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 و صهیونیسم داعش وجوه اشتراک و روابطواکاوی 

 1علی جدیدبناب

 

 چکیده
پیدایش جریان صهیونیس  و جریانهای مربوط به وهابیت از جمله داعش مربوط به دورة 

گردد. پرسش اصلی پژوهش این است که وجوه اشتراک صهیونیس  و داعاش  معاصر باز می
 توان گفت: صهیونیس  و جریان افراطی تدفیاری داعاش دارای وجاوه چیست؟ در پاسخ می

کند، از جمله:  کیفیت و  اشتراک زیادی هستند که از جهات مشتلف آنها را به ه  نزدیک می
طلبای، نژادپرساتی، دسات  آوری شده از ا صای نقااط جهاان، برتری ترکیب جمعیتی جمع

نگری به دین براسااس  پروردگی استعمار، نقش غرب در ایجاد این دو غده سرطانی، بششی
تعهاد بار های سیاسی صهیونیس  و داعشیس ، ثروت انادوزی، منافع خویش، تطابق راهبرد

مباارزه و مقابلاه باا ، هاای متقابال عدم مزاحمت و برخورد با یددیگر و تعهاد بار همداری
، وحشت آفرینای، تهدیاد و مشترک بودن دوستان و حامیان آنها، مقاومت اسالمی در منطقه

بزار تبلیرااتی مبنای بار اینداه مبناای و تدیه بر ا های امریدا شدن از کمک دمن بهرهارعاب، 
روش تحقیاق در ایان «. کنادهدف وسایله را توجیاه مای»اعتقادی هردو جریان تروریستی 

 تحلیلی است.  -پژوهش، توصیفی
 

 های اشرالی، آمریدا داعش، وهابیت، صهیونیس ، سرزمینکلید واژاگان: 

                                                 
 alijadidbonab@yahoo.comو  دانش آموخته دکتری دانشگاه مذاهب اسالمی، ایمیل:  پژوهشگر همدار جامعه المصطفی .1
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 مقدمه
بیون از جملاه داعاش، از های منحرف ماورد حمایات وهاا صهیونیس ، وهابیت و گروه

کشاند تا در ایان زمیناه، باه   جمله مسائلی است که ذهن پژوهشگر اسالمی را به چالش می
بررسی و پژوهش بیشتری ا دام نموده و بتواند برای سواالت مورد نظار خاود پاساشی پیادا 

های اصلی این است که، ماهیت وا عای صهیونیسا  و وهابیات و  کند. از جمله این پرسش
تواند باشد؟ و علل حمایت  اطع استدبار جهانی  عش چیست؟ وجوه اشتراک اینها چه میدا

به ویژه آمریدا و صهیونیس  جهانی از این م لث شوم چیست؟ چرا با وجود این همه ظلا  و 
گیرناد؟ در پاساخ اجماالی  فساد از جانب اینان، باز مورد حمایت استدبار جهانی  ارار می

. در ایان پاژوهش استوجوه مشترک آنها، دشمنی مشترک با تشیع  توان گفت که یدی از می
بر تشریح و تبیین جریان افراطی تدفیری داعش است و ارتباط این جریان تدفیاری باا سعی 

های صورت گرفته از جانب سران آن و نیز وجوه تشابه جریاان  فر ه ضاله وهابیت و حمایت
سا  جهاانی ماورد پاژوهش  ارار گرفتاه و تدفیری داعش با وهابیت و در نهایت باا صهیونی

ماهیت اصلی داعشیس ، وهابیت و صهیونیس  و ارتباط این م لث شوم با ه  و باا اساتدبار 
 گیرد.جهانی با مستندات الزم مورد پژوهش و ارزیابی الزم  رار می

کناد  از اهداف اساسی که صهیونیس  جهانی به دنبال آن است و باه شادت پیگیاری می
اسالم از معادالت جهانی و سیاه نمایی آن است و در این راستا ا دامات زیادی خارج کردن 

تاوان در جهت خشن جلوه دادن اسالم و مسلمانان انجام داده است که نمونه عینی آن را می
هاست. صهیونیس  جهانی باا تماام هالیوود یافت که به طور  طع در زیر سیطره صهیونیست

های تدفیری باه ویاژه داعاش، آناان را در  کند و جریانالش میتوان جهت نیل به این مه  ت
ای کند و در حقیقت راه میاانبری اسات کاه توساط عادهرسیدن به این هدف مه  یاری می

 شود. مسلمان نما و با طرح و برنامه صهیونیستی، تیشه بر ریشه اسالم زده می
ویاژه داعاش بارای ایان  های افراطی تدفیری باهتوجه ویژه صهیونیس  جهانی به جریان

است که آنان بتوانند اتحاد و انسجام بین مسلمین جهان را تضعیف کنند و بستر را برای پیاده 
کردن اهداف شاوم خاویش بار علیاه اساالم و امات اساالمی فاراه  ساازند؛ بناابراین بار 

ه در اندیشمندان، علما و حاکمان اسالمی است که با درایت و تیزبینی الزم به هوش باشند ک
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دام صهیونیس   رار نگیرند و با تدبیر الزم جهت زدودن موانع اتحاد و همبساتگی در جهاان 
اسالم گامهای موثر بردارند. این تحقیق برای این منظور است که توجهات الزم بر ایان امار 
مه  را از طریق ارائه مستندات الزم ارائه نمایاد و بساتر را بارای فاراه  ساازی تعامال باین 

 ان جهان فراه  سازد.مسلمان

 پیشینه تحقیق
در رابطه با بررسی تطبیقی و مقایسه ای بین صهیونیس  و داعش، اثری به صورت مستقل 

تاوان باه نگاشته نشده است، اما در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته که به عنوان پیشینه می
 آنها پراخت:

 ؛روان و القاعده عراقعملی دو جریان سیاسی خوارج نه  -های فدری  مشابهتا 1
های افراط گارا  های هر دو جریان تدفیری که از جریان ضمن بیان شاخصه  در این مقاله،

باشند، به این موضوع اشاره شاده اسات کاه ایان دو جریاان بار خاالف  در جهان اسالم می
جمهور علمای دین، به توطله علیه ممالک اسالم برخاسته، با برداشت و خوانشی بادوی از 

ها را به نام دین اعمال نموده اند؛ به طوری که عملدردشاان، باه  ن، خشونت بارترین رفتاردی
های مشتلف تعصب، افراط گرایی، تدفیر و ... تجلی عینی پیدا کرده است و با تفسایر  شیوه

واژگونه از دین، حق تفر ه، نفاق، اختالف و کشتار را در بالد اسالمی، امری طبیعای نشاان 
البته این اثر از دو جهت  ابل توجاه اسات:  (184-157، ص 1393هزموه می و باوریان، )اند.  داده

اوال؛ یک مقایسه تطبیقی بین دو گروه افراطی انحرافی را انجام داده است. ثانیا؛ یدی از ایان 
 دو گروه در محوریت موضوع پژوهش مورد نظر  رار گرفته است.

 (دولت اسالمی عراق و شام )داعش وهابی  -بررسی ایدئولوژی گروه تدفیریا 2

بااه بررساای ایاادئولوژی داعااش پرداختااه شااده و بیااان شااده اساات کااه  ،در ایاان مقالااه
داعش)دولت اسالمی عراق و شام(، عنوان گروهی از اسالم گرایان سانی ماذهب )وهاابی( 
تروریستی است که رهبر آن ابوبدر البردادی، خود را به طور رسمی خلیفه مسلمین معرفای 

ه بود و ادعای خالفت مذهبی بر همه مسلمانان را داشت. بررسی آثار نشانگر این است کرد
تاوان  که این گروه از طرفی وهابی است و از طرف دیگر به شدت افراطی است. به یقاین می

گفت که داعش بازگرداندن وهابیت محافظه کار سعودی به همان مسیر تند و خشونت آمیز و 
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)بخشوی و دیگورمن، حقیقت ایدئولوژی آنان وهابیت احیا شده است. افراطی گذشته است؛ در 
 (154-133، ص 64، شماره 1392
های افراطی و تروریستی در جهاان اساالم  ها و باورهای مذهبی گروه ارزیابی اندیشها 3

 ؛نمونه موردی: داعش و جبهه النصره

به جریان وهابیت و  در این پژوهش، به دو مورد از گروههای افراطی و تروریستی وابسته
دیوبندی، داعش و النصره پرداخته شده است که با حمایات آمریداا و برخای از کشاورهای 
عربی منطقه، مشدالتی را برای مسلمانان عراق و سوریه باه وجاود آوردناد و خاون هازاران 

های زیاادی باا ها  دارناد و پیامادهای  انسان به زمین ریشته شاد. ایان دو گاروه، شاباهت
دی مشربی برای جهان اسالم به وجود آوردند. رشد و گشترش چنین جریانهاایی در ژئوپلتی

های  جهااان اسااالم، پیاماادهای ژئااوپلتیدی همچااون رشااد و توسااعه تروریساا  و هجمااه
تروریستی، فر ه گرایی و نمایاندن چهره منقی از اسالم و به استضعاف کشیدن جهان اساالم 

تواناد در  از جهتای ایان پاژوهش می (160-141، ص 1ه ، شمار1394)ومثق و آقایی،  بوده است. 
 راستای تحقیق مورد نظر ما باشد، اما از جهتی نیز متفاوت است.

 ؛«رد صهیونیس  نسبت به جهان اسالمعلمد»ا 4

های مشتلاف فرهنگای، اجتمااعی، سیاسای،  این اثر، عملدرد صهیونیس  را در عرصاه
واکاوی  ارار داده اسات و در بششای از آن  ا تصادی و نظامی نسبت به جهان اسالمی مورد

تواند در بحث  مقایسه اجمالی بین عملدرد صهیونیس  و نازیس  دارد که این مقایسه ه  می
مورد نظر، مورد توجه  رار گرفته و در بررسی صورت گرفته بین صهیونیس  و وهابیت به ویژه 

 داعش، مورد استفاده بهینه  رار گیرد.
ای از مقاالت و کتبی است در رابطه با صهیونیس  و وهابیت و داعش  منابع مذکور، نمونه

های ما در ایان عرصاه باشاند؛  نوشته شده است، اما نمی توانند به تنهایی جوابگوی پرسش
 بنابراین واکاوی در موضوع مورد نظر ضرورت دارد.

 مفهوم شناسی
است و به معنای نهان کردن و پوشااندن  مشتق شده کفرواژه تدفیر از کلمه عربی  تکفیر:

؛ مبوو  منظووور، 433ق، ص 1412؛ ملرمغووب مالصووفهانی، 191، ص5ق، ج1399)مبوو  فووارس، اساات. 
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کند یا با  اطالق کفر به فرد از این رو است که حقیقت را نهان می (146-144، ص 5ق، ج1414
؛ ملرمغب مالصوفهانی، 63-61، ص 3)مخومن ملصفا، بی تا، جنهد.  کفر ورزی بر دل خود پوشش می

ق، ص 1412)ملعسوکری، کفر متضاد ایمان  (146-144ق، ص1414؛ مب  منظور، 434ق، ص 1412
ش، 1384؛ شوویخ مفیوود، 517و  512، ص2ق، ج1406؛ ملموورویی، 21، ص 1؛ ملکووافی، ج454-455

، ص 8ق، ج1325)میجی، آورده است.  و در اصطالح، اندار مطالبی است که پیامبر (48ص
به بیاان دیگار، انداار  طعیاات و مسالمات دیان  (437ق، ص 1405؛ فاضل مقدمد، 331-332

 (617م، ص2001؛ دغیم، 28-26، ص 5ق، ج1423؛ مآلمدی، 239ق، ص 1416)ملغزملی، است. 
کند. این اتهام  می ارتدادتدفیری یعنی مسلمانی که دیگر مسلمانان را مته  به  تکفیری:

ی در حال رشد از های شود. این واژه در ادبیات سیاسی روز در توصیف گروه نامیده می تدفیر
 - سلفی»است که از آنان با نام  وهابیتمسلمانان تندرو و طالب انشعابی سنی و متمایل به 

، حق تدفیر و صدور حد  فقهها ورای نگاه سنتی به  تدفیری -شود. سلفی  یاد می« تدفیری
های مرباوط باه آن  دانند و بر اجرای مجازات ارتداد دیگر مسلمانان را برای خود محفوظ می

 کنند. راسًا ا دام می اعدامد مانن

سلفیه، در تاریخ فرهنگ اسالمی لقبی معروف برای کسانی است که عقایدشاان را  سلفیه:
روزگاار احمادبن  (311، صش 1384مبویهره، )اند.  کرده ها( منسوب می 241بن حنبل ) به احمد

هاای  هاا(، پیادایش حرکت 232-132گیری عصر اول عباسایان ) حنبل مصادف بود با شدل
 )مکوی،بالنادگی برخای از علاوم اساالمی ،(498شمسی، ص1385، )مبرمهیم حس دینی و سیاسی

،  159-157شمسوی، ص1383، طقووش م) و نهضت علمای ترجماه (360-339شمسوی؛ ص1383
-661) 1تیمیاه ساابقه از ساوی ابن  رن هفت ، با طرح مسائل کالمی بیهای سلفیه در  اندیشه

هاا(، و در  ارن دوازدها  از ساوی محماد 751-691)  ای  جاوزی و شاگردش ابن ها(728
 (20-19، ص1شمسی؛ ج1384، دیگرمنو )علیخانی ها( احیا گردید. 1206-1111عبدالوهاب ) بن

شوباور، ) اهره را پایتشت خود  ارار داد،در  رن هفت  که دولت ممالیک بر سر کار آمد و  
تعالی  مذاهب حنفی، مالدی، شافعی و حنبلی ماورد توجاه باود و  (16-13شمسی؛ ص1380

 (145-88شمسوی؛ ص1351ییواده، )های صوفیانه روی در گسترش داشات.  تصوف و طریقت

                                                 
نیاز بارای  و م1995، تیمیاه اوی، الفقیه المعاذب ابنم؛ الشر  1989 -ق1409: الشیبانی، ر.ک. بهتیمیه  درباره زندگانی، احوال و آثار ابن.  1

 -ق1387الفقه و العقائاد والتصاوف،  فی  ی  الجوزیه: عصره و منهجه و آراوه الدین، ابن : شرفر.ک. به ی   آگاهی از زندگانی، احوال و آثار ابن
 م.2004 -ق1424النبوه،  الجوزیه و جهوده فی خدمه السنه  ی  م؛ جمال بن محمد السید، ابن1967
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آن پاس عالوه، حمالت مروالن و سقوط برداد، سبب شده بود تا مرکز اندیشه اساالمی از  به
انگیزترین مباحاث ایان دوره کاه  از میان بحث (171)همان، ص به دمشق و  اهره منتقل شود.

المقادس  تیمیه به تردید و مجادله در آنها برخاست باید به تردید در اهمیت و احترام بیت ابن
نزد مسلمانان، شناخت خدا از طریق عرفان و تجربه ششصی و نیز باه انتسااب مراوالن باه 

عقایاد وهابیات کاه در  ارن  (186-180)همان، صحرمت جهاد با آنان، اشاره کرد.  اسالم و
سااعود و  دوازدهاا  در خااارج از  لماارو امپراتااوری ع مااانی و طاای تااوافقی بااین محمدبن

تیمیاه باود. شاناخت  عبدالوهاب ظهور کرد، مطاابق ماذهب حنبلای و افداار ابن محمدبن
یت خداوند در بهشات و عادم اعتقااد باه خداوند بدون تشطی از حدود  رآن و حدیث، رؤ

-38؛ صم1997-ق1417الئوسوت، ) بن عبدالوهاب بود عصمت نبی از جمله اعتقادات محمد
های سلفیه به نحوی بود که پیروان وی باه  عبدالوهاب در گسترش اندیشه تأثیر محمدبن (40

 (311مسی؛ صش 1384مبویهره، )تیمیه، خود را سلفیه نامیدند.  پیروی از ابن
عبادالوهاب را مرباوط باه  حنبل تاا محمدبن بدین ترتیب باید پیروان سلفیه، از احمادبن

های  دوران سلفیان  دی  دانست و تجزیه امپراتوری ع ماانی را آغاازی بارای پیادایش زمیناه
توان در تبعیت از فه  و روش  ترین مبانی کالمی سلفیه را می گیری سلفیان جدید. مه  شدل

فلسافی در بااب  -های کالمای  محدثان  رن دوم و سوم، مشالفت با تأویلصحابه تابعان و 
تقدی   -هرچند معنای آنها فهمیده نشود  -آیات  رآن و روایات، ایمان تام به ظواهر نصوص 

ترین جنباه اجتمااعی ایان گاروه  نقل بر عقل و توسعه مفهوم شرک و کفر خالصه کرد. مه 
و  اوم بار حاق  1وی که فقط پیروان خود را فر ه ناجیاهای است، به نح گرایی فر ه نوعی جزم

سالفیان  ادی  و  های مسلمان را باطل، گمراه و گاهی کاافر و مشارک. دانند و دیگر گروه می
تارین وجاه تماایز سالفیان جدیاد  ند، اما مه دار جدید در بسیاری از مواضع نظری مشترک
 است. « تدفیر»کاربرد خشونت و اعتقاد راسخ به اندیشه 

وهابیت: وهابیت شدل انحرافی حنبلی از مذاهب چهارگانه اهل سنت است که توساط 
محمد بن عبدالوهاب در  رن دوازده   مری در شبه جزیاره عربساتان، در صاحرای نجاد، 
بنیان نهاده شد و ک  ک  با همداری انگلیس، سرزمین حجاز را باه سایطره خاود درآورد. از 

                                                 
االبانع عن شریعه الفر ه الناجیاه و ؛ المرضیه الدره المضیه فی عقیده الفر ه مشتصر لوامع االنوار البهیه و سواطع االسرار ال ریه، فی شرح . ر.ک. به: 1

 .الناجیه عن الفرق الهالدین  الفر ه الدین و تمییز فی السنه المنشوره العتقاد الطائفه الناجیه المنصوره؛ التبصیر اعالم؛ الفرق المذمومه مجانبه
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، شوماره 1389)مظفری، ، مشالفت شدید افراطی با تشیع بود. ویژگیهای بارز این فر ه انحرافی
 (91-84، ص 37

شاود کاه باه  داعش: به گروهی انحرافی از وهابیان سنی ماذهب تروریساتی اطاالق می
رهبری ابوبدر البردادی تاسیس شد و وی خود را خلیفه مسلمین جهان اعالم کرد. این گروه 

ویش درآورد، آغاز حدومتش در سوریه بوده و در مناطقی از عراق و سوریه را تحت سیطره خ
ادامه، گستره حدومتش را به طرف کشور عراق توسعه داد. تاکید کردن بر احیاای خالفات و 
توسعه آن به تمام جهان اسالم، استفاده از تدفیر در حاد وسایع و اعاالم جهااد علیاه ساایر 

 (1، ص64، شماره 1392)بخشی و دیگرمن، . استمسلمین، از مششصه بارز این گروه 
ت کتااب یاطبق روا (673پور، بی تا، ص  )منصاف  است. یك اورشلینزد یکوه« ونیصه»

اش    است که در کتاب، دامناهیاورشل یوا ع در جنوب شر  یا ون، نام تپهیمقّدس، واژة صه
ا کاه داوود آن ر« انیبوسای»داشته به نام  یا است و  لعه ل دادهیز تشدی  را نیشلاز اور یبشش

 (532ش، ص 1377خته، ی)فرهسازد.  یبنا م ی صر« تابوت عهد» یجا برا فتح کرده، در آن

 یباه کساان ؛رژیا  صهیونیساتیش از یاست که پا یون، لقبیمنسوب به صه« ونییصه»
 (13323، ص 9ش، ج 1377)دهخدم، .کردند یم یجانبدار رژی ن یس ایکه از تأس دادند یم

و  (673پور، بوی توا، ص  )منصواف، هاودی یالمللا نی، مرام و مسلك حازب با«س یونیصه»
)دهخودم، گرناد؛ یان بار ا اوام و ملال دیاهودیاست که طرفدار سلطه و نفوذ  یمسلك گروه

در  یهودیهن یجاد میکه از اواخر  رن نوزده  به منظور ا ینهضت (13324، ص 9ش، ج 1377
فاة یطا ییحایآرمان مس گرفته از هیما ینهضت (679ش، ص 1369، یری)مشود آمد؛ ین پدیفلسط

 واحد است. یل مّلت و دولتیدن به ارض موعود و تشدیرس یل برایاسرائ یبن

ران شاد و یاان ویا  باه دسات رومیجه اورشلین و در نتیکه فلسط یالدیم 1370از سال 
ل ین و تشادین فلساطیان به اطراف و اکناف جهان مهاجرت کردند، بازگشت به سرزمیهودی

 1897ن بار در سال ینشست ین که برایان به صورت آرمان درآمد تا ایهودی یدولت واحد برا
ان باه یهودیا، یچ نقطة دنیدر همعتقد بود  االصل یآلمان ی، تلودور هرتزل، مجارستانیالدیم

کاه بناا باه  ییها نیبا ماردم سارزم یبستگمشان، احساس ه ی  و دستورات مذهبیل تعالیدل
ك یادن، داشاتن یااز آزار د یتنها راه دورکنند.  یستند، نمیها ن با آن یمجبور به زندگ یلیدال

 از خودشان است. ین و مردم و دولتیمع یمملدت با مرزها
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 یا آن زمان مورد توّجه بود، در کنگره یالملل نیا ب یاسیات سیشه که بنا به مقتضین اندیا
ان یاشاد. م یل داد، بحث و بررسیس تشدیتلودور هرتزل در همان سال در شهر بال سوئکه 

از آن خاود  یوطناد یاها با ساتیونینداشت که صه یدیترد یکنندگان در کنگره، کس شرکت
ان الزاماًا در یاهودید مملدات یاا بایان باود کاه آیامسأله مورد اخاتالف ا یداشته باشند؛ ول

ن که انگلستان, کشور اوگاندا یژه ایاز جهان؛ به و یگریا نقطة دین باشد یفلسط یها نیسرزم
 (22ش، ص1385)جدیدبناب، فشرد.  ن ندته پای مییکرد و بر ا یشنهاد میها پ را به آن

شنهاد انگلستان را یت، پیجهان با  اطع یها ستیونی، صهیالدیم 1905 هسرانجام در کنگر
از  یازاتیاجمهورشان شاد، امت سیئر نینشست زمن که بعدی  واییشان حارد کردند و رهبر نهضت

 ین بود، به دست آورد. پس از جنگ جهاانیفلسط یزمان فرمانرواکه در آن  یع مان یامپراتور
ن بااه یفلسااط یها نیکااه ساارزم یالدیماا 1923در سااال  یع مااان یامپراتااور یاّول و فروپاشاا

 یرو یاسایس یها دوم، همچناان کشامدش یمومیت انگلستان درآمد تا آغاز جناگ جهاانی 
آلماان  یل برتاریاآن زمان، باه دلان یهودی ین ادامه داشت و چون انگلستان حامیمسألة فلسط

 یداایباه امر یساتیونینهضات صه یهاا تیشد، مرکز فّعال یف میرفته ضع ، خود رفتهیتلریه
 ده شد.یکش یشمال

 ،آن ساببشنهاد کرد کاه باه یرا پ یطرح 1،حدسازمان ملل متّ  ،دوم یاز جنگ جهان پس
گرفات و  یرار مها  ا ساتیونیصه اریااختك بشش در ی :شد می  ین به دو بشش تقسیفلسط

                                                 
دوم( به منظور  یم )بالفاصله بعد از جنگ جهان1945که در سال  است یالملل نیب ی(: سازمان UNITED NATIONSملل) سازمان. 1
صالح  کاه" پبرواوسانا" و" مونساترتاوان در کنفارانس " یسازمان ملال را م یها شهیرشد.  سیسأت یالملل نیو تفاه  ب یجهانشبرد امر صلح یپ
 یها  درت ،نآ( که در 1914 ا1915اروپا" ) اتفاقو " کرد یم یبعد از ناپللون را بررس یاروپا مشدالتن که ین بود و کنگره وآ ةثمر" یوستفال"

 و فصل کنند. حلفاق" اتّ  بهرا " شانختالفاانجمن کردند  لهك دوره صد سایدر  ،ییبزرگ اروپا
جامعه ملل نشسته است.  یجا بهس سازمان ملل بودند که یسردمداران تأس ،نیچو  یحاد شورور، اتّ یکب یایتانیحده، برتّ االت میا یها دومتح

 یبعاد یها نسل نجات یبرا راحد" ملل متّ  یها خلق"ة اراد سته است،دوم برخا یکه از خاکستر جنگ جهان ینهاد ا ملل سازمانمنشور  ةممقّد 
آن  یدارد. سازمان به خصوص در پا یبه بار آورده است، ابراز م ینوع آدم یبن یبرا یب ناگفتنیمان مصا یه جنگ که دو بار در دوران زندگیاز بل

 اعاتال بششاد. مقاّر  راملل"  ةهم یو اجتماع یا تصادشرفت یالملل و پ نیت بیاز صلح وامن یان، پاسداریان آدمیدر روابط م یبردباراست که "
، یسایانگل ،ینایچ :از آن عبارتناد یرسام یهاا اسات. زباان وا ع شده ورپیویعضو آن هستند، در ن کشور 170ش از یسازمان ملل که اکنون ب

تشاان یه به ملتوّج  یص )که بش از شش هزار نفر متشّص یاست و ب گرفتهر کل در رأس سازمان  رار یك دبی. یعرب و یولی، اسپانی، روسیفرانسو
را حفاظ کارده اسات.  ملالجامعاه  یها یگژیاز و یاریبس ،سازمان ملل از نظر ساختار کنند. یت میالفّع  یفرمان و تحت ،شوند( یاستشدام م

اساتقرار  ی)ابازار اصال تیاامن ی(، شورایت جهانیصلح و امن ةباردربحث  یبرا ی)مجمعیساختار آن از جمله مشتمل است از مجمع عموم
بهداشات و  همچاون ییها در عرصاه ها اساتیکه س یگان ادارو ار یمرکز یك دفتر تهاتری)یو اجتماع یا تصاد یشورا( و یحفظ صلح جهان

 (.169و  168ص ، نالدیرجو رابرت  یوت، جفریکند. )به نقل از: ام ال ینگ مهحقوق بشر را هما



 

 

کاو
وا

 ی
صه

 و 
ش

داع
ط 

واب
و ر

ک 
ترا

اش
وه 

وج
سم

ونی
ی

 

119 

ها  ساتیونیطارح در نهضات صه نیااماناد.  یار اعراب ساکن منطقه میگر در اختیبشش د
گار ید ةودند، و دساتب یهاشم اردنن و یفلسط ةهم یعکه مّد  یا آورد. دسته دیپد یدودستگ

 1948پاس از ساال  ،ریهار تقاد باهحد شادند. رفتن طرح سازمان ملل متّ یکه حاضر به پذ
را ماورد تجااوز  خاودن، اعاراب کاه حقاوق یاز فلسط یان در بششیهودی، و اسدان یالدیم
 اختند. دل پریبه جنگ با اسرائ ،دندید

 خودشاان یها نیاز سارزم رااعراب و افت، یان یان پایهودین جنگ به نفع کامل یل ااّو  دور
باه  یدمتعاّد  ینبردها ،خیتار آنب شدل گرفت. از ین ترتین بدیان فلسطگآوار ةراندند که مسأل

 یهاا شاان جنگ نیتار که مه  آمدد یپدان یلین و اسرائین اعراب فلسطیبگوناگون  یها صورت
 (534 -532ش، ص 1377خته، ی)فره. ها است تین جمعین ایب 1973و  1967ا1956 یها سال

گارفتن  یبار کشات یهود، مبنیچه در منابع  های اشرالی: معادل با خدا )طبق آن سرزمین
هوه داده شده است. )انصاف پاور، بای یعقوب و یکه به  یمده(؛ نامعقوب با خدا آیحضرت 

، " لیائ" و" عباد" یعنی" اسراء" . است« عبدالله» یبه معنا یعرب زباندر  لیاسرائ( 48تا، ص
 را آنان رایدهد؛ ز ی رار م خودهود را مورد مالطفت ی، خداوند متعال  انین بیا . با "الله"عنی ی

هاا  احسااس کرامات را در آن ، لهیوسان یاناد تاا باه اک یمنسوب م ،لیاسرائ امبر خود،یبه پ
، سرانجام ،از آنان یکه تبار بشش استت ن علّ یهود، به ایها به  آن یگذار وجه نام و ,زدیبرانگ

 (431، ص6قمری، ج1415)طبرسی، . رسد یمعقوب ی حضرت چهارم فرزند" هودیبه "

مردم , الدییم1947شود که در سال  یمگفته  یستیونیصه رژی ل، در اصطالح به یاسرائ
س و یانگلا یت  ااطع کشاورهایرون راندند و با حمایش بین را از خانه و کاشانة خویفلسط

)جدیودبناب، ل دادناد. یجاا دولات تشاد ن را تصااحب کردناد و آنین فلساطیدا سارزمیامر
 (25ش، ص1385

 وجوه تشابه صهیونیسم و داعش
از زمان پیدایش و اداماه حیاات سیاسای خاویش  با توجه به وضعیت مشابهی که هر دو

 شود: داشتند از جهات مشتلف دارای اشتراکاتی هستند که به برخی از آنها پرداخته می

 جمعیت  کیفیتو 1

هاا و منااطق  هاا و  ومیت ای متعلاق باه ملیت اعضای این دو تشدل را غالبا، افراد اجاره
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تاوان بارای هیچیاک از ایان دو  ین رو نمیدهناد و از هما گوناگون از سراسر دنیا تشدیل می
های اشارالی متشادل از  تشدل، هویت مستقل ملی و  ومی را فرض نمود. جامعه سرزمین

یهودیانی است که طی چند دهه و در رؤیای کاار و مسادن و رفااه و یاا باا انگیازة ماذهبی 
منااطق  سدونت در سرزمین موعود، از اروپای شر ی، روسیه، اتیاوپی و منااطق دیگار؛ باه

هدف از مهاجرت، نجاات یهودیاان از  گوریون عقیده داشت که  اند. بن اشرالی رهسپار شده
کارد: ماا اراضای  ذکر می نابودی است. او همچنین دالیلی امنیتی را برای مهاجرت یهودیان 

ای ، اما بدون اسدان یهودیان آنها هیچ ارزش وا عای نشواهناد  فلسطین را به تصرف درآورده
وزیر  وی که اولین نشسات (.138، ص ش1372کوئیگلی،  ).اسدان فتح وا عی و نهایی استداشت.  

رژی  صهیونیستی باود در بااب ضارورت مهااجرت یهودیاان جهاان باه فلساطین اشارالی 
حیاات   گوید: مهاجرت یهودیان جهاان باه فلساطین باه منزلاه خاونی اسات کاه اداماه می

. های اشارالی اسات ن امنیات و آیناده سارزمینکند و ضام  های اشرالی را بیمه می سرزمین
 60حدایت از آن دارد که بیش از  1تایج نظر سنجی مرکز میدغامن (44، صش1381مفتخاری، )

اغلب  ون سرزمین تمایل دارندای ازمهاجرتبه اشرالی فلسطین در ساکنیهودیاندرصد
هساتند.  سااله 39 تاا 23و جوان  شر از بیشترهای اشرالی سرزمینداوطلبان مهاجرت از

باورند که به این سرزمین تعلاق ندارناد و باا مشادالت هاویتی و بحاران  برایناین جوانان 
هویت مواجاه هساتند. تقریباا یاک و نای  میلیاون نفار از آنهاا تصامی  جادی بارای تارک 

 2.های اشرالی دارند سرزمین
 کشاورهای از ویاژه به و کشور یک از کدام هر نیز وهابی –های تروریستی  اعضای گروه

 از نیاز تعدادی البته و شر ی جنوب آسیای نیز و  فقاز حوزه کشورهای از و خاورمیانه عربی
 لعااب و رنگ با که انحرافی انگیزهای کنار در. اند شده وارد ها تشدل این به امریدا، و اروپا

ها، بسیار مؤثر  های آلوده به نفت نیز در این گرد ه  آمدن ردال تأثیر است، شده اندود مذهب
 (81-65، ص 4ش، شماره 1396)حاتمی،  بوده است.

                                                 
 .استرژی  صهیونیستی های نظامی ارتش  مرکز مطالعات و افدارسنجی میدغام، مرکزی وابسته به اداره آموزش.  1

، رژیا  صهیونیساتی  در کنسات ا« به عنوان انگیزه ای برای ترییرهای اشرالی  سرزمینمهاجرت به »ارائه در همایش  این نظر سنجی برای.  2
 .منتشر شده است 2014اکتبر  27در تاریخ  الحیاهانجام شد. نتیجه این نظرسنجی در گزارشی در روزنامه انگلیسی زبان 
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 برگزیدگیطلبی و ادعای  برتریو 2

هاای یهاود برگرفتاه از تلماود،  های اشرالی غاصب صهیونیس ، بر اساس آموزه سرزمین
)هرتوز،، « ماا یهودیاان برگزیاده خادایی »دانند و بر این باورند کاه  خود را ملت برگزیده می

های  گذار اندیشه صهیونیس ، اساس و بنای اندیشه تلودور هرتزل به عنوان پایه  (40، ص1389
گرایی افراطی  رار داد. وی که به دنباال جاذب یهودیاان باود، بهتارین   خود را  ومیت و ملی

های  یاران خود را در جمع یهود ستیزان یافت، زیرا که این یاران استراتژیک  ادر بودند با فشار
نه یهودیت، آن را به تفدر هرتزل میال دهناد. باه هماین دلیال باا صاراحت بیاان زیاد بر بد

«. یهود ستیزها، مطملن ترین یاران ما و کشورهای آنان متحدین ما خواهند شاد»داشت:  می
گاردد.  تردیاد ریشاه اصالی ایان نگارش، باه نژادپرساتی بار می بی (96، ص1377)گارودی، 

،  ومیات « وم برگزیده»های کلیدی در یهودیت مانند  بنیانگذاران صهیونیس  با تحریف واژه
هاای تناد تاوراتی،  افراطی را به غلط از آن نتیجه گرفتند و با پیوند نژادپرستی با برخای آموزه
های اشرالی تبلیاغ  صهیونیس  را نمادی از بازگشت روزگاران شدوه و حدمرانی بنی سرزمین

همین ایدئولوژی توجیه کردند. البته این نگرش های سرکوبگرانه خود را در پناه  نموده، روش
بنادد.  سیاسی، همان چیزی راه رسیدن به هرگونه توافقی را با صاحبان این نگاه خصمانه می

نگرش که جز  ساوت و پایمال کردن حاق دیگاران، رساالتی بارای خاویش  ائال نیسات و 
  (114، ص1381)مقلیدی نژمد، سربازان آن مفهومی برای عذاب وجان نمی شناسند. 

توان دید که خود را گروهی برگزیاده و نااجی مسالمانان  مشابه این ادعا را در داعش نیز می
هاا  آن کاهداعشیس  و صهیونیس  معتقدند که تنها یک فر اه برتار وجاود دارد  کنند.  لمداد می

ن آفریده دانند که تنها برای خدمت به یهودیا ها غیر یهودیان را حیواناتی می هستند. صهیونیست
های داعش نیز اعتقاد دارند کاه  و تروریست  (107-94شمسی، ص 1383)حسینی شیرمیی، اند  شده

ها غیر خود را کافر،  هر نوع رفتاری با کسانی که سیره عملی آنها را  بول ندارند، جایز است. آن
یی دانند و بر همین اساس، پس از تصرف هر شاهر و روساتا مشرک و مشلد در آتش دوز  می

ها داشته باشند، خون شان هدر، منازل شان مباح  که ساکنان آن دین و مذهبی جز فر ه تدفیری
 (143، ص 4ش، شماره 1396خانیان، علی )  و نوامیس شان حالل است!

ها نسبت به سایر ملل جهان در اعتقااد آناان، یدای از عوامال  برتری نژادی صهیونیست
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و تلمود تاکیدات زیادی نسبت به ممتاز بودن  1ر توراتانزوای آنان از سایر ملل شده است. د
 وم یهود و برتری آنها بر ا وام دیگر صورت گرفته است. چنانده در سفر الویان آمده اساتک 

)تورمد، سفر الویوان، «. ام من خداوند خدای شما هست  که شما را از  ومهای دیگر جدا کرده»
  (24، جمله 20فصل 

های عمیق نژادپرساتانه دارناد و نسابت باه غیار از خاود کیناه  یشها گرا هر دو این گروه
شدیدی دارند. در مدتب صهیونیس  عناصر دیگر نجس، بارده، زناازاده و بارده صهیونیسا  

شوند که بعد از مارگ نیاز در دوز  هساتند؛ آنهاا کشاتن غیریهاودی را تشاویق  خوانده می
 ا در چاه اناداخت و آنهاا را نجاات ناداد.گویند که باید مرتدها و خیانتداران ر کنند و می می

همین رویدرد در داعش نیز وجود دارد و  (101-94ش، ص1383)حسینی شیرمیی و صادق دموری، 
های اسالمی و غیر اسالمی را مجوس و مرتد و بت  آنها تمامی مشالفان خود از سایر گرایش

 شمارند. نشان را مباح میدانند و کشتن آنها و به اسارت گرفتن زنا پرست و بدعت گزار می
 استفاده ابزاری از دینو 3

جنبش صهیونیس  یک حرکت سیاسی بود که باا درو، و فریاب خاود را باا لبااس دیان 
راهبرد صهیونیس  . پوشاند و شعارهای دین را تحت دستورالعمل خاص سیاسی خود  رار داد

عود و گسترش دامنه غده مبتنی بر تسلط بر یک منطقه و تالش برای ایده پردازی سرزمین مو
ناپذیر  درت در نزد حامیان خود بود، از این رو بالفاصله بعد  سیری سرطانی و تامین شهوت 

)محسونی فورد، اندازی به همسایگان را آغااز کارد.  از استقرار اولیه در فلسطین اشرالی دست
 (4، ص48ش، ش1386

هایی از دیان را کاه  ت، بششها با یهودی های داعش نیز مانند تعامل صهیونیست تدفیری
در راستای منافع سیاسی و توسعه طلبانه آنها بود، جدا کردند و تماام ماوازین دیگار آن را رد 

دانند، حتی اگر در کالم خداوند  کردند. آنها غیر از این مبانی را کفر و  ائالن به آن را کافر می
 (139، ص 4ش، شماره 1396خانیان، یمستان علی ) باشد.

اعتقادی هر دو جریان تروریستی ایان اصال اسات کاه "هادف وسایله را توجیاه  مبنای

                                                 
شاود. در تلماود دساتورات دینای بارای زنادگی و داساتانها و  م یهود را در بر دارد اطالق می. تلمود به کتابی بسیار بزرگ که احادیث و احدا 1

شواهدی از پیشوایان یهود یا بزرگان ا وام مشتلف آمده است. مسیحیلت به علت بدگویی این کتاب از حضرت مسیح)علیه السالم( همواره باا 
 آن مشالف بوده اند.
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صهیونیست ها، دین را ه  وسیله ای بارای رسایدن باه  (453، ص1384)علیدوست، کند".  می
اگار آزادی »رهبران یهود آمده اسات:  4دانند، چنانچه در پروتدل  اهداف دنیوی خویش می

ستی و برابری پیوندی داشته و برای جامعاه بای زیاان بر خداپرستی مبتنی باشد، با انسان دو
باشد، به رفاه عمومی لطمه ای وارد نسازد و در ا تصاد ه  جایی برای خود پیدا کند، بار ماا 
الزم است که ه  احترام به آزادی و ه  اعتقاد به خدا را در میاان ماردم غیار یهاودی از باین 

عتقادات سازی ؛ اما اگر اعتقاد به خدا موجاب ببری  و نیازهای مادی را جایگزین این گونه ا
شود که  ما بر  مردم حدومت کنی ، در این صورت باید به تبلیغ دین بپردازی  و با راهنماایی 

این  انون طالیای راه را  (42ش، ص 1389)هرتز،، «. مردان روحانی، مردم را به تسلی  واداری 
آن را در خدمت دو رویدرد ترغیب و تهدید  کند و برای انجام هر جنایتی علیه بشریت باز می

آورد. فتاوای ساختگی داعاش  برای جذب مشاطب و مقابله با اعتراضات مقابل خود در می
های  ها علیه شایعیان باه جارم شایعه باودن نموناه ترین جنایت در زمینه جهاد نداح و زشت

 (139، ص 4ش، شماره 1396)علی خانیان، یمستان  ای از این اصل است. زنده

  مبارزه و مقابله با مقاومت اسالمی در منطقهو 4

های اشرالی در برخورد با مردم مظلوم فلساطین و  های ددمنشانه سرزمین بررسی حرکت
م، باا ویرانای دو 1971محور مقاومت، گویای این مدعاست. به عنوان نمونه، حوادث سال 

ر مبارز فلسطینی در نوار عزه در هزار فلسطینی و کشاتر یدصد و دو نف12هزار خانه، آوارگی 
م، با حادثه تل زعتر که به اعتراف شیمون پرز به شهادت دوهازار نفار انجامیاد، 1976سال 

م و  تل عاام دو اردوگااه صابرا و شاتیال باه 1982ادامه پیدا کرده و با تجاوز به لبنان در سال 
نی باه آزماونی دیگار مرحله ای غیر  ابل تحمل رسید. در این زمان بار دیگار دهداده جهاا

های تدیده و عریان دختران و زنان حدااینی  فراخوانده شده بود. اجساد م له شده مردان و تن
ها در مورد دست داشتن در این وا عه  های اشرالیی کرد و اندار سرزمین ناگفتنی را تداعی می

ن را در ابتدا هزار المللی صلیب سر  تعداد  ربانیا زد. کمیته بین ها را دامن می شوم بدگمانی
و پانصد نفز و در روزهای بعد دوهزار و چهارصد نفر اعالم کارد. ایان آماار در حاالی داده 

 (4، ص48ش، ش1386)محسنی فرد، جنازه دیگر پیدا شد.  350شد که چند روز بعد  می

در جهات مباارزه باا محاور  های وهابی در سوریه و عاراق ا دامات گروهاز سوی دیگر، 
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ها از کمترین اعتاراض و  و چش  پوشی آن یران، عراق، سوریه و حزب الله لبنان()ا مقاومت
های اشارالی در منطقاه، باه  های وابسته به امریدا و دوساتان سارزمین مشالفت با حدومت

 نماید که در این حوزه نیز میان این دو گروه توافق و تشابه وجود دارد.  خوبی اثبات می
  بی گناهان کشتارجنایت و قتل و   ارعاب،و 5

های اشارالگر  ادس شاریف و  آنچه که در شش دهه موجودیات سیاسای صهیونیسات
وهابیون اشرالگر حرمین شریفین و جزیرة العارب در تااریخ ثبات شاده اسات و باه ویاژه 

ها در  های وهابی در سوریه و عراق و جنایات صهیونیست جنایات چند سال اخیر تروریست
نماید که جنایت و کشتار هدفمند و سازمان یافته و  وبی مششص میغزه مظلوم و لبنان، به خ

 تل عام فجیع کودکان و زن و مرد و پیر و جوان، شیوه راهباردی مشاترک میاان هار دو گاروه 
اناد کاه ناه  ها و ه  وهابیون تدفیری، به خوبی ثابت کرده تروریستی است. ه  صهیونیست

آشنایی ندارناد بلداه اخاالق و انساانیت را در  ترین اصول اخال ی و انسانی، تنها با کوچک
ها در  شود کة آن دانند و از همین روست که به کرات مشاهده می تضاد با موجودیت خود می

هاا، تفااوت و  های خود نه تنها میان نظامیان و غیر نظامیان و مناطق مسگونی و پادگان جنگ
)مقلیودی نوژمد، آ ر میان، تعمد دارناد. تفدیک  ائل نیستند بلده در کشتار هرچه بیشتر غیر نظا

 (107-83، ص 35، شماره 1381
گروه افراطی داعش عالوه بر اینده اعتقادی باه احداام الهای و باورهاای اصایل اساالم 
ندارند، از نظر روان شناسی سیاسی نوعی نفاق و دورویی را در پیش گرفته اسات. از ساوی 

تصاویر سر بریدن، آتش زدن و ترور تنهاا   دیگر، داعش اساسا متدی به ایجاد وحشت است.
بششی از پیامی  است که داعش پیوسته به دنبال ارسال آن است. این تندروهای ملحق شده  

های جهادی دیگار جادا شاده اناد، افارادی اناد کاه اباوبدر  به داعش که احیانا از سازمان
های دیگر  اوانین و  ه سازمانکند. در حالید البردادی با این بعد روانی از آنها سوءاستفاه می

های خاصی نسبت به تمایل جنگجویان خود به سوی تدفیر و بی بناد و بااری و  محدودیت
فساد علیه مشالفین خود دارند، مانندکاری که جبهه النصره در مواضع مشتلاف انجاام داد. 

افراد این بردادی، آزادی کاملی را برای انجام هرگونه عمل زشت، انفجار و خشونت نهفته در 
سازمان  ائل است. در وا ع، در بین جنگجویان افرادی هستند که اساسا به دنباال ا ادامات 

 ( 166، ص43ش، شماره 1394)قاسمی، نادرست هستند. 
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گاذرد، ایان رژیا  در  ای از تاسایس رژیا  صهیونیساتی می در سوی دیگر، در هفت دهاه
رز فلسطینی شرکت کرده و همواره باا های مبا های متعددی علیه کشورهای عربی و گروه جنگ

ها هماواره در  زور، ارعاب و تهدید باه دنباال تضامین بقاای خاود باوده اسات. صهیونیسات
برآوردهای استراتژیک خود، و وع تهدید از نوع جنگ علیه خود را امری  ریاب الو اوع تلقای 

تبادیل  1«گتاویی» با تفدر« دولت پادگانی»کنند و به همین دلیل، ماهیت این رژی  به یک  می
سیاست ارعاب و سرکوب مشالفان  (68، ص 30ش، شماره 1394)یمرعان و آ ری، پاییز شده است. 

شاان  پناه که تنها خواسته شان زنادگی آزاد در زادگااه و ماوطن اصلی های بی از جمله فلسطینی
 د کرد.ها ایجا های ننگ بزرگی از جمله فجایع صبرا و شتیال بر جبین صهیونیست بود، لده

 مشترک بودن دوستان و تامیانو 6

رژیا  اشارالگر بزرگترین دوست و حامی مشترک این دو، دولت استدباری آمریداست. 
هاای تسالیحاتی و ماالی از ایااالت متحاده  ترین دریافت کننده کمک  دس ه  اینک بزرگ

به این مبلغ که البته باید  استمیلیارد دالر  5ها در هر سال نزدیک به  است. حج  این کمک
از ساوی  (230ش، ص1354)ملنوادی، منافع ناشی از روابط تجاری و ا تصادی را نیاز افازود. 

های مستقی  و غیر مساتقی  ماالی و سیاسای و تبلیرااتی و نظاامی امریداا باه  کمک دیگر،
های وهابی، موضاوعی اسات کاه بشاش نااچیزی از آن، هماه روزه در اخباار و  تروریست

هاای خاود باه کشاتار ماردم  د اشاره  رارمی گیرد. امریدا حتی کمکهای خبری مور گزارش
دهد و بارای پنهاان سااختن  سوریه را در فالبی به ظاهر فانونی و با تصویب کنگره انجام می

کند که ماا  دهد به بیان این درو، بسنده می نقش خود در فجایع انسانی که در سوریه ر  می
مشالفان میانه رو، فقط یک اصطالح برخاسته از مدر  کنی . کمک می« میانه رو»به مشالفان 

و حیله است و در وا ع تفاوت و مرزی میان تروریست تند رو با تروریسات میاناه رو وجاود 
ندارد. تروریست و آدمدش و جنایتدار، با هر اس  و عنوانی که از آن یااد شاود، ترییاری در 

و آدمدااش وجنایتدااار اساات. شااود و او همچنااان تروریساات  ماهیاات ساایاه آن پیاادا نمی
 (74، ص 199ش، شماره 1394)عبدململکی، 

وزیار اماور « هایالری کلینتاون»اسناد حمایت آمریدا از داعش را در کتااب خااطرات 

                                                 
 شود که ا لیت یهودی در آن ساکن بودند. هایی در اروپا گفته میبه محله « گتو». از نظر تاریشی،  1
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مااا داعااش را باارای تقساای  خاورمیانااه »خارجااه اساابق آمریدااا، چنااین بیااان شااده اساات: 
ا در روز پانج  ژوئیاه ساال  رار بود ما»نویسد:  همچنین در جای دیگری می« ایجادکردی .

را « دولت اسالمی»ش( در نشستی با دوستان اروپایی خود 1392)چهارده  تیر ماه 2013
کشور سفر کردم تا نقش آمریدا و توافق با بعضی از دوستان  112به رسمیت بشناسی . من به 

باه را در به رسمیت شناختن دولت اسالمی بالفاصله، پس از تشدیل آن توضیح دها ؛ اماا 
 (75 ، ص199ش، شماره 1394)عبدململکی،  «یک باره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریشت.

جنایتداار باه شامار   ههای متعدد دیگری نیز حاامی ایان دو فر ا عالوه بر آمریدا دولت
ترین کشاتار  های مترتب بار جدیاد اخبار مربوط به تعهد امارات برای تأمین هزینهروند.  می

های  ط حاکمان  طر با مقامات مشتلف رژی  صهیونیستی و همزمان حمایترواب ،مردم غزه
های فعال در سوریه و عراق، نقاش آل ساعود در  مالی و نظامی و تبلیراتی  طر از تروریست

های  هاا بارای آماوزش تروریسات های سرساام آورآن ترویج افدار متحجرانه وهابی و هزینه
د برای آموزش و سازماندهی و هدایت عملیاات انتحاری و نقش دستگاه اطالعاتی آل سعو

ها در مناطق مشتلف جهان از روسیه تا سوریه و عراق و در کنار آن روابط آشادار  تروریست
باه  .ها و مصادیق عینی برای اثبات این مدعاست از نمونهها  و پنهان آل سعود با صهیونیست

یدا زاده شد و  ترکها و کشورهای داعش ماری است که در آمر»گفته دبیرکل حزب الله لبنان: 
)عبودململکی، «. ترساند کاه خودشاان را نایش بزناد خلیج فارس بزرگش کردناد و حااال می

 (74، ص 199ش، شماره 1394

 تکیه بر ابزار تبلیغاتی و 7

گاناه  24هاای  همانطور که یدای از مها  تارین بنادهای پروتدلتدیه بر ابزار تبلیراتی 
ل  بل از سوی بنیانگذاران یهودیت افراطی و صهیونیست به سا 200صهیون است که حدود 

های دنیااا در اختیااار  امااروزه بزرگتاارین رسااانه ش(1389)ر.ک. بووه: هرتووز،،  .تصااویب رسااید
ای اصالی  به عنوان حربهاین ابزار  ها یا تحت نفوذ آنها  رار دارد. در سوی دیگر، صهیونیست

ن راستا بشش  ابل تاوجهی از اماوالی کاه های داعش  رار دارد. در همی در دست تروریست
هاای منطقاه از ساوی داعاش هزیناه شاود، بارای ایجااد   رار است در خدمت کشتار ملت

ای جهات جاذب  های مااهواره های اینترنتی و تبلیراات در فضاای مجاازی و شابده سایت
بع ی داعش بیشاترین اهمیات را باه -شود. گروهک تدفیری جوانان فریب خورده هزینه می
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کاه شارکت در کمیتاه تبلیراات الدترونیاک را از دهاد، تاا جاایی های تبلیرااتی می الیتفع
ها  کند و کمک به این بشش را بر هر کدام از تروریست های کاری معرفی می ترین جبهه مه 

های سعودی هستند،  های داعش نیز عمدتا از سلفی دانند. عناصر ناظر بر فعالیت واجب می
و بهاناه تراشای شارعی در   یحی دارناد و ادبیاات خطاباه و اساتداللچرا که زبان و  ل  فص

)مصطفوی کهنگی و  محمودی سویجانی،  راستای حمایت از ابوبدر البردادی را به خوبی بلدند.
 (83-73، ص 1397خردمد و تیر 
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 نتیجه
بر اساس آنچه در این نوشتار گفتاه شاد، صهیونیسا  و داعاش، دارای اشاتراکات فراوانای 

هیچ کدام، هویت مستقلی ندارند و اغلب افرادشان جمع آوری شده از نقاط مشتلاف  ؛هستند
اند، چنانده سااکنین دارای ترکیب جمعیتی یدسان نبوده ؛های خاص بوده است جهان با وعده

اناد، افاراد های اشارالی جماع شاده های اشرالی از نقاط مشتلف جهان در سرزمین سرزمین
تعهد بر عادم مزاحمات و برخاورد باا یدادیگر و ده است. هر دو داعش نیز به همین  منوال بو

 مبارزه و مقابله با مقاومت اساالمی در منطقاهبرای دارند. هر دو  های متقابل تعهد بر همداری
داعش اساسا متدی به ایجاد وحشات اسات. سار بریادن، نسبت به اربابان خویش متعهدند. 

های  نه داعاش باوده اسات، چنانداه سارزمینآتش زدن و ترور تنها  بششی از اعمال ددمنشاا
دولات اشرالییان صهیونیس  نیز همین رفتار را نسبت به مردم مظلوم فلساطین داشاته و دارناد. 

آمریدا در ایجاد هر دو جریان داعاش و صهیونیسا  نقاش اساسای ایفاا کارده اسات. مبناای 
هیونیسا  و داعاش ص«. کناد هدف وسایله را توجیاه می»اعتقادی هر دو جریان این است که: 

دارای دوستان و حامیاان مشاترکی همچاون آمریداا و انگلایس هساتند، کاه در طاول حیاات 
اناد. از صهیونیس  و وهابیت، کامال مورد تایید استدبار بوده و مورد حمایات آناان  ارار گرفتاه

انادوزی،  طلبی، ثروت های بارز و مشترک بین صهیونیس  و داعش، نژادپرستی، برتری مششصه
 آفرینی،  تل و کشتار بوده است.  و، و فریب، ارعاب، تهدید، وحشتدر
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 منابع
،  معجم مقاییس اللغوه، یالراز ینیالقزو اءین أحمد بن فارس بن زکریأبو الحسابن فارس،  .1

  مری.1399، بی جا: دارالفدر، المحقق: عبد السالم محمد هارون

بن مدرم بان علای، أباو الفضال، جماال  محمد، قییفعی اإلفریالرو یاألنصار ابن منظور .2
  مری.1414، بیروت: دار صادر، لسان العرب، نیالد

یخ مذاهب اسالمی محمد، ابوزهره، .3 مرکاز مطالعاات و  :، مترج  علیرضا ایماانی،  ا تار
 .ش 1384تحقیقات ادیان و مذاهب 

 تا. ، بیروت: الدار االسالمیه، بیو خالن الوفاء رسائل اخوان الصفااخوان الصفا،  .4

تهران: مرکاز پژوهشاهای  ،های اشغالی شناسی سیاسی سرزمین جامعه، افتشاری، اصرر .5
 شمسی.1381علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 

، اسافهد 38، مبلران، شاماره های افراطی صهیونیسم  سیاسی و بنیانا لیدی نژاد، علی،  .6
 .116-108، ص 1381

 ة، ترجماكیاسوتراتژ  ،یاسویس اصطالتات فرهنگ ،نالدیرجو رابرت  یوت، جفریام ال .7
 .ش1373ن، یانتشارات مع :تهران ،1چ ،یس زاده لنگرودیرحسن رئیم

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات زوار، بی تا.یکامل فرهنگ فارسپور، غالمرضا،  انصاف .8
، الطبعاه االولای، شرح المواقف فی علم الکوالمایجی،  اضی و میر سید شریف الدین،  .9

  مری. 1325لسعاده، مصر: مطبعه ا

  مری.1423،  اهره: دارالدتب، ابکار االفکار فی اصول الدیناآلمدی، سیف الدین،  .10

وهابی دولوت اسوالمی  -بررسی ایدئولوژی گروه تکفیریبششی شیخ احمد و دیگران،  .11
، فصانامه علمای پژوهشای علاوم سیاسای، دانشاگاه باا رالعلوم ع، عراق و شام)داعش(

 .154-133، ص 64ره شمسی، شما1392زمستان 

،  ا : موسساه آموزشای و عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسوالمجدیدبناب، علی،  .12
 شمسی.1385پژوهشی امام خمینی)ره(، 

یوه و جهووده فوی خدموه السونه قیم ابنالساید،  ،جمال بن محماد .13  :، مدیناهالنبوه الجوز
 م.2004 -ق1424االسالمیه،  جامعه

، فصالنامه ژئوپلتیک و ناسیونالیسم دینی خاورمیانهتاثیر داعش بر حاتمی، محمدرضا،  .14
 .81-65، ص 4علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 

یخ سیاسوی اسوالم، ابراهی  حسان حسن .15 بدر اه  :، ترجماه ابوالقاسا  پایناده، تهارانتوار
 .ش 1385جاویدان، 

،  ا : تیجوه صولب بوا یهوودپایان اسوالم نحسینی شیرازی، سید محمد و صادق داوری،  .16
 شمسی.1383انتشارات سلسله، 
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بیروت: مدتبه لبناان ناشارون،  ،موسوعه مصطلحات االمام الفخر الرازیدغی ، سمیع،  .17
 م.2001

، تهااران: موسسااه چاااپ و نشاار دانشااگاه تهااران، نامووه دهخوودا لغتاکباار،   یدهشادا، عل .18
 شمسی.1377

یوب ، المعاروف بن بن محمد یأبو القاس  الحسالراغب االصفهانی،  .19 المفوردات فوی غر
  مری.1412، الطبعه االولی، بیروت: دارالقل ، یالمحقق: صفوان عدنان الداود، القرآن

یوم زارعان، احمد و علی آذری،  .20 تاثیر عملکورد گروههوای سولفی بور محویط امنیتوی رژ
، فصاالنامه مطالعااات فلسااطین، پاااییز صهیونیسووتی)با تاکیوود بوور داعووش و القاعووده(

 .74-45، ص 30شماره  شمسی،1394

بنگااه ترجماه و  :الدین اعل ، تهاران ، ترجمه جاللدمشق در عصر ممالیک، زیاده، نیدال .21
 شمسی.1351نشر کتاب، 

یخ اسوالم، شباور، عصام محمد .22 ، دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنوان در توار
 شمسی.1380پژوهشدده حوزه و دانشگاه.  :ترجمه شهال بشتیاری،   

یه: عصره و منهجه و آراوه ابن ،ن، عبدالعظی  عبدالسالمالدی شرف .23 الفقوه و  فی قیم الجوز
 م؛ 1967 -ق1387مدتبه الدلیات االزهریه،  :،  اهرهالعقائد والتصوف

 .م1995داراخبار الیوم،  :،  اهرهتیمیه الفقیه المعذب ابن ،عبدالرحمن الشر اوی، .24
 ش. 1377ن, ی: انتشارات زر، تهران1، چختهیفرهنگ فرهشته، ین، فرهیالد شمس .25
 :، کویاتاوراق مجموعه من تیاه شیخ االسالم ابن تیمیوه ،الشیبانی، محمدبن ابراهی  .26

 م؛  1989 -ق1409تیمیه  مدتبه ابن

، ترجماه: اوائل المقواالت فوی الموذاهب و المختواراتشیخ مفید، محمد بن محماد،  .27
 شمسی.1384لعات اسالمی، طاهره عظی  زاده تهرانی و صدیقه اشرف، تهران: موسسه مطا

، 6ج  ، ر القورآنیتفس یان فیالب مجمع ، الحسن بن الفضل یعل یاالسالم اب نیام ،یالطبرس .28
 . ق 1415،  روتی، ب1چ

الله جودکی، باا اضاافاتی از رساول  ، ترجمه حجتدولت عباسیان، ، محمدسهیلطقوش .29
 .شمسی1383پژوهشدده حوزه و دانشگاه،  :جعفریان،   

، 199، شاماره 1394، فصلنامه مبلران، بهمان و اسافند تامیان داعشپیام، عبدالملدی،  .30
 .80-73ص 

،  اهره: بی نا، معجم المصطالتات و االلفاظ الفقهیهعبدالمنع ، محمود عبدالرحمن،  .31
 م.1999
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