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)رقابت شوم بین القاعده و دولت خالفت اسالمی (داعش

القاعده در شبھ جزیره عربستان، جنبشی را بھ رسانھ ھا بھ وسیلھ شاخھ » جارلی ابدو«خواست مطرح شده در کشتار 
با این حال، این دو گروه با وجود ھدف .نشان میدھد کھ قبال بھ خاطر موفقیت ھای نظامی داعش بھ عقب رانده شده بود

.ھا و رفتار بیرحمانھ مشابھ، راھبردھایی متفاوت دارند

ابومصعب الزرقاوی، کھ برای نبرد با اتحاد جماھیرشوروی بھ کوھستان ھای ، اسامھ بن الدن و ١٩٨٩زمانیکھ درسال 
افغانستان رفتھ بودند، با یکدیگر دیدار کردند، بدون شک درباره نقشی کھ در گسترش افراطی اسالم بازی می کردند تردید 

فکر برقراری شریعت سلفی بن الدن رویای رھبری اسالمی تمام جھان را بر سر داشت و الزرقاوی اردنی ھم.نداشتند
این دو .در قلب خاور را درسر می پرورد تا جایگزین پادشاھی خاندان ھاشمی در اوردن شود کھ از آن نفرت داشت

برنامھ، یکی مبھم و پیامبرگونھ، و دیگری دقیق و مشخص، مسیر این دوتن را ھمانند القاعده و دولت خالفت اسالمی 
.[داعش] تعیین کرد

تصمیم گرفت فعالیت ھای گروه خود را )١» (جماعت التوحید و الجھاد«در راس گروه کوچک اما بین المللی الزرقاوی 
شدت عمل .او از حمایت بن الدن برخوردار شد.، از اوردن بھ عراق منتقل کند٢٠٠٣پس از اشغالگری امریکا درسال 

ھای تروریستی جنگ سرد (آدم کشی ھای ھدفمند، ضد امریکایی او ھمراه با گوناگونی تاکتیک ھا و خشونتش با روش 
سوء قصدھا و خودروھای انفجاری) کھ گروھش روز بھ روز در آنھا پیشرفت می کرد و الزرقاوی بھ آنھا روش ھایی 

سازمان او در قلمرویی .نمایشی (ابزارھای انفجاری غیرمنتظره، سوء قصدھای انتحاری و گردن زدن) را نیز افزود
ھدف ھا را چندبرابر کرد: نیروھای امریکایی و متحدان آن، سفارت اوردن، دولت عراق، چاه ھای نفت، محدود، تعداد

اوردن، گروگان ھای غیرنظامی خارجی، -پولیس عراق، مسجدھای شیعیان، مسئوالن سیاسی، پوستھ ھای مرزی عراق
.را ھدف قرار دادمردم معمولی دربازارھا، سازمان ملل متحد و کمیتھ بین المللی صلیب سرخ

ی القاعده برا«یا بھ طور دقیق تر » القاعده عراق«، پیوستن رسمی الزرقاوی بھ بن الدن نام گروه او را بھ ٢٠٠۴درسال 
یا بین النھرین تبدیل کرد، زیرا چنان کھ راھبرد او نشان می داد، الزرقاوی » دجلھ و فرات][جھاد در سرزمین میانرودان 

چھارماه .توسط امریکایی ھا کشتھ شد٢٠٠۶او در ماه جون سال .اصل از استعمار محدود نمی کردخود را بھ مرزھای ح
غییر نام ت» دولت اسالمی عراق«بعد، سازمان او کھ خیلی ضعیف شده بود، بھ سرکردگی فردی بھ نام ابوبکر البغدادی بھ 

با ) ٢(٢٠٠٢کھ رئیس آن در کشتن لورنس فولی دیپلومات امریکایی در امان درسال » فتح االسالم«او درکنار .داد
.بھ بی ثبات کردن شمال لبنان پرداخت٢٠٠٧الزرقاوی کار کرده بود، درسال 



.ھنگامیکھ بن الدن ازبین رفت، البغدادی با تاکید بر اقتدارش، خود را خلیفھ خواند

بشار االسد، رئیس جمھوری سوریھ کھ بھ شدت مورد تنفر قرار داشت ، در بھار سال .ضعیت را تغیر دادجنگ سوریھ و
این ).٣بسیاری از آنان بھ صفوف مجاھدین پیوستند (.صدھا تن از اسالم گرایان افراطی را از زندان آزاد کرد٢٠١١
تشکیل شد کھ شاخھ سوریھ ای آن نماد تبلیغات » هجبھھ النصر«درنتیجھ .غیرمنتظره بود» دولت اسالمی عراق«برای 

.بشار االسد بود، کھ انقالب را محصول کار شبکھ مجاھدین معرفی می کرد

را تحت اقتدار خویش اعالم کرد، اما، »جبھھ النصره«و » دولت اسالمی عراق«، ابوبکر البغدادی ترکیب ٢٠١٣درسال 
دولت اسالمی «.، این ترکیب را رد کرد و با البغدادی قطع ارتباط نمودکھ توسط القاعده حمایت می شد» جبھھ النصره«

تاکید بر استقالل، .نھاد» سازمان خالفت اسالمی«[داعش] و سپس » دولت اسالمی عراق و شام«برخود نام » عراق
اد و سبب عملکرد ھای فرامرزی، روش ھای بھ شدت خشونت آمیز، راھبرد تسخیر سرزمین ھا، ھمھ دست بھ دست ھم د

آنچھ باقی ماند: عنوان، امضاء، نماد، ھویت و ھدف بود کھ حتی بن الدن جسارت اعالم آن را نداشت: .تغیر جنبش شد
ابوبکر البغدادی دنیای جھادگرایی را پیش گرفت، بر اقتدار خویش تاکید .ازبین رفت٢٠١١بن الدن درماه می .خالفت

از آن پس خود را بھ عنوان رھبر معظم »فرمانده«یا » امیر«.بھ خلیفھ ارتقا دادنمود و خودخوانده رتبھ خود را از امیر
.جامعھ اسالمی و جانشین محمد [ص] معرفی نمود

در برادری مجاھدین و دعوت بھ جھاد جھانی است کھ در آن امت » القاعده«و » سازمان خالفت اسالمی«وجھ مشترک 
با .برتری می یابد–حکومت، ملت، قوم، فرھنگ یا زبان –اختار اجتماعی یا جامعھ اسالمی بر ھر گونھ ی دیگر از س
.این حال، این دو گروه تفاوت ھایی نیز دارند

درار ع«یمن یا » ھادراماعوت«افغانستان)، (برپایھ برادری شکل گرفتھ بین مجاھدین کوھستان ھای ھندوکش » القاعده«
ھ در شبکھ ھای اسالمی بھ عنوان چھره ھای مستقل روحانی شناختھ رھبران آن ک.(مالی) ساختھ شده است» غفوقاص

شده اند، توسط برخی از اعضای مومن و معتقد در جوامعی محدود، بستھ و خودکامھ پیروی می شوند و پیام ھای خود را 
.بھ زبانی مبھم و نمادین اعالم می نمایند

این برادری برپایھ .انتخابی نبوده و بھ روی ھمھ باز استترویج می شود» سازمان خالفت اسالمی«برادری ای کھ توسط 
ارتباط گسترده است کھ مخاطبان آن بسیار فراگیر ھستند و از راه کار جنگی عمدتا پی در پی، بھ طور وسیع ازطریق 

فیت بد ازدرحالی کھ القاعده تنھا بھ صورت قطره چکان، ویدیوھایی با کی.رسانھ ھا و شبکھ ھای اجتماعی پخش می شود
.سرانش در غارھا را نشان می داد

بنابر ضرورت ساختھ شد تا این کھ ازبین رفتن »القاعده«شکل شبکھ ای .این امر بدون ارتباط با ساختار دو جنبش نیست
اما سلسلھ مراتب جنبش برپایھ اصل اقتدار دوگانھ نظامی و مذھبی ساختھ .یک حجره مخفی برکل جنبش اثرمنفی نگذارد

بنا براین، با آن کھ منشا جنبش ھای آنھا بسیار متفاوت است، عبدالمالک دروکدل (القاعده مغرب اسالمی، .شده است
(AQMI ،القاعده عراق) ابومصعب الزرقاوی ،AQI( ،القاعده در شبھ جزیره عربستان) انور االوالکی ،AQPA( یا ،

(طالبان افغانستان) و سلیمان احمد گودان (الشباب) نمایندگان منطقھ یی حتی رھبران جنبش ھای متحد با آن مانند مال عمر 
بن الدن و پس از او ایمن الظواھری، چھره ھایی طرح شده از پیامبر اسالم و صحابھ او در نمایی فرجام 

.بوده اند(eschatologique)شناسانھ

وبکر البغدادی تاحدی کسل کننده ستایشگر شعار خود اب.خالی نیست» سازمان خالفت اسالمی«جای و مفھوم ریاست در 
با پرچم، نماد .نیست» القاعده«با این حال، مطلق گرایی مشرکانھ پرستش رھبر در سازمان او بھ اندازه .است» هللا اکبر«

.انگشت رو بھ آسمان وجنگجویان ناشناس رسانھ ای شده، آنچھ کھ باید نمایانده شود خود جنبش است

پایھ مردمی، .(پایھ) دست یافتھ است» = القاعده«بھ گونھ عجیب، بالخره بھ مفھوم » ازمان خالفت اسالمیس«بنابراین، 
ھمھ اینھا است و برخالف پراکندگی اقدامات » سازمان خالفت اسالمی«پایھ بنیان گذارنده، پایھ قلمرویی و پایھ نظامی، 

الی، بھ جای کوشش ھای منزوی بدون برنامھ مشخص، خلیفھ برای در نیویورک، بمبئی، مادرید یا ب» القاعده«گاه بھ گاه 



دست یابی بھ ھدف خود یعنی تسخیر دنیا از طریق اقدامات مسلحانھ سطح باال و برای دنیای جھادگرایی برمبنای این پایھ 
.دارای تنوع است کھ خلیفھ برای دست یابی بھ ھدف خود یعنی تسخیر دنیا حساب می کند

بلکھ اختراع خشونت متکی بھ اصولیک پدیده نھ، 

راھبرد آن اکنون در چھار مورد اساسی با راھبرد .خود را برای انجام این کار وفق کرده است» سازمان خالفت اسالمی«
مورد دوم، .مورد نخست استقرار دایمی در یک سرزمین، تا ثبات جغرافیایی جنبش را تامین کند.تفاوت دارد» القاعده«
از رویکرد بی ثبات سازی گذشتھ و درطلب حاکمیت در این سرزمین است، درحالی کھ » فت اسالمیسازمان خال«
» سازمان خالفت اسالمی«دیگر اینکھ .درپی بی ثبات سازی سرزمین مورد عملیات است و نھ اداره مستقیم آن» القاعده«

را تصرف می کند کھ ھدف از ) یت، موصلفکر تسخیر برمبنای مراجع تاریخی را دارد و محل ھایی نمادین (رقھ، تکر
سرانجام، این مبارزه ای محلی، نزدیک و مداوم است کھ ابزارھایی متفاوت از .آنھا ویران ساختن نظم پیشین منطقھ است

در » سازمان خالفت اسالمی«این امر نشانگر عملی بودن کار .تروریزم گرفتھ تا نیروھای استندرد را بھ کار می گیرد
است کھ با وارد کردن ضربھ ھای غیرمداوم بھ منافع یا نمادھای غربی در داخل خاکشان یا کشورھای » القاعده«قیاس با

.متحد با آنھا، ازطریق شبکھ ھایی محدود یا مخفی می پردازد

، تسلط آشکار بر ھمھ است: سنی ھای میانھ رو، شیعیان، علوی ھا، مسیحیان» سازمان خالفت اسالمی«راھبرد نھایی 
ت سازمان خالف«ضدیت با شیعھ، مبارزه علیھ کردھایی کھ بی مذھب تلقی می شوند، بنیاد عقیدتی .یھودیان یا ایزدی ھا

.برپایھ انگیزه ھای ضد غربی ساختھ شده است» القاعده«را تشکیل می دھد، درحالیکھ » اسالمی

درحالیکھ .خیلی روشن است: تسلیم ناپذیری کاملبھ راه انداختھ، بیانگر موضعی » سازمان خالفت اسالمی«خشونتی کھ 
» سازمان خالفت اسالمی«القاعده با دریافت غرامت برای آزادسازی گروگان ھا نیازھای مالی خود را تامین می کند، 

این تندروی افراطی بھ یافتن اعضای جدید کمک می کند کھ فکر می کنند .گروگان ھا را در منظر عمومی اعدام می کند
گاه بھ طور مخفی درمیان جوامعی کھ آنھا را محکوم » القاعده«اعضای .گونھ ھمزیستی با بقیھ دنیا امکان پذیر نیستھیچ

ازاین کار خودداری کرده و در سرزمین خالفت خودخوانده » سازمان خالفت اسالمی«اعضای .می کنند زندگی می کنند
د، دارای محدوده مشخص، حزم اندیش و ھوادار قوت و شدت خویش زندگی می کنند. نقطھ آغازگسترش فکری بی مانن

سلفی گری جھادگرا، یعنی گردھم آمدن ھمھ افراد بشر در یک خالفت سخت گیر و حذف ھمھ آثار را باید در اینجا یافت: 
.جز آنچھ کھ مربوط بھ اسالم سنی می شود

خشونت زیادتر، بھتر رسانھ ای » ان خالفت اسالمیسازم«این فکر جدید نیست، القاعده قبال پیشرو آن بوده، اما ترور 
این امر نھ یک پدیده جدید، بلکھ بازسازی .شده و سازماندھی شده تر است و بھ طور روزمره بھ نمایش گذاشتھ می شود

بھ دلیل جراحت ھایی کھ براثر ھریک از حملھ ھایش ایجاد» القاعده«.چیزی است کھ دنیا کم کم بھ آن عادت کرده بود
سپتامبر ١١شده بود، ھرگز اقدامی بھ گستردگی آنچھ کھ موجب ورودش بھ صحنھ رسانھ ای شد، یعنی سوء قصد ھای 

با ازبین رفتن رھبر آن و تغییر محل مرکزیت آن از افغانستان بھ پاکستان، زیر ضربھ ھای » القاعده«.را تجدید نکرد
.ایمی شروع بھ نشان دادن عالیم خستگی کرده استسخت عملیات نظامی، کشتار ھای ھدفمند و تعقیب ھای د

نماینده تجدید جھادگرایی برای مردمی است کھ غالبا بھ ھیچ وجھ حساسیتی نسبت بھ » سازمان خالفت اسالمی«ظھور 
نداشتند، مانند سنی ھای عراق و سوریھ، کھ در خط نخست جنگ داخلی خونینی بود کھ بھ اشغال ٢٠٠١حادثھ ای سال 

.انجامید٢٠١١و سرکوب مفرط رژیم سوریھ ازسال ٢٠٠٣درسال امریکا 

یا بھ این دلیل .آگاھی نداشتند» القاعده«از وجود ٢٠٠١درواقع پیش از سال » سازمان خالفت اسالمی«بیشتر ھمدستان 
، یا بھ این دلیل کھ -سالھ بود ٧سال دارد درآن زمان کودکی ٢٠جوانی کھ امروز -کھ بھ قدر کافی سن و سال نداشتند 

.ھنوز تا این حد دچار تندروی اسالمی با بازتابی بی سابقھ از سوی اعضا و نیز، ریشخند تاریخ، حریفانش نشده بودند

، بی گمان جوانان اسکاندیناوی یا چینی این فکر را نداشتند کھ درکنار مجاھدین افغان یا الجزایری ١٩٩٠درسال ھای دھھ 
را بپذیرند و مدرسھ بھ مدرسھ بھ شنیدن روایاتی بنشینند کھ از اندیشھ تاریخی مذھبی بھ ) ۴» (تکفیر«یا منطق باشند و 



امروز شمار پیکارجویان خارجی کھ از کشورھای غربی نیستند درمیان نیروھای .بسیج عقیدتی جنگجویانھ می رسد
.بھ ھزاران تن می رسد) ۵خالفت (

، جھانی شدن مبادالت موجب تغییر جھادگرایی از راه »سازمان خالفت اسالمی«تا » اعدهالق«، از ٢٠١۴تا ٢٠٠١از 
را نوسازی نموده و ھمھ » القاعده«، »سازمان خالفت اسالمی«.دسترسی بھ اطالعات، ایدیولوژی، شبکھ ھا... شده است

دا ارایھ می کند بھ حریم قداستش را دعوت می کند کھ برای چشیدن آنچھ کھ بھ عنوان شان و شوکت زندگی جاودانی شھ
مغرب، ساحل، شاخھ افریقا، شبھ جزیره عربستان، خاور نزدیک، پاکستان، ھند و آسیای جنوب شرقی » القاعده«.بیایند

اول جذب و درخود ترکیب می کند و سپس در ھر منطقھ ای » سازمان خالفت اسالمی«.را جدا جدا سازماندھی می کرد
تمرکزگریز بود و ازاین راه برخی از واحدھای » القاعده«سازمان تمرکزگرا است درحالی کھ این .گسترش می یابد

).۶پیوستھ بودند را در جمع والیت ھای سرزمین خود می آورد (» القاعده«مستقلی کھ تنھا ازمنظر ایدئولوژیک بھ 

ھای جنگجو سوریھ ای را بھ خود بھ وجود آمده، نخست گروه » دولت اسالمی عراق«کھ از » سازمان خالفت اسالمی«
گرفتھ تا ) ٧اکنون شمار زیادی در صف پیوستن بھ این جریان ھستند، از اعضای انصار الشریعھ در لیبیا (.جذب نمود

ھم مطرح است و موجب تفرقھ » القاعده«مسالھ پیوستن گروه ھای اصلی ).جنبش متحد جھاد در افریقای غربی (موجائو
ابو عبدهللا عثمان العصیمی، یکی از بنیانگذاران گروه سلفی تبلیغ و (AQMI)»عده مغرب اسالمیالقا«شده است مانند 

آموزش مذھبی و جھادی. گروھی از قبل پیشگام این جریان با جدایی از القاعده و بیعت با ابوبکر البغدادی شاخھ جدیدی 
در صحرای سینای ). ٨اه خلیفھ) بھ وجود آوردند ((سپ» جند الخلیفھ«را در مغرب بھ نام » سازمان خالفت اسالمی«از 

حتی .پیوستھ است» سازمان خالفت اسالمی«نخستین گروه سلفی جھادگر محلی نیز بھ » انصار بیت المقدس«مصر 
.)»٩خدا ابوبکر البغدادی را حفظ کند («ابوبکر شکو، چھره جنجالی سلفی گری و رھبر بوکوحرام نیز گفتھ است: 

غلبھ خواھد کرد، از اھمیتی جانبی برخوردار است زیرا » القاعده«بر » سازمان خالفت اسالمی«کھ آیا ولی این پرسش 
.وه روش ھا و ھدف ھایی متفاوت دارند، ھر دو بھ صورت موازی بھ سوی یک ھدف حرکت می کنندربا آنکھ این دو گ
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