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شکل سازمانی داعش بر مبنای خالفت و ایجاد دولت اسالمی بنا نهاده شده است. 

بنابراین اگر داعش بخواهد به اندیشه اولیه ی خود ملتزم باشد، باید برای استقرار دولت 

از  یکی  سرزمین  عنصر  زیرا  باشد  داشته  سرزمین  است  آن  مدعی  که  آنگونه  اسالمی 

مولفه های برپایی دولت اسالمی مد نظر داعش است. در همین راستا، پژوهشگران درباره 

اینکه داعش مسیر آینده ی خود را چگونه تعیین خواهد کرد گمانه زنی هایی کرده اند. برخی 

معتقدند داعش به رویکرد القاعده نزدیک خواهد شد و الزاما برای ایفای نقش، سرزمین 

را مالک رفتار خود قرار نخواهد داد. برخی دیگر پیش بینی می کنند که داعش در فضای 

مجازی به فعالیت خود ادامه و عضوگیری خود را در این فضا انجام خواهد داد و از طریق 

فعالیت  در جای جای جهان  تنها  تاکتیک گرگ های  از  ناشی  تروریستی  عملیات های 

خواهد کرد. سناریوی دیگر این است که داعش در کشورهایی که زمینه ی رشد دارد، 

فعالیت های نظامی و تبلیغی خود را تقویت خواهد کرد و برای به دست آوردن سرزمین 

تالش خواهد کرد]۱[.

این مقاله در صدد بررسی فعالیت های داعش در سرزمین هایی است که در چند ماه 

گذشته فعالیت خود را در آن ها بیشتر کرده است و امکان دارد بخواهد در این سرزمین ها 

دولتی به مانند آنچه در عراق و سوریه تشکیل داده بود، تشکیل دهد.

به صورت کلی داعش در سرزمین هایی قابلیت رشد و نمو خواهد داشت که دارای 

ویژگی هایی باشد. این ویژگی ها می تواند شامل وجود دیدگاه سلفی در مردم آن سرزمین، 

وجود دولت شکست خورده، وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی فراوان و غیره باشد. 

عالوه بر این، داعش برای تحریک احساسات و عضوگیری از مستمسک هایی چون فقر 
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مردم، ظلم به آنان، ارتداد حاکمان کشورها و… استفاده می کند. به همین دلیل محصوالت 

رسانه ای داعش عمدتا با مفاهیمی چون شرک، قتال، ارتداد، ظلم حاکمان، فقر مردم و غیره 

همراه است تا بتواند با استناد به آن ها عضوگیری کند]۲[. کشورهای زیر از جمله مواردی 

هستند که برخی ویژگی های مذکور را دارا هستند و داعش توانسته در آن ها فعالیت موثر 

انجام دهد.

افغانستان

هرج و مرج در افغانستان و نیز دولت ضعیف در این کشور فضا را برای حضور 

جنگجوی  هزار  روسی، حدود ۱۰  رسانه های  برخی  آمار  بر  بنا  مهیا کرده است.  داعش 

داعشی در افغانستان حضور یافته اند. این رسانه ها اعالم کرده اند به علت محدود شدن داعش 

تروریستی  گروه  اعضای  سوریه،  و  عراق  در 

همین  در  کرده اند]۳[.  فرار  افغانستان  به  داعش 

راستا خبرگزاری اعماق وابسته به داعش از کشته 

افغانستان  اطالعاتی  عنصر   ۱5۰ شدن  زخمی  و 

داد]۴[.  خبر  داعش  نیروهای  دست  به  کابل  در 

از سوی دیگر بیعت شماری از اعضای طالبان با 

افغانستان  غور  و  در والیت سرپل  داعش  گروه 

برخی  روی  داعش  که  است  این  نشان دهنده 

اعضای طالبان نیز حساب بازکرده است و برای 

از  یک  کدام  دقیقا  اینکه 

سران  نظر  مد  مذکور  سناریوهای 

است  حیاتشان  ادامه ی  برای  داعش 

قرائن  و  شواهد  اما  نیست.  مشخص 

که  می دهد  نشان  منطقه  در  موجود 

مناطق  در  را  خود  فعالیت های  داعش 

و کشورهای دیگر از قبیل لیبی، مصر، 

جدیت  با  غیره  و  نیجریه  افغانستان، 

دنبال می کند.
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جذب آنان نیز تالش خواهد کرد.]5[ عملیات های تروریستی به اضافه ی عضوگیری و نیز 

بیعت برخی از اعضای طالبان با داعش نشان گر تمرکز این گروه برای کسب سرزمین در 

افغانستان است.

 

نیجریه

گروه تروریستی بوکوحرام در سال ۲۰۰۲ در مخالفت با آموزش محتوای غربی در 

مدارس نیجریه تشکیل شد. بوکوحرام در سال ۲۰۱5 بیعت خود را با داعش اعالم کرد و نام 

خود را به »والیت غرب آفریقای دولت اسالمی« تغییر داد. گزارش هایی از اختالف های 

موجود بین بوکوحرام و داعش وجود دارد اما با توجه به بیعت این دو گروه و نیز شباهت 

تفکر تکفیری در اندیشه و عمل، امکان حضور داعش در نیجریه نیز وجود دارد.

نیز  کامرون  و  چاد  مانند  نیجریه  همجوار  کشورهای  در  بوکوحرام  طرفی  از 

عملیات هایی انجام می دهد. طبق گزارش اندیشکده رند، در این منطقه حدود ۲۰ ملیون نفر 

زندگی می کنند که از این ۲۰ ملیون نفر، حدود ۹ ملیون نفر از آنان در سال ۲۰۱6 نیازمند 

کمک هایی برای زنده ماندن بوده اند. هرچند با مبارزه هایی که علیه بوکوحرام شده است 

قسمت هایی از منطقه تحت سیطره آنها باز پس گرفته شده است]6[ اما وجود چنین شرایط 

آشفته ای به عالوه ی سرزمین هایی که تحت تسلط این گروه تروریستی است،  به مثابه ی 

یک زمینه ی فراهم تلقی می شود که توان فعالیت داعش و هم پیمانش  ـ بوکوحرام ـ در 

آن میسور خواهد بود. )نقشه زیر پراکندگی بوکوحرام در نیجریه را نشان می دهد.(
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)نقشه شماره ۱: پراکندگی بوکوحرام در نیجریه]7[(

لیبی

داعش نیروگیری خود را در جنوب و مرکز لیبی آغاز کرده است. چنین سیاستی در 

شهرهایی امکان اعمال یافته است که درگیری های قبیله ای وجود دارد و فقر در درون آن 

گسترده شده است. این گروه که در سال ۲۰۱6 نیز مناطقی از این کشور را به تصرف خود 

درآورده بود تالش می کند دوباره سیطره وسیع سرزمینی خود را به دست بیاورد. داعش 

هرگاه نتواند بر منطقه ی وسیعی در لیبی سیطره پیدا کند، بر نهادهای قدرت رقیب هجوم 
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می آورد. این سیاست تا حدودی برای پیشبرد راهبرد داعش کارآمد بوده است]8[. شبکه 

العربیه در گزارشی درباره حضور داعش در لیبی اشاره کرده است که این گروه با سرقت 

بانک ها و نیز گروگان گرفتن کارمندان بودجه خود را تامین می کند. در این گزارش ذکر 

شده است که از ملیت های تونسی، مصری و سودانی به این گروه در لیبی پیوسته اند. این 

افراد در شهر »صبراته« آموزش می بینند و سپس آماده جنگ می شوند]۹[. )نقشه ی زیر 

پراکندگی داعش در لیبی را با رنگ سیاه نشان می دهد.(

)نقشه شماره ۲: پراکندگی داعش در لیبی]۱۰[(
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 مصر

حضور داعش با عنوان »والیه سینا« در صحرای سینای مصر و نیز قوت گرفتن 

فعالیت های آن پس از فتح البوکمال در سوریه و نیز تصاویری که از سوی این گروه مبنی 

بر آموزش اعضای خود برای جنگیدین در این منطقه منتشر شد، دال بر سرمایه گذاری 

داعش بر شمال مصر است. به عنوان مثال حمله ی تروریستی داعش به نمازگزاران در مصر 

بالغ بر ۳5۰ کشته و ۱5۰ زخمی بر جای گذاشت که آن را بزرگترین حمله ی تروریستی 

در تاریخ مصر عنوان کرده اند.]۱۱[ هرچند تعداد جنگجویان داعش در شمال سینا را ۱5۰۰ 

نفر تخمین زده اند و این عدد بزرگ به نظر نمی رسد اما باید نگران عضوگیری داعش در 

مصر و همراه ساختن افرادی که گرایش های سلفی دارند بود.

 

دیگر کشورها

فیلیپین،  نظیر  کشورهایی  در  داعش 

پاکستان، تونس، اندونزی، و غیره نیز فعالیت هایی 

گستردگی  به  یا  فعالیت ها  آن  اما  است.  داشته 

فعالیت در کشورهایی که به طور مستقل در باال 

اینکه  یا  است  نبوده  گرفت،  قرار  بررسی  مورد 

داعش به صورت وسیع سرمایه گذاری کرده است 

توانسته داعش را سرکوب  اما دولت آن کشور 

رسانه های  برخی  آمار  بر  بنا   

جنگجوی  هزار   ۱۰ حدود  روسی، 

یافته اند.  حضور  افغانستان  در  داعشی 

علت  به  کرده اند  اعالم  رسانه ها  این 

محدود شدن داعش در عراق و سوریه، 

به  داعش  تروریستی  گروه  اعضای 

افغانستان فرار کرده اند.
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کند. به عنوان نمونه داعش در فیلیپین توانست شهر ماراوی را به کنترل خود درآورد اما 

نیروهای امنیتی این کشور داعش را سرکوب کردند و شهر را پس گرفتند.

 

مشکالت پیش روی داعش برای کسب سرزمین

داعش در کسب قدرت در برخی از کشورهای مذکور نسبتا موفق عمل کرده است 

مبارزه  داعش  با  این کشورها  دولت های  اوال  است.  مواجه  مشکل  چند  با  طرفی  از  اما 

ثانیا  نشده هستند.  تثبیت  متزلزل و  لذا عمدتا سرزمین هایی که کسب می کند  می کنند 

داعش برای نفوذ در سرزمین ها بعضا دارای رقیبانی از جنس خود است که توان مانور را 

از داعش می گیرند به عنوان مثال در افغانستان برخی گروه های طالبان، برای داعش رقیب 

محسوب می شوند. یا در لیبی گروه هایی مانند انصارالشریعه با داعش هم راستا نیستند. ثالثا 

با شکست هایی که داعش متحمل شده است بخشی از نیروهای او تحلیل رفته اند و یا از 

امیدشان برای مبارزه کاسته شده است. رابعا در برخی موارد با عدم پذیرش مردمی آن 

سرزمین مواجه می شود که تحمیل قوانین آنان را 

نمی پذیرند و کار را برای آنان دشوار می کنند.

 

نتیجه گیری

داعش برای حفظ اندیشه خالفت، تالش 

اجرای  با  تا  آورد  دست  به  سرزمین  می کند 

العربیة در گزارشی درباره  شبکه 

لیبی اشاره کرده است  حضور داعش در 

نیز  و  بانک ها  سرقت  با  گروه  این  که 

خود  بودجه  کارمندان  گرفتن  گروگان 

ذکر  گزارش  این  در  می کند.  تامین  را 

شده است که از ملیت های تونسی، مصری 

و سودانی به این گروه در لیبی پیوسته اند.
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قوانین مد نظرش، بتواند خود را دولت اسالمی در آن سرزمین بنامد. با این توضیح، داعش 

سعی کرده تا با استفاده از مولفه هایی که در یک منطقه نظیر درگیری داخلی، ناامنی، وجود 

دولت شکست خورده، فقر و غیره وجود دارد، استفاده کند و خالفت خود را به آن مناطق 

انتقال دهد. در این راستا کشورهایی مانند افغانستان، لیبی، نیجریه، مصر و در صورت امکان 

عراق و سوریه هدف داعش برای بازیابی سرزمین هستند.
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