  داعوش  تصورف  در منواطق  و شوهرها  برخوي  سوقرط  با بعدها مبلغ اين البته که

 7.يافت

 هیجانیروانی هایجاذبهعلل و  .6

 روانیوحیو مشکالت ر هاشکستالف( 

 هواي تروريسوتي  اغلوب افورادي کوه بوه گورو       است که مطالعات بسياري نشان داد 

شرند، افرادي هستند که در زندگي با شکست مراجه شود  و بوه بون   تکفيري ملحق مي

هوا و  کوه بوراي فورار از ايون ناکوامي      اند. افرادي بوا شخصويتي سورخررد    بست رسيد 

يي همچرن جهواد و مبوارز  در مالوب افراطوي و     هاها به مقرلهها و سرخرردگيشکست

   8.دکنهاي تکفيري نمرد پيدا ميکه در مکتب سلفي  آورندتندرو روي مي

هاي روزي و رواني در افراد داعش سبب شود  اسوت کوه    وجرد مشکقت و نابساماني

بعواد  طبقه تحليل کنند. در اين ديدگا  به ابرخي جاب افراد به داعش را با نظريه جامعه بي

ها نيع ترجه شد  است تا مشخص شرد افرادي کوه جواب داعوش    اجتماعي اين نابساماني

 شد  هستند.گاار و راند هريت و غيرتاثيرشرند از نظر اجتماعي نيع افرادي بيمي

هاسوت نوه   دادن تورد  هاي ترتاليتر سازمانوامع هدف جنبش دربر اساس اين نظريه  

گيوري  هوايي وجورد داشوته باشوند، شوکل     ا کوه تورد   دادن طبقوات. در هور کجو   سازمان

ها بر اثر آگاهي از يک مصلحت مشوتر ،  پاير است. اين ترد هاي ترتاليتر امکانجنبش

هواي  اي هستند که در هودف ها فامد آن ازساس تمايع طبقاتي ويژ آيند. آنگرد هم نمي

و  53و  43و  42: 1366)ر : هانا آرنوت،   شردپاير بيان ميمعين و محدود و دسترسي

                                                 
 (1396/6/7)https://www.mashreghnews.ir/news/767811 .7  

 

 /36.422(1393/8/16)http://www.mashreghnews.ir/fa/news .8  
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 .(117و  97و  81و  65

ماهيوت پيوعي بيشوتر از    از لحواا   شرد که ها به آن مردمي اطقق مياصطقد ترد 

دلوي و نوه   اي نه سن ويژگي اصلي انسان ترد . تفاوت نيستندهريت و بيهاي بيانسان

ارت ديرور،  عبو بوه  .، بلکه انعوا و نداشتن روابط اجتماعي بهنجار استاست گراييواپس

ناکووامي در زنوودگي شوورلي و اجتموواعي و گمراهووي و بوودبختي در زنوودگي شخصووي   

اسوت؛ انسواني کوه از    « انسوان محکورم  »اي اي است. انسان تورد  مشخصات انسان ترد 

آنِ  نوام از  يوک  ق، ازساسوات، وابسوتري، دارايوي و زتوي    يعق ،هرگرنه منافع شخصي

هواي بيشوتري کشويد     و سورگرداني  طعم بينرايي بيشتري پشيد  ؛خرد  محروم است

با خانراد  و دوستان و آشونايانش بريود  شود      گرنه پيرند اجتماعيراست؛ انساني که ه

)ر :  کند در اين دنيا جوايي دارد است و فقط از طريق تعلق به يک جنبش، ازساس مي

 (.151نبري و نجات: 

پيع جعلوي و  همه اوظر از ن است.اي، انساني است که از مدرنيت ناراضي انسان ترد 

آرزوي ويراني سراسري ايون جهوان داراي امنيوتِ جعلوي و فرهنو        ودروغين است. ا

ومورج و  ترزم و هرجاند و خراستار نابردي بيرپروجعلي و زندگي جعلي را در سر مي

 .  (Akil and Religon, 2015:63)هاي واالي جامعه استويراني مطلق ارز 

اي هواي برجسوته  برداشتن برخي از شخصيتتي، فقط ازمياندر گاشته عمليات تروريس

شوان نمواد سوتمرري شود  بردنود، اموا اکنورن ديرور پنوين          مشوي خواطر خوط  برد که به

هايي از تروريسم مطرد نيست آنچه براي اين نسل سخت جاذبه دارد تروريسمي برداشت

بيوعاري   ،ميدي، خشمااي که ناگرنه يک نرع فلسفه سياسي درآمد  است؛ فلسفهاست که به

کند و بيانرر يک نرع اظهار وجرد سياسي اسوت کوه در آن از اوبوا     و کرري را بيان مي

وجوري اشوتهار بوه اعموال پورآواز       وذوق در جستاي که با شرقشرد؛ فلسفهاستفاد  مي

است و اراد  کرد  است زتي به بهاي جان خريش، وجرد خورد را بور مشورهاي بهنجوار     

زور خراهنود بوه  اند و مياي کساني هستند که طرد شد هاي ترد ند. انسانجامعه تحميل ک
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   9.زق خرد را بريرند

 بخشیهویتب( 

تفاوت نيستند. رويکرد و نقوش داعوش در   ها نسبت به هريت وجردي خرد بيانسان

عربيوعم ناصور را بودون نوام و     اين زمينه هم سلبي و هم ايجابي برد. آنان تفکورات پوان  

ي ناصريسم در پيش گرفتند و از سرکربي هريت اسقمي و ديني در مراجهه بوا  ايدئرلرژ

هاي مدرن بيشترين بهر  را جستند. بسوياري از هوراداران داعوش در    غرب و ايدئرلرژي

دنبال ازياي هريت مبلي خرد بوه داعوش   شدگي هريتي بردند و بهغرب دپار نرعي گم

سري سورزمين  شد  بهاتميع و بر ن  و بيرعبارت ديرر زرکت از جامعه بيپيرستند به

 و هريت اصلي و مادر.

ست بوراي سواخت ضودروايتي    ا نيازيگرايي داعش، پيشدر  کشش پرجاذبه افراط

سرشوار   روي و زندگيشناسانه. براي مثال، کشش به ميانههاي روانمتناسب با زساسيت

هوا  ن ذهون و دل جهاديسوت  دسوت آورد نظر بوراي بوه  به ،هاي بردبارانهوپازدناز دست

پندان مناسب نيست. فريبندگي جن  بايد با فريبنودگي ديروري رودررو شورد؛ جابوه     

هاي ابتدايي بايد بوه سوبک ورز    رانهديرري بايد جايرعين جابه شهادت شرد، کشش

شناسوانه ورق را  شکلي روانسري خشرنت دشمن هدايت شرد و بهرزمي جرجيتسر به

 عليه داعش برگرداند.

گورا  توران موردان جوراني را کوه در برابور جاذبوه ايودئرلرژي افوراط        براي مثوال موي  

 هوا آن شوان بجنرنود و بوه   شدن ماهبزرمتپايرند، تشريق کرد تا در برابر هتکآسيب

کنود، در تواريخ   دار موي شان را لکوه اهريمني که ايمان يدادن شروعد  داد که با شکست

ي بايد از افتخاري که در ايستادن در برابر شر هست هاي اجتماعثبت خراهند شد. رسانه

خورد و مراردادهوا را   جان ميسخن برريند و به تشريق شجاعتي بپردازند که خطر را به

  جان باشد، بلکه بايد روشن و پررن  ادا شرد.گاارد. اين پيام نبايد کمزير پا مي

کننود،  گرو  را بازي مي سراد و فقيري که نقش سياهي لشکر اينعقو  بر جرانان کم
                                                 

74331(1394/7/5)  http://sharghdaily.ir/News/ 9.  
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انود. بوراي   جاي دنيا نيع مدنظر رهبران داعوش بورد   مسلمانان متخصص و زبد  در همه

عقيودتي  هريتيگاار است و نه جنسي، عنصر جاب اين افراد که نه انريع  هاي مالي اثر

از رفتوار بوا    رونود عمودتاً  شومار موي  آيد. اين افراد که نخبران جرامع خرد بوه کار ميبه

هوا در کشوررهاي   مسلمانان در کشررهاي غربي و يا وضعيت مسولمانان و سورکرب آن  

به داعش مي پيرندند تا آنچه را ظلم به مسولمانان در دنيوا و    و خاورميانه ناخشنرد برد 

 Byman and ) ؛ (Sheikh, Naveed, 2015:42 خاورميانه موي داننود اصوقد کننود    

Shapiro, 2014:2 . 

 جوییارضای میل ماجراج( 

هواي جديود در ازبوين   هاي شبانه، شوير  هاي پارتيعاني )شبيخرنشير  نرين در جن 

بردن دشمن، استفاد  از طبيعت و محيط محل درگيري همچرن سدها و مخازن نفوت و  

سواز(، اسوتفاد  از   هواي انفجواري مدرتمنود و البتوه دسوت     گاز، مجهعکردن زمين به تلوه 

هوا و نفربرهواي   تانوک  جايبهوهاي سبک و پاال  تجهيعات پيشرفته، استفاد  از خردر

هواي  کند و دست و پاگير و تجهيعات انفرادي متفاوت مانند پامرهواي بوعرگ و تفنو    

پسند را در مقابل ديدگان جنرجريوان تواز  وارد   اي جااب و جرانتيرانداز، مجمرعهتک

عنوران  عرب را نيع بهجنرجريان پچني، ليبيايي، افران و مرار داد  که جن  در کنار کهنه

هواي  جنرجرياني کوه در کارناموه خورد جنو     شمار آورد. کهنهها بهيک افتخار براي آن

الدن و ابرمصعب زرمواوي  کرزوو، برسني، افرانستان، ليبي و عراق و جنريدن همرا  بن

 يابيم که نه مشکل فقور دارنود و  در وامع در افراد پيرسته با داعش افرادي را مي. را دارند

انود و گوريي   شوان خسوته شود    گرايانه. اين افراد از محيط زنودگي نه ابعاد ديني اصقد

 Peresin 2015:28)). دنبال نرعي تنرع هستندبه

شناس مرکع مطالعات امنيتي و تروريسم دانشورا  ماساپرسوت معتقود    هررگان، روان

ديود  جديودي   است: داعش از جاابيتي وامعي در جهان برخرردار است که از اين نظر پ

سوال روي   20شناسي اسوت کوه بويش از    شرد. هررگان يکي از پند روانمحسرب مي

ها مطالعه کرد  است. او پس از ديدن پيوام ويودئريي يکوي از اعضواي     اذهان تروريست
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ساله از کانادا، اذعان داشت که در اين مدت، با پيوام يوک    24داعش به نام آندر  پاولين 

خررد نکرد  است که تا اين زود جوااب و گيورا باشود. بوه      عضر سازمان تروريستي بر

-پيوع دارد از جامعوه  عقيد  هررگان اين يک سازمان فرصت برابر است. اين پيوام هموه  

گرايانوه. در واموع افوراد از ايون     دوستي غيروامعستيعي آزادگرايانه تا وادارکردن به انسان

وجورد و شخصويت پيودا موي     ع پرمعنوا، طريق و به وسيله نياز به متعلوق بوردن بوه پيو    

 . (Paulin and Schmidt, 2014: 2and 3)کنند

تورين عامول جواب در    با انتشار يوک گوعار  خبوري، مهوم     «العربيه»پايرا  اينترنتي 

جنسوي و مواجراجريي    مسوائل به  گروهک تروريستي داعش را به نقل از جان هررگان،

   10.مرتبط دانست

 ( ترسد

داعش در عراق، ترس موردم از ايون گورو  و برخوررد     يکي از علل پيرستن مردم به  

سيستم رهبري در داعش سيستمي غيرمردمي و  اساساًها با مخالفان خرد است. خشن آن

جانبه است که مجوالي را بوراي مخالفوان    ها و فتاواي خشن و يکمبتني بر اعمال رو 

 دارد.ها را از سر را  برميرازتي آنگاارد و بهبامي نمي

 کموي  و عودة  دارند شدت و خشرنت خرد رفتار در عراق در داعش اول رد  رهبران

 کلوي  صررتبه امر اين. دارند فقهي منطقي استنتاج و فقهي در  وامعي، امرر در آنان از

 از تفکورات  خورد  آمورزي ديون  شوروع  ابتوداي  در هوا تکفيري که است تأثيري از ناشي

 جور شخصيت سوتيع   ايجاد افکار اين از دفه و اندپايرفته جامعه( از انتقام )در جهادي

 (.  68: 2015است )ناجي،  برد  اشخاص اين در

ترغيوب   و تهديود  دليلبه ولي مبرل ندارند؛ راخرد  رهبران اعضاي داعش از بسياري

: 2014انود )الهاشومي،   داد  تون  داعش امير با بيعت به مرامع سرکرب، برخي در و ديني

203.) 

 هواي ديرور و  شواخه  و هوا گورو   سوخنان  بوه  نسوپردن  گر داعش، رهبران سياست
                                                 

 (1393/9/9)http://kheybaronline.ir/fa/news/40898 .10  
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 و کننود  اصقد تا کرشندمي باشد کهمي جهادي سلفي علماي و مردم مسائل و شکايات

باشود )نظوري و   عصويان موي   و تمورد  بوه  تشريق به متهم باشد، آنان از غير که کسي هر

 (98:.1393السميري، 

 گیری از غرب( انتقامه

انود، فرزنودان مسولماناني    اروپا و آمريکا جاب داعش شود   بسياري از کساني که از 

ولي در آنجا برخوررد خوربي    اندها پيش به آمريکا و اروپا مهاجرت کرد که سال هستند

انود و همورار  از تبعوي  و    محسورب شود    2ها شهروند درجه ها نشد  است. آنبا آن

عقد   سبب شد  است نرعياين شرايط  اند.برخرردهاي بد سياسي و اجتماعي رن  برد 

هوا بوا   دروني شرد. در نتيجه هنرامي کوه آن  زقارت از دوران کردکي در ميان اين افراد

دهود،  شرند که شعار انتقام مسلمانان از غرب را موي گرو  خشني مانند داعش مراجه مي

تا عقد  زقارت که نسبت بوه فرهنو  غورب و رفتوار آنوان دارنود،       شرند جاب آن مي

  . (;Bianchi, 2015: 73; Azinovi and Muhamed, 2015: 42)دگشايش ياب

 الدن را داشتهبنپيشنهاد ديدار با اسامهو  مررتن استررم که يک مامرر اطقعاتي است

هوا بوا   کنم. آنمردان جران راديکال را در  مي»سي گفت: بييباي با در مصازبه است،

 11«.بينندنمي دالتي رادولت و سياست خارجي ما مشکل دارند و هيچ ع

گيوري از غورب، بوا نظريوه شورق     نتقوام دليل اپيرستن جرانان اروپايي به داعش را به

تران تحليل کورد. بور اسواس ايون نظريوه، غورب بوا ديودي         شناسي ادوارد سعيد نيع مي

نورعي شورق را تحقيور    شناسي بهغرب در جريان شرقکند و فرادستانه به شرق نرا  مي

هووا و امکانووات و اختري بووراي او طرازووي نموورد کووه در آن ترانوواييکوورد و هووريتي سوو

هاي شرق ناديد  گرفته شد  برد تا همرار  بتراند هژمرني خرد را بر شرق تحميل ارز 

   (.1390؛ عامدي، 1391کند )ر : خالد سعيد، 

مشاهد  رشد فعايند  تمدن اسقمي در شرق و گستر  آن در غورب از مورن ششوم    

مويقدي زنو  خطوري بورد کوه       16تا  13هاي و افرل غرب در بين مرن ميقدي به بعد
                                                 

  http://www.yjc.ir/fa/news/5254335(1394/4/15).11  
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ناپوار جهوت شوناخت    شدن تمدن اسقمي مشرق زمين نمرد. بهغربيان را مترجه جهاني

شورند  آن بوه   ها و دستاوردهاي منتقلاين تمدن شرمي و مبارز  با آن و امتباس از جلر 

 خرد گرفت.هغرب نهضتي پژوهشي آغاز کردند که نام استشراق ب

سوقم  گا  خاطر  خرشوي از ا هژمرني تمدني اسقم بر غرب سبب شد که غربيان هيچ

ل نداشته باشند و با دستاويع استشراق، اسقم را مانع ترموي و  نداشته باشند و به آن تماي

جريي تاريخي روابط استعماري را بر جهوان اسوقم   پيشرفت خرد بدانند و در يک انتقام

 (.139و  112: 1377 : ادوارد سعيد، تحميل کنند )ر

گرپه ظاهرًا کلموه استشوراق و خاورشناسوي داراي يوک صوبره علموي اسوت ولوي         

وامعيت آن است که استشراق يک جريان اجتماعي و عقيدتي و سياسي همورا  بوا يوک    

هواي اخيور ايون واژ  نوعد شورميان بوه ويوژ         گيري خاص مکتبي اسوت. در دهوه  جهت

؛ فيورمي،  1998ق؛ نورزي،  1413ق؛ زهرالودين،  1409بدالمنعم، مسلمانان عرب )ر : ع

ق( داراي مفهرم منفي آلرد  به خيانت و ترطله و جاسرسي و منفرر آنوان شود  و   1413

 معادل استعمار گشته است.

بوا مرزهواي   « ديروري »رفوت.  شمار موي به« ديرري»گمان در مقايسه با اروپا شرق بي

که زتي وجرد فرهنري وجررافيايي اروپايي مسويحي  کامقً روشن جررافيايي و فرهنري 

(. ولي از هموان آغواز کوه غورب کرشويد      117ق: 1412کرد )ر : عارف، را تهديد نمي

ضورورت  « ديروري »مثابوه  هريتي مشخص براي خريش پرداز  کند، تعريف شرق بوه 

شناسوي نيوع گفتمواني در    سازي شرق کرد و شرقسان غرب، آغاز به غيريتيافت. بدين

سوازي بوراي اروپوا در برابور     شناسي به هدف هريتسازي برد. شرقدمت اين غيريتخ

   (.1067: 1387ديررها انجام شد )ر : واليتي، 

گوا  نخوراهيم ترانسوت آن    مثابه يک گفتمان بررسوي نشورد هويچ   شناسي بهاگر شرق

سوت  ها غرب و فرهن  غربوي تران هاي بسيار منظمي را در  کنيم که از طريق آنشاخه

... شورق را بازشناسوي و زتوي    شناختي، عقيدتي، علموي و سي، جامعههاي سيادر زرز 

 1067: 1387انديشي کند )واليتوي،  مثابه يک مرضرع،  بازبازآفريني کند و آن را از نر به

 (.1068و 
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هريوت  »و بوا هودف   « غيريوت سواز  »، «غربوي « »گفتماني»شناسي به اين ترتيب شرق

و « تموايع »، «تفاوت»از طريق تقابل آن با شرق؛ يعني براساس به غرب است که « بخشي

 (.1376شرد )دسرمي، از آن تعريف مي« فاصله گرفتن»نيع 

شناسانه فقط در مررد مسلماناني نيست کوه در شورق بردنود؛ بلکوه     اين نرر  شرق

 ها را بوا ايون  کنند نيع پنين مرمعيتي دارند و غرب آنمسلماناني که در غرب زندگي مي

 شرند.نرعي در غرب تحقير مينررد. در اين نرر  مسلمانان بهرويکرد مي

 کشوررهاي  از برخوي  در مسولمانان  بوردن درزاشيه شاهد وضعيت ما عبارت ديرربه

موي  ارائوه  داعوش  بوه  پيرسته افراد نيع دربار  هاغربي خرد که تحقيقاتي. هستيم اروپايي

اسوت   افوراد  ايون  اروپوايي در  جامعوه  بوه  عواان و هاعقد  برخي وجرد دهند کنند، نشان

 .(3: 1393)باخران، 

 وجو برای مدل جایگزین( بحران هویتی در غرب و جستو

تران فقر دانست يوا گفوت   نميپيرندند، که به داعش مي را بسياري از جراناني مشکل

رد ها، در صدد انتقام از غورب بو  دليل نداشتن جايرا  مناسب و بدرفتاري غرب با آنبه

 بلکوه ، کردن براي فرامرشوي فقرشوان نيسوت   کمک ها،براي آن داعش يتدليل جااباند. 

بوراي رفوا     ،جايرعين جااب و معنادار در مقابول زنودگي   يک پيشنهاد داعش، جاابيت

هوا گفتموان   عبارت ديرر غرب نترانسته است بوراي آن به .استمادي و امنيت امتصادي 

شرند. البته ها جاب داعش ميارضا کند؛ لاا آنها را نجالب و معناداري ايجاد کند که آ

آن نيست که داعش از مطلربيت گفتماني برخرردار است، بلکه داعش يوک   معنايبهاين 

دهود و  شرد. داعش بهشت را به جرانان وعد  موي جنس تقلبي است که خرب تبليغ مي

رود و ر محيط بوي دهد؛ پيعي که دها پاسخ مياز جهت ديرر  به زس ماجراجريي آن

 ;Malet, 2010: 110)شورد هوا توأمين نموي   گراي غرب براي آنمحتاطانه و رفا  امنيت

International Crisis Group, 2015: 2) 

را در بحران از اين جهت برخي يکي از داليل مهم پيرستن جرانان اروپايي به داعش 

گرايوي، ترجوه بوه    ديوجرد بحران معنا، گستر  موا  کنند.ميجر ومعنا در غرب جست
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ايون  . که شاهد يک بحران معنوا باشويم   است م باعث شد سسکرالري ترسعه و دنيا، رفا 

بور ايون    .شورد ميها براي اين افراد بحران معنا باعث جاابيت يا تبليغ برخي ايدئرلرژي

 ،نشين غورب اروپوا  اين تفکر که بهبرد شرايط اجتماعي و مالي در مناطق مسلمان اساس

-Burke, 2015: 15)ستني نظر دميقيگاارد، ثير ميأستن افراد جديد به داعش تبر پير

17;  Witular,2014:21-23.) 

 یابی به آزادی دینی( دستز

 مبازوث  زتي يا ديني مبازث زيث از اگر يعني .ندهست امليت در غرب در مسلمانان

 نظور  از کوه  هسوتند  رادياف هااين کنيم، نرا  آن به شناسانهجامعه رويکرد با يا  اجتماعي

 ابوراز  هسوت.  هوم  سوکرالر  طبيعتاً که دندار مرار مسيحي جامعه يک زاشيه در اعتقادي

هبو  باورها اين به زتي و است مشکل جامعه اين براي ماهبي باورهاي عرصه در وجرد

 ممنرعيوت  مثول  شورد موي  مخالفوت  هايشسمبل با ،شردمي ترهين فرانسه در خصرص

 هوا زرکوت  ايون  شورد، مي هاييزرکت سبب اينها .شردمي ترهين پيامبر  به و زجاب

 بوه  مسولمانان  است ممکن يعني .باشد منطقي زتي يا خشن يا گيرند انتقال است ممکن

 بوه  ومتوي  جرانوان  ايون  اموا  .دهند نشان العملعکس وضعيت اين به مختلفي هايرو 

 در و پوايرد مي را هاآن داعش شرد.مي زل مشکقتشان اين همه شرندمي جاب داعش

 بوه  ؛افتواد  خراهود  اتفواق  تورد   يوک  در که جابي يعني ؛شرندمي هضم بعرگ کل يک

 معنوا  بعرگتور  جمع اين پيرندد.مي بعرگتر جمع يک به فردگرايي و امليت اين از عبارتي

  .)Qarawee, 2015: 15)-Alدهدمي هريت و کندمي ايجاد فرصت کند،مي ايجاد

 مرضورع  و کرد ترليد داعش دربار  را ايدميقه 50 فيلمي «نيرز سکفا» 2014 سال در

 ايون  اسوقمي  اموارت  پايتخوت  اسوت  مدعي داعش که برد «رمه» شهر داخل زندگي آن

 ازکوام  تموام  شوهر  ايون  در داعش که هدد نشان فيلم اين در کرد تق  وا .است گرو 

   12هستند خرسند و راضي امر اين از همه و گااردمي اجرابه را اسقمي شريعت

 اسوت،  مطورد  کمتر پيرندندمي داعش به غرب از که کساني براي مالي جاذبه پنانکه
                                                 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/428726.12  
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 کمتور  پيرندنود مي داعش به اسقمي کشررهاي از که کساني براي نيع ديني آزادي جاذبه

 رازتوي به ديني مناسک و تعاليم اجراي امکان اسقمي کشررهاي در زيرا شرد؛مي مطرد

 است. ممکن

 های جنسیبهجاذ .7

 به گرييپاسخ ضرورت هستند، جرانان داعش هراداران و جنرجريان اکثر که آنجا از

 که تابرهايي دارد  جنسي مسلله. گرفت مرار داعش هاياولريت در آنان جنسي نيازهاي

 بوراي  مواهب  از داعوش . شکست را تابرها آن عرفي يا و شرعي هايمشروعيت با بايد

توا   هم پيرنود زد را بسيار وميحانه به غريعي اميال و ماهب و کرد استفاد  تابرها آن رفع

 .فراخراند خرد سريبه را جرانان از وسيعي گستر  بتراند

دهد، ايون عامول بويش از هور عامول ديروري در جواب عناصور         ها نشان ميگعار 

هاي شوهراني و جسوماني   رازتي به خراستهبه زيرا ؛ثير داشته استأتروريستي خارجي ت

 .بخشدماهيت و مالبي مشروع مي ،ها در تعرض و تجاوز به زناننآ

 نيازهاي رفع براي که دارد بانراني جنسي رابطه به اشار ( المناکحة جهاد) نکاد جهاد

در  عريفوي  محمدشيخ فتراي با بار اولين نکاد جهاد. کنندمي امدام جهادي مردان جنسي

 و شردنمي صادر عامل انسان از فترا اين نکهولي او با بيان ايمطرد شد صفحه ترئيتر  

وهابي(. البته برخي  روزاني است، آن را تکايب کرد )فتراي شد  هک ترئيتر  صفحه

 .صدور اين فترا را از او دانستند اين تکايب را رد کردند و

در جنو  صوفين،   »عريفي اين فتراي خرد را به معاويه نسوبت داد  و گفتوه اسوت:     

عاص، اين پيشنهاد را به دايي ما معاويه داد، دايي ما شخصاً دسوترر  ربنمشاور اسقم عم

داد که زنان شرهردار و بلکه تمامي زنان، براي جهاد به صفين بيايند، تا کوه بتراننود بوه    

 13.«سربازان اسقم کمک کنند

شد  فتراي خرد را پس گرفوت، کسواني کوه    پادر زالي که العريفي پس از جنجال به

شودن آن متقاعود   کننود، بوه زورام   مرجب خرسندي آنان شد  و به آن عمل مياين فترا 
                                                 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/365470(1393/02/20) .13  
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و « شويخ خبواب موروان الحمود    »ترز همچرن هاي کينهنشدند و هنرز هم برخي از مفتي

 .کنندهاي سرريه القا ميافکار سلفي و وهابي خرد را به تروريست« ناصر العمر»

هواي  هواي وابسوته بوه جنوبش    هناصر العمر در اظهارات خرد که شبکه وصال از شبک

تراننود در غيواب زنوان مجاهود     مجاهدين در سرريه موي  افراطي آن را پخش کرد افعود:

او اعقم کرد اگر دسترسي به نوامحرم آسوان نباشود،     د.نامحرم با محارم خرد ازدواج کنن

 داشته باشند. پويش از ايون او   «عقد نکاد»ترانند با محارم و خراهران خرد مجاهدين مي

  14.ه بردها بين مجاهدين سخن گفتاز اسارت زنان شيعي و ترزيع آن

اجورا  شکل وسيعي از سوري جبهوه النصور     پس از صدور اين فترا جهاد با محارم به

هوا، ايون   ها، در تعدادي از مناطق تحوت تسولط تروريسوت   . بر اساس برخي گعار شد

نحري اند بهمادران خرد شد هاي بسياري با خراهران و افراد مرتکب جنايات و رسرايي

ها اين است که بيشتر زنان جهاد نکواد از ايون   کند؛ دليل آنکس آن را باور نميکه هيچ

ديرر زنوي بوه ايون     ،گرفتن جن  و افعايش متل و کشتاراند و با شدتمناطق فرار کرد 

  15.آيدمناطق نمي

به نظر  .است نجر شد م سرري بانران عليه وزشتناکي نتاي  به سرريه نکاد در جهاد

 وزشوت  باعوث  جهواد  ايون  متحود،  ملل سازمان بشر زقرق عالي کميسر «بيقري نافي»

 عليوه  خرد هايزرمت هتک گاهي تروريستي هاياست؛ زيرا گرو  شد  سرري دختران

 .دهندمي انجام نکاد جهاد نام با را بانران

 رفوع  بوراي  ترنسوي  زنوان  از برخوي  کوه  کرد اعقم ترنس کشرر وزير جدو،بنلطفي

 . (Stuart  Hunter)روندمي سرريه به مسلح مخالفان جنسي نيازهاي

موي  اعودام  هسوتند  نکاد جهاد مخالف که را زناني داعش گرو  کردند اعقم هارسانه

 جهواد  بوا  که را زن 19 داعش که شد اعقم 1394مرداد12 تاريخ در زمينه همين در. کند

 16.کرد اعدام رصلم در بردند، کرد  مخالفت نکاد

                                                 
(1394/3/23) http://www.mashreghnews.ir/fa/news/428065 .14 

(20/7/1392)http://www.mashreghnews.ir/fa/news/253058 .15 

. http://www.irna.ir  .16 
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 از کوه  دختراني از تعدادي با هاييمصازبه سپتامبر22 روز در الشروق ترنسي روزنامه

 به را جهاد اين در شرکت که دختران، اين از يکي. کرد پا  بردند، برگشته نکاد جهاد

 بوه  ،«کند وپادست کاري برادر  براي آورددرمي که پرلي با» که برد پايرفته خاطر اين

 سوه  زوداکثر  يوا  دو با دختري هر مرجرد، شايعات برخقف» که گفته است وزنامهر اين

 رفته کار سر برادرم که شدم مترجه سرريه از بازگشت از پس من و است ارتباط در نفر

 مون  پوايراي  ديرور  هاآن اما رفته است بين از زدودي تا نيع امخانراد  مالي مشکقت و

   .«نيستند

نکواد بوا   »و  «جهاد نکاد»و « جهاد لراط» فتاواي عجيبي در ،مفتيان سلفي و تکفيري

ت أبوه جور   ها برد.در اين گرو « فحشا»ورد آن گستر  آصادر کردند که تنها ر  «محارم

 تحوت  منواطق  دردنبال صدور اين فتراهوا  تران گفت، مناسبات و روابط جنسي که بهمي

 انقوقب » کوه  برد عميقي و گسترد  مناسبات پنان گرفت، شکل سرريه در هاآن تصرف

وابط و مناسوباتي را در غورب و   ر پنين نترانسته تاکنرن پيش سال 40 از آمريکا «جنسي

 17.آمريکا ايجاد کند

 مسولماني  و عورب  جرانوان  از بسوياري  بوراي  دامي عنرانبه دختران و زنان از داعش

 ها بهبراي آن اجازدو کشررهايشان در مرجرد تررم و بيکاري دليل به که کندمي استفاد 

 است. شد  تبديل بعرگ ايعقد 

 در را زن 700 از بويش  داعوش  مرصل، اشرال از پس العربيه سعردي شبکه گعار به

   18.خدمت کنند جنرجريانش به کنيع عنرانبه تا فروخت دالر 150 ميمت به زراج يک

هموان  تکيه ايدئرلرژي جنري بر مناسبات هيجاني، از جمله روابوط آزاد جنسوي، بوه   

همان ميعان نيع مابليت تراند خطرنا  باشد، بهميعان که براي مدرت هيجاني اين نيرو مي

خشوم و   شناسان معتقدندروان عنران وجه ديرر اين نيرو را دارد.شدن به خشم بهتبديل

که در جايرا  نامناسب خرد مررد استفاد  مرار گيورد، دو روي يوک    شهرت در صررتي

                                                 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/360422(1393/8/16).17  

http://www.farsnews.com/newstext.001222( 1393/06/31).18  
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هوا از  ها و اميال جنسي و پاسخ به آنعبارتي فرران و طريان خراستهبهسکه خراهد برد، 

شرد که آن را مي مهارنشدني هايمسير غيرمجاز در وجه ديرر خرد، مرجب بروز خشم

 19.کنيمترين جنايات ترسط عناصر تکفيري داعش مقزظه ميفجيع به در مالب ارتکاب

 سیاسی هایجاذبه .8

مي مشکقت متعدد سياسي و اجتماعي وجورد دارد. از  در بسياري از کشررهاي اسق

 معمورالً عنران منتقد زکرمت وجرد دارند. هايي بهاين رو همرار  در اين کشررها گرو 

ها زضورري فعوال دارنود.    اي پرشرر و انتقادي دارند در اين گرو جرانان نيع که روزيه

ي شعارهاي جااب، توق   خربي از اين فضا استفاد  کرد  است و با طرد برخداعش به

طورري کوه پيرسوتن بوه داعوش      کرد  است تا مسلمانان منتقد را به خرد جاب کنود بوه  

توران  اي از انتقاد و اعتراض به وضع مرجرد تلقي شرد. به اين ترتيب موي عنران نشانهبه

 هاي سياسي دانست.هاي داعش را در نارضايتيبخشي از جاذبه

در آتقنتيک نرشت افعود: محيط نامساعد منطقوه و  جفري گرلدبرگ در يادداشتي که 

هاي سرکربرر که فضاي تنفس و فعاليت آزادانه را بوراي فعاليوت سياسوي    وجرد دولت

که با بستن مجراهواي  است اي تبديل کرد  اين کشررها را به برکه اند،آزادانه سلب کرد 

و زشرات مورذي   اند شفافيت، آزادي، عدالت، رشد امتصادي و ... به گنداب تبديل شد

اي که با هيقري کنند. وي همچنين در مصازبههمچرن القاعد  و داعش از آن ترايه مي

وجردآمدن گروهي مانند داعوش را اشوتبا  دولوت آمريکوا در     علت به ،کلينترن انجام داد

برخررد با عراق و سرريه دانسته است. مبايل محروم و فقيور سوني در عوراق و سورريه     

خراهود دور  طقيوي اسوقم را    داننود کوه موي   بخش ميهمچرن ارتشي آزاديداعش را 

   20.بازسازي کند

بوورداري از نيروهواي تکفيوري بوا ترجوه بوه مودرت بسوي  روانوي و همچنوين بهور           

هاي انباشته شودة سياسوي و امتصوادي و فرهنروي در منطقوه، مودرت بسوي         نارضايتي

                                                 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/360422(1393/8/16).19  

http://fararu.com/fa/news/204162(1393/6/5).20  
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 (.2: 1393اند )ببري، نظيري زاصل نمرد اجتماعي بي

هوا بوه گورو  تروريسوتي     دليل نارضايتي مردم منطقه خاورميانه را که سبب جاب آن

توران ترجيوه کورد: در نظوام جهواني، کشوررهاي منطقوه        گرنه موي داعش شد  است اين

خاطر وجورد منوابعي غنوي، از جملوه نفوت و گواز، هميشوه موررد ترجوه          خاورميانه به

انود. در واموع   ر کشوررهاي اسوتعمارگر بورد    تعبارت دميقکشررهاي بعرگ صنعتي يا به

اي طورالني دارنود. ايون    کشررهاي خاورميانه از استعمارزدگي و زضرر بيرانران سابقه

 (.78: 1391رسد )ساعي، سابقه در منطقه خلي  فارس به ابتداي مرن شانعدهم مي

در  براي مقابله با اين تأثيرات فرهنري برد که نظريات پسااستعماري شوکل گرفوت و  

وامع تق  براي بيداري و نجات مردم از خرد بيرانة اين جرامع، آغاز شود. کشوررهاي   

لحواا اعموال سولطه بور خورد، فشوار       کشررهاي خاورميانوه بوه   خصرصاًجهان سرم و 

هاي سياسي اين کشررها اگرپوه خورد تحوت اسوتيقي     کردند. نظاممضاعفي تحمل مي

ردند ولي با ملت خرد کامقً مستبدانه رفتار مستقيم و غيرمستقيم کشررهاي استعمارگر ب

 کردند.کردند. تقاضاي سياسي و غيرسياسي را در باالترين زد سرکرب و خنثي ميمي

خورد گرفتنود و   هاي سياسوي شوکل راديکوال بوه    در پنين شرايطي برد که مخالفت 

بوراي   هاي افراطي تشکيل شدند. منطقه خاورميانه کوه پتانسويل بوااليي   بسياري از گرو 

هوا  هاي راديکال را دارد عمقً به عرصه خردنمايي اين گرو گرنه از گرو گيري اينشکل

اي که بايد مدنظر مرار داد اين است که همعمان با ايون مخالفوت   تبديل شد  است. نکته

هواي  گرايانه از سري برخي مخالفين، اسقم هم در مقابل شکسوت سواير گفتموان   افراط

مان سياسي و فعال تبديل شد  است و به اين ترتيب در نتيجة اسوتفادة  منطقه به تنها گفت

شورد.  هاي افراطي از دين، گفتمان اسقم به اسقم راديکالي تبديل ميابعاري پنين گرو 

خاورميانه، رابطه مبتني بور عودم    خصرصاًطرر کلي مردم کشررهاي عرب و از طرفي به

هواي خورد اعتمواد    ردم اين کشررها به زکرمتاعتماد با زاکمان خرد دارند؛ در وامع م

هواي  آيند. در ميان اين مخالفوان، گورو   مح  بروز خأل به صحنه مدرت ميندارند و به

طلبانوه را  هواي مودرت  هوا آموادگي ابوراز زرکوت    اسقمي راديکال بيش از سواير گورو   

 . (Barrett, 2014: 6)دارند
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ي افراد از کشررهاي خاورميانه به اين در مراجهه عيني با اين پديد ، ميعان جاب باال

اعتمادي و بحران هريت در مردم ايون کشوررها   تران نشاني از بيگرو  تروريستي را مي

گريعي و تمايل به ابراز هريت جديود، نتيجوه روزيوه اسوتعمارزد  و     دانست. اين وطن

 هاي سياسوي ايون کشوررها اسوت. بسوياري از موردم ايون منواطق تشونه         طردگراي نظام

رفتوه  يرموا گران خارج کند و هريت بهها را از زير يرغ اين سلطهزکرمتي هستند که آن

ها را ازيا کند. مرکع مطالعات سرفان گرو  در نيريرر  آمريکا گعارشي منتشر کورد  آن

که نتيجه ارائه آمارهاي سازمان اطقعاتي کشررها اسوت. ايون گوعار  تعوداد افوراد بوا       

کند. بر اسواس ايون گوعار     و  تروريستي داعش را اعقم ميهاي گرناگرن در گرمليت

در ميووان کشووررهاي عربووي، عربسووتان سووعردي و توورنس بيشووترين سووهم را در بدنووه  

هوواي داعووش دارنوود. بوور اسوواس گووعار  سوورفان گوورو ، شوواکله اصوولي  تروريسووت

 آفريقوا هاي فعال در گرو  داعوش از کشوررهاي عربوي خاورميانوه و شومال      تروريست

 .(Barrett, 2014: 23)شرد يتشکيل م

کردن اعضوا و يوا   اسپرزيتر معتقد است اگر په دين نقش مهمي را در جاب و بسي 

ها ترين انريع  افراد براي پيرستن به اين گرو کند، اما مهمها ايفا ميبخشيدن به آنانريع 

يروهواي  شرد:  اعتراض بوه تهواجم ن  ها ناشي ميها و اعتراضات آناز فهرست نارضايتي

هعار نفر از شهروندان عوراق و سورريه. همچنوين    هانظامي خارجي به منطقه و کشتار د 

دهد کوه عرامول ديروري ماننود خشورنت اخقموي )ناشوي از ظلوم(،         مطالعات نشان مي

وجر براي يافتن هريتي جديود و زوس تعلوق و    هاي سياسي، فشارها و جستنارضايتي

هاي افراطي همچرن سري گرو هعاران جران را بههدفمندي از ديرر عراملي هستند که 

 .(Esposito, 2014: 5)دهد داعش سرق مي

 ایرسانهتبلیغاتیهای جاذبه .9

هوا  اي است. داعش زضرري فعوال در رسوانه  هاي داعش، شررد رسانهيکي از جاذبه

هواي اجتمواعي   گااشتن اخبار و تصاوير و ويدئرهاي خرد در شوبکه اشترا دارد و با به

ها اي خرد را گستر  داد  است. اهميت استفاد  از تبليرات و رسانهدامنه زضرر رسانه
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گانه اجرايي که زير نظور شورراي   هاي هشتزدي است که در بين هيلتبراي داعش به

اي وجرد دارد که اولوي بوه   رساني و هيلت رسانهکنند دو هيلت اطقعداعش فعاليت مي

هاي اجتمواعي را  اي و شبکهدومي وظيفه فعاليت رسانه پردازد وگردآوري اطقعات مي

 بر عهد  دارد.

سور ناسوازگاري بوا دنيواي مودرن و       معمورالً هاي بنيادگرا و افراطي که در ميان گرو 

ها و تبليرات، يک پديد  خاص و مدرنيته دارند، داعش از نظر نرا  به ارتباطات و رسانه

اي و تبليرواتي مورجي از     از ايون امکوان رسوانه   ها با استفادشرد. آناستثنا محسرب مي

کنند و با ايجاد يک فضاي رواني به نفع خورد  از ايون   اندازي ميرعب و وزشت را را 

روي و گسوتر  منواطق   پويش  اي بوراي تسوهيل  فضا براي پيشبرد اهداف نظامي و زمينه

 (.2: 1393کنند )ميقني، تحت سلطه خرد استفاد  مي

اجتمواعي،   هايشبکه و اينترنت طريق بار ازخشرنت فضاي ستر گ داعش عقو  بر

کنود. وجورد بويش از    ها جهت عضرگيري از سراسر جهان نيع اسوتفاد  موي  از اين رسانه

کشرر دنيا نشان از مرفقيت اين گورو  راديکوال در جواب     81مبارز خارجي از  12000

نقوول از ، بووه194:  1394مقوودم، اي دارد)کسوورايي و داورينيوورو و عضوورگيري رسووانه

Richard, 2014: 6).  

 کواربران  بعرگوي از  ارتوش  و گرفتوه  پيش در را نيرو جاب ويژ  هايسياست داعش

  اخبوار  و افکوار  انتشار و پيريري و نيرو جاب تفکر، تروي  براي را اجتماعي هايشبکه

 (.202: 2015گرفت )عطران،  کاربه

هواي  دهايي همچرن شرراي نظامي، هيلوت ا ، افعون بر نهاساختار داخليدر داعش 

اي و مطبرعوات نيوع   شرعي، مجلس شررا و شرراي امنيت و اطقعات از مرسسه رسوانه 

برد. البردادي و نمايندگانش در واليات بر مرسسه مطبرعات نظارت دارند. ايون  بهر  مي

نيروهواي  باشد و نريسندگان و مرسسه به رياست فردي به نام ابراالثير عمرو العبسي مي

هاي خفته و بعضوي  کنند. بيشتر آنان از سلرلوي کار  ميريت مديتابع اين بخش تحت 

 (.1393ديرر از ياران داعش هستند )نظري و السميري، 

 بوراي کارهواي   تروريستي هايگرو  که است آن از زاکي متحد ملل سازمان هايگعار 
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 بوه  تحريک و کردن راديکاليع  استخدام و شامل .تبليرات که1کنند: مي استفاد  اينترنت از زير

 ارتباطوات  شامل که عمليات طرازي .3آمرز ؛  .2مالي؛ پشتيباني .2شرد؛مي تروريستي امدام

 زموقت  و عمليوات  اجوراي  .4 شورد؛ مي پنهاني و آشکار صررتبه اطقعات تبادل و سري

 21.يبريسا

 اهوداف  بوه  رسيدن براي اينترنت از همه از بيش داعش تروريستي، هايگرو  بين در

 اين دانست. تاريخ تروريستي گرو  ترينايرسانه ترانمي را داعش است؛ برد  سرد خرد

 فضواي  در هوم  را ايگسترد  هايفعاليت خرد، تروريستي ميداني عمليات کنار در گرو 

 و افکوار  توروي   سور بوه   يوک  از کوه  کندمي تق  و دارد اينترنتي هايپايرا  و مجازي

 عناصور  جاب براي هاشبکه اين از ديرر، سري از و بپردازد خرد تروريستي هايشهاندي

 Dayan and Chorev and Sofer)کنود  اسوتفاد   خورد  تشوکيقت  ترسوعه  و جديود 

Shabatai, 2015: 3 ).ايجواد  بوراي  مجوازي  فضواي  از تروريسوتي  گرو  اين همچنين 

 آمريکوا  در کوه  ايگرنوه بوه  گيرديم بهر  خرد امدامات دادن جلرمرجه و يا رواني جن 

اسوت   بورد   مثبوت  داعوش  موررد  در فيسوبر   کواربران  نظرهوا  از درصود  20/4 زدود

(Gilmore, 2015) .سوال  اواخور  در توريتر  در داعش زامي کاربري هايزساب تعداد     

 .(Berger and Morgan, 2015)است  برد  عدد هعار50 بر بالغ 2014

 افتاد ، اتفاق شدن آنجهاني يمن به که اجتماعي هايهسانر از داعش گسترد  استفاد 

 برخررد در منطقه که سنتي جرامع فرهنري و اجتماعي ساختارهاي  که است شد  باعث

 وجريدر جست است، مراجه پاشيدگيازهم خطر با غربي هنجارهاي و هاارز  مرج با

بوه   بازگشوت  با داعش که . هريتي(Nayed, 2015)گيرد  مرار ترجه مررد جديد هريتي

 از زواکي  خورد  کوه  امور  ايون  اسوت.  آورد  فراهم اسقم، صدر نخستين اصرل و سلف

شودن اسوت   جهواني  هواي ويژگوي  از يکوي  اي اسوت، هزاشوي  هواي فرهنو   آمدنمتنبه

                                                 
.21. United Nations, “The Use of the Internet for Terrorist Purposes”, United 

Nations Office on Drugs and Crime, 
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Puposes.pdf, 

Access: March 9, 2015,.   
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(Robertson and Kathleen E, 2003: 224) جراموع   در زتوي  داعش شد  باعث که

 بيابد. پيرواني خرد براي نيع غربي

 سازمانیساختاری هایجاذبه  .10

 بورد  گرا است که از زکرمت و خقفت برخرردار داعش تنها سازمان تکفيري اسقم

و عمقً با ارائه مدل در ساختار سياسي، نرعي سازمان سياسي را طرازوي و اجورا کورد     

نرعي براي هاي سياسي مطرد نمرد  و بهاست و از اين جهت خرد را در بين ساير نظام

. از طرف ديرور از آنجوا کوه تشوکيل زکرموت و      بردتشخص هريتي ايجاد کرد   خرد

دهوي و  خقفت به سوطحي از تشوکيقت سوازماني نيواز دارد، داعوش مودرت سوازمان       

تشکيقتي خرد را نيع به رخ رميبان کشيد. به اين ترتيوب داعوش کارآمودي خورد را در     

اخرانودن افورادي ايجواد کورد      صحنه عمل نشان داد که جاذبه بسيار مرثري را بوراي فر 

 گرايي اعتقاد دارند و اهل ريسک نيستند.است که به عمل

سورريه، مودرت و    رديرالوعو مرفقيت داعش در فتح آسان مرصل و همچنوين اسوتان   

 و مرصول  فوتح  جريوان  گوري داعوش را نشوان داد. در   مرفقيت ساختاري و مدرت البي

  .داد نشان را خرد «گريملهمعا» و «بند و زد» مدرت وضردبه داعش تکريت،

خورد، سوکه    بوه  مخصرص شناسايي هايکارت و داعش عقو  بر طرازي پاسپررت

 شورراي »هواي خودماتي ماننود    زکرمت داعش را نيع ضرب کرد. افعون بر اين سوازمان 

 و «ايتوام  بوه  رسويدگي » ،«شهرها زيباسازي و درختان آبياري»، «شرع هايدادگا »، «شهر

 در و انودازي کورد   را  «خقفوت  دولوت » نام با را «سازيساختمان و نيعمرا هايادار »

 .  تبليغ کرد داعش به وابسته هايرسانه

 نموايش بوه  را داعوش  طلبانوه خشورنت  سکه ديرر روي ترانستندمي اوالً ها،گرو  اين

 ليبوي  مانند جديد مناطق در را مناسب تبليراتي خررا  امدامات، همان ازتماال و گاارند

 سويطر   تحوت  منواطق  شوهروندان  از ديرري بخش ثانياً ساخت؛ خراهد فراهم ترنس و

 دربياورند. داعش به وابسته هايگردان عضريت به خرد را

در وامع داعش به اين ترتيب عضريت در داعش را ترسعه داد تا عضر داعوش بوردن   
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اين نهادها و فقط ابعاد نظامي و انتحاري نداشته باشد؛ بلکه عضريت در داعش از طريق 

 پاير باشد.ها نيع امکانسازمان

شد  طبق اطقعات ارائهکنند. در اين ساختار جرانان غربي جايرا  بهتري را کسب مي

نرشته اسوترن و برگور، شومار زيوادي از جنرجريوان      « داعش: کشرر وزشت»در کتاب 

گورو    شورند، در ميوان افوراد رد  بواالي ايون     خارجي اروپايي که به داعش ملحوق موي  

  22.هستند

ها بوه دليول اينکوه    آن اند.نيروهاي اروپايي يک مدرت فرهنري در داعش ايجاد کرد 

از تموايع و برتوري    هواي گرنواگرن هسوتند   کورد  و متخصوص در زورز    نسل تحصويل 

در  به يک جامعه يافتهترسعه کامقً از يک جامعه ها پرنتمدني برخرردارند. آنفرهنري

در  را هواي اسوتراتژيک و تخصصوي داعوش    ند، طبيعي است که نقوش ازال ترسعه آمد 

هاي مرتبط با جن  روانوي  هاي اجتماعي و در زرز شبکه و جاب افراد و رسانه زرز 

گيرند. يعني يک عد  از افرادي کوه اطقعوات خيلوي    عهد  ميرو زتي جن  پارتيعاني ب

جواب داعوش   انود  کورد   هاي خرب تحصيلزتي در بسياري از دانشرا  و خربي دارند

هاست که بهتر از مرمعيت اجتماعي است شرند پرن در داعش مرمعيتي در انتظار آنمي

اند. از اين رو يکوي از داليول جواب جرانوان اروپوايي بوه       که در جامعه خردشان داشته

ها شخصيت، زرمت، داعش را تأمين زس ازترام و مفيدبردن در اجتماع است که به آن

   بخشد.زيادي مي کرامت و هريت

                                                 
 (1393/12/10)http://www.yjc.ir/fa/news/5254335.22  
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 بندیجمع

مسلمانان در غرب و کشررهاي اسقمي، مسولمانان را بوا   هاي خقداعش با تمرکع بر 

 سري خرد جواب کورد.  هاي تقلبي بهتبليرات واهي و پاسخ کاذب و ارائه نمرنه و الرر

ديني در جراموع اسوقمي، وامعيواتي اسوت کوه      مشکقت سياسي و امتصادي و فرهنري

هواي موالي و   کند. او برخي مشرقها براي جاب هراداران خرد استفاد  مينداعش از آ

دهود ايون تصورر را در    بعضاً جنسي را مرار داد  است تا در کنار تبليراتي که انجام موي 

ها پاسوخ دهود؛ در واموع داعوش نورعي      تراند به نيازهاي آنذهن مردم ايجاد کند که مي

 طلب است.گر فرصتاغفال

شرد که علل ايون مشوکقت در جهوان اسوقم را در روابوط      جالبتر ميمرضرع ومتي 

کنيم. در وامع روابط استعماري غورب سوبب   استعماري غرب با جهان اسقم رديابي مي

دنبوال آن داعوش مودعي    شد  است که اين مشکقت در جهان اسقم ايجاد شرد که  بوه 

 ي.پاسخ به اين نيازها باشد و البته پاسخرريي کاذب و ظاهر

مسلمانان در غرب نيع مانند مسلماناني که در جراموع اسوقمي هسوتند بوا مشوکقتي      

گرانه و تحقيرکنند  غرب بوا مسولمانان   مراجهند که آن مشکقت نيع از نرع رابطه سلطه

شرد. در اين شرايط مسلمانان غربي نيع جاب تبليرات غرب شد  و فکر غربي ناشي مي

غرب انتقام بريرند و از جهتي از اين مشکقت فرار کننود؛   ترانند از جهتي ازکنند ميمي

البته داعش براي اين مسلمانان نيع پاسخرريي تقلبي و انحرافوي اسوت کوه بوا تبليروات      

 پرشاند.ا  را ميخرد وامعيت پرشالي

نرر از طرفوي  با ديدي متعالي و ژرفدر نامه به جرانان غربي، مقام معظم رهبري نيع 

کند و از طرف ديرر با بيوان  هاي تکفيري را بيان ميمي و پرشالي گرو وامعيت غيراسق

ها و همچنين مشکقتي که بور اثور روابوط اسوتعمارگرانه     نقش غرب در ايجاد اين گرو 

گردانود؛  سري خرد غرب برموي غرب با جهان اسقم ايجاد شد  است، جهت پيکان را به

يت خرد از جهان اسقم طلبکار باشد. در هاي تکفيري و امننه اينکه غرب در مررد گرو 
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جاي ها بهکند که آنوامع مقام معظم رهبري ترجه جرانان غرب را به اين نکته جلب مي

هاي تکفيري و دربوار   زد  در مررد اسقم و مسلمانان، در مررد گرو هاي شتابمضاوت

ل دريافوت اثور   مراجهه غرب با جهان اسقم تفکر کنند و بدانند که غرب اموروز در زوا  

کنود  کارهاي گاشته خرد است. پس در اين خصرص جهان اسقم غرب را مراخا  موي 

)ر : نامه مقام معظوم رهبوري بوه     نه اينکه غرب جهان اسقم را بر صندلي متهم بنشاند

  .جرانان غربي(
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