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 1محسن دیانت

 چكيده  

دهطتده صلتج یدیتدی         شتا   ،های گذشتت  در نطقهت  واورننا ت     های تروریستی در سال رشد گروه

نسائج  نطنتی در نطقه   ست. گسترش سریع گروه تروریستی د عت  در عتر و و ستهری  ننتا یر  یت       

تروریستی دییر در قالب سطتی صهرت  یرصتت  و سنستتج ینتا ی شتد  در      های  کت   ست ک  حرکت

قهت  و ینتا  گردیتده     ی ناعت  گستتردگی و تهستآ  د  در ستق  نط     قالب ساوتار  رتباطاتی و رسا  

های ستطی عتر و و ستهری  و دییتر      عه نج رو  شطاوتی تأثنر ت ننمی در گر ی  تهدههمچطن   ست. 

 ،    همنت نسز یی نروتهد ر  ستت. هتدز    هت وه  حا تر      د شت  و نقالآ  د  هاط ینا  ن  د ع  

های رو  شتطاوتی گستترش و یتذف  صتر د نت  گتروه تروریستتی د عت   ستت. صر تن             نررسی  ننط 

ه وه   ی   ست ک   حساس سروهردگی  اشی    تبآنض  یتماعی،  د ری و سناسی عانتج  صت ی در   

گر ی  ن  د ع   ست. ه وه  حا ر نا  ستفاده روش تهصنفی ت تح ن تی و  ستتفاده    نتته  نآتبتر      

ج  دست یاصت   ست ک  نس ما ا  سطی نذهب نر ی کسب تشخص    یک سته و نبتار ه نتا    ن   ی   تن

روش وشته ت کتهر د عشتی ر  نتر نبتار  ت         ستهی دییتر،   شده و حس وفت گروهی  ههیت هایمال

هتای   در  یت  نهالت  همچطتن  نت  تفلتنج نت  روش       . همچطن ند ی و عاری    وشه ت ترین  دهطد

های یطگ رو  ی نهرد  ستفاده  یت  گتروه  شتاره       نر ی یذف  نرو و روشتب نغاتی و هروهیا د ی د ع

 ،های ر دیکتال تروریستتی نتذهبی    های نطحلر ن  صرد د ع  در ننا  گروه یکی    وی گی .شده  ست

 .   ستهای تب نغاتی نر ی یذف عضه یدید  یاصت       ا  در صآالنت  ی و سا نا   ستفاده رسا  

دولت  سالنی عر و و شام(،  حساس ستروهردگی،  حستاس تشتخص    د ع  ) واژگان كليدي:
 . ی ت طبهات نحروم سطی ت   ا  د عشی نحته ی تب نغات رسا  
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 مقدمه

گیرندد  امدا هرگداه شداهد بدروز       تدریج و مرور زمان شکل می فرایندها و تحوالت سیاسی به
عوامل روانی و روانشناسدانه در پد     قطعاً  تغییرات ناگهانی و تحوالت سریع سیاسی هستیم
. به همین دلیل این مقاله قصدد دارد بده   هستنداین تغییرات سریع و دفعی در حال ایفای نقش 

با حضور نیروهدای  گذشته شاید تا چند سال  .بعاد روانشناسی سیاسی داعش بپردازدبررسی ا
هدای   ک  احتمال ظهور و قدرت گرفتن گروه ائتالف غربی به رهبری آمریکا در عراق هیچ

عندوان   به (دولت اسالمی شام و عراقداعش )یا گروه  .داد تندروی تکفیری را در عراق نمی
اطق شمالی این دو کشور ظهور کرد و به سرعت تبددیل بده   یک جریان جدید سیاسی در من

بدا جمعیتدی بدالر بدر       د و با تصرف سرزمینی به مساحت کشور بریتانیدا شیک ماشین جنگی 
های اسدالمی را نید     طلبی و گسترش خالفت اسالمی بر سایر سرزمین توسعه  پنج میلیون نفر
 (. Alison, 2008: 42نماید ) پیگیری می
اسدالم سدنی بداور دارندد و خدود را تنهدا       دین فیری به تفسیری بنیادگرا از های تک گروه

دانندد و اعتقداد دارندد کسدانی کده در جهدان مادل آنهدا فکدر           دین میاین معتقدان حقیقی به 
کنند کافرانی هستند که در پی نابودی اسالم هستند و از همین زاویده حمدالت خدود بده      نمی

 منظدور  ندوعی خشدونت را بده     کنند. از این جهت توجیه میدیگر مسلمانان و غیرمسلمانان را 
گیرندد   کدار مدی   هدای کفدر بده    دست آوردن قدرت و اعمال حاکمیت برای مبارزه با جلدوه  به
(Bunzel, 2014: 42 .) 

یابی و تشخیص علل دقیدق   برای ریشه   اندیشمندان سیاسیدر ابتدای قرن بیست و یک
یی مذهبی به طور جددی بده تکداپو افتداده و در ایدن      گرا روانشناسی خشنونت در قالب افراط

ندرم شخصدیتی و   نمودند و تالش کرده هایی با تأکید بر عوامل روانشناسانه ارائه  نظریهزمینه 
ورزند  تعریف و تعیدین کنندد    گرایان مذهبی را که به خشونت کور مبادرت می روانی افراط

بر اساس قالب روانشناسی سیاسدی توجیده    و با ارائه الگویی از این نوع تیپ شخصیتی  آن را
اما از آنجایی کده در ایدن منظدر اندیشدمندان هرگد  موفدق بده کشدف یدک الگدوی            .نمایند
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ما در این تحقیق درصدد برآمدیم از چارچوب روانشناسی اجتماعی نشدند  شخصیتی معین 
یعندی احسداس     گرثر عوامل روانی و اجتماعی بر یکددی أو ت تأثیراستفاده کنیم و با تأکید بر 

تشخص اجتماعی افدراد بده بررسدی ایدن پدیدده بپدردازیم. احسداس تشخصدی کده افدراد در           
العمل به احساس خطر  تبعیض و تحقیر و یا در شرایط اعمال محدودیت اجتمداعی از   عک 

گرایدی   افدراط تردیدد   بدی تواند با اعمال خشونت کدور همدراه باشدد.     دهند  می خود بروز می
هدای مختلدف    اسبی را برای ابراز تشخص توام با خشونت برای افراد در ردهمذهبی فضای من
های سیاسدی و مدذهبی مانندد داعدش فدراهم سداخته اسدت. لدذا افدراد در           سازمانی در جریان

غربدی  های باالی این جریدان کده دارای تحصدیالت عالیده و آکادمیدک در کشدورهای        رده
 شدان  م از تبعیض و تحقیدر جایگداه اجتمداعی   به عللی همچون ح  و انگی ه قوی انتقاهستند 

به ابراز تشخص اجتماعی سرکوب شده خدود  از  هستند اروپایی  عموماًکه در جوامع می بان 
کنندد.   عرب را تهدیدد مدی   اهل سنت عموماًپردازند و  می طریق اعمال خشونت کور مذهبی

  به طبقات پایینی جامعده سواد و متعلق  افراد متعصب مذهبی  کم  های پایین سازمانی در رده
یابندد تدا بده     گردند و آنها نی  به اعمال خشونت کدور تمایدل مدی    هی م آتش نخبگان فوق می

 نوعی تشخص اجتماعی خود را ابراز نمایند. 
وجه تمای  تحقیق فعلی با سایر مقاالت و تحقیقاتی است کده تداکنون    ترین مهملذا این 

 در این زمینه نگاشته شده است. 
هددا و  بررسددی دیدددگاه منظددور مفهددوم تشددخص در روانشناسددی را بدده حاضددر  پددهوهش
. مطابق دیدگاه آری کروگلسنگی متخصدص  دهد میهای داعش مورد بررسی قرار  گرایش

همانا میل بده مطدرب بدودن  محتدرم بدودن و در چشدم         روانشناسی  تشخص به معنای مطالبه
های مختلف احساس تشخص خود  توانند به دلیل ناکامی دیگران کسی بودن است. افراد می

اعتبداری ناشدی از تبعدیض )امدری کده بسدیاری از        به خاطر حد  بدی   ماالً .را از دست بدهند
 اش مسدلکان ایددئولوکیک   هم زمانی که فرد احساس کنداند(  مسلمانان در اروپا تجربه کرده

شدده بدا    گیرند. ترکیدب هویدت پایمدال    در نقاط مختلف جهان مورد تحقیر و توهین قرار می
تواندد مسدیر زنددگی فدرد را عدو        گذارد که می ح  خفت گروهی اثری چنان عمیق می

ر زیرا مرهمی سریع بد   شود بسیار مؤثر واقع می  ایدئولوکی افراطی در اینگونه شرایط و کند
های افراطی مدذهبی   درد تشخص از دست رفته و راهی مطمئن برای بازیابی آن است. گروه

عندوان   آندان را بده    گیری آگاهانه  از ح  مظلوم واقع شدن و قربانی شدن مسدلمانان  با بهره
هایی که اعمدال خشدونت و تجداوز جنسدی      جهادیست ؛کنند های بالقوه جذب می جهادیست
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 .  دانند تضمین تشخص فردی خویش می ترین تأکید بر زنان کافر را ابتدایی
آمدوز مسدلمان در مددارس اروپدا اعتقدادات و       یدک داندش  به عنوان مادال  زمدانی کده    
گیدرد و   صدورت مدی  های منفی  شود و در مورد آنها قضاوت باورهایش به چالش کشیده می

  شان دفداع کندد   اگر در مقابل از اعتقادات و دین .شود اعتقادات او قرون وسطایی نامیده می
اش در  ممکن است توسط پلی  احضار شود و سدپ  گدذر واکه ایمیدل و صدفحه شخصدی     

 ترتیدب کدامالً   اش بددین  ها اجتماعی از وی گرفته شود و حدریم خصوصدی و شخصدی    شبکه
نات آخر شود و حتی ممکن است به توصیه پلی  مدرسه به او اجازه شرکت در امتحا نقض 
های اروپدا قبدل از عملیدات تروریسدتی      . این شرایط حاکم بر زندگی مسلمانداده نشودسال 

هدای مرگبدار    توان تصدور کدرد بعدد از آن عملیدات     پاری  و بروکسل بوده است و حاال می
ایدن کشدورها   مقدیم   انمسدلمان سایر ای بر زندگی  تروریستی چه شرایط سخت و آزاردهنده

 حاکم شده است. 
به   گیری از نظریه روانشناختی پهوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی د تحلیلی و بهره 

گیدری داعدش و    دنبال پاسخگویی به ایدن مسدائل اسدت. در ادامده بده بررسدی فرایندد شدکل        
 های روانشناختی آن خواهیم پرداخت.   زمینه

 گيری و گسترش داعش   چگونگی شكل. 1

های عمده عراق و  سر خاورمیانه گسترش یافته و قسمتگروه تروریستی که امروزه در سرتا
هددای زیددادی در منطقدده  هددای تحددوالت جدیددد و نگرانددی  زمیندده  سددوریه را در اختیددار دارد
  منی در سدط  انسدانی  اثبداتی در منطقده عدالوه بدر ندا      ای که بی گونه خاورمیانه شده است. به

ناگون شده است. از ایدن جهدت   باعث کاهش ظرفیت و اهمیت منطقه خاورمیانه در ابعاد گو
هم کشورهای غربی و کشورهای خاورمیانده نگراندی زیدادی از گسدترش سدط  دامنده ایدن        

گیدری داعدش در    بررسدی شدکل    گروه تروریستی د داعش د در منطقه دارند. از این جهدت   
سدد ایی اسددت   ههددا و سدداختار آن در تحددوالت منطقدده حددائ  اهمیددت بدد      منطقدده و ریشدده 

(Gulmohamad, 2014 .) 
گردد که بده لحداف فکدری     باز می 1«القاعده عراق»الت داعش به گروه های تشکی ریشه

(. هنگدامی  Austin, 2014هسدتند )  2های افراطی ابومصدعب ال رقداوی   برگرفته شده از اندیشه
                                                                                                                                        
1. Al-Qaida in Iraq (AQI) 
2. Abu Musab al-Zarqawi 
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مریکدایی و سدازمان اطالعدات عدراق کشدته      آدست نیروهای  ابومصعب به 2006که در سال 
داعدش    عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شد. به عبارت دیگدر  به 1شد  ابوایوب المصری

. اسدت « جندالصدحابه »و « شورای مجاهددین »شکل گرفته و جدا شده از القاعده عراق شامل 
عندوان رهبدری ایدن گدروه ظهدور کدرد        ابوبکر البغدادی  در بعقوبه عراق بده   2010در سال 

(Freemen, 2014ًابوبکر البغدادی که اصالتا .) پد  از کشدته شددن المصدری       راقدی اسدت  ع
گدروه داعدش را در   و عنوان رهبر گروه انتخاب شدد   مریکایی و عراقی بهآدست نیروهای  به

کرد. البغدادی طی پیدامی  معرفی مراه شعار و پرچم آن ه به صورت رسمی و به 2013اپریل 
ا بده صدورت   های تروریستی در سوریه است ر النصره که یکی از گروه صوتی داعش و جبهه

ای از تشکیالت القاعده معرفی کرد. این در حالی بدود کده هدر     رسمی اعالم و خود را شاخه
النصره به رهبری ابومحمد الجوالنی و داعدش بده صدورت مجد ا فعالیدت       دو تشکیالت جبهه

 (. Joscelyn, 2013کردند ) می
کدرد    انکدار  هرچند که الجوالنی هرگونه وابستگی به داعش و همچندین الظدواهری را   

بدود. نفدو     2های اسدامه بدن الدن   ها و دیدگاه اما بدون شک این گروه نی  در راستای فعالیت
های خارج از مرز عراق را نید  در   البغدادی فراتر از حوزه داعش رفت و باعث شد که گروه

حدالی  ای که حتی در برابر و مخالفت با رهبر القاعده قرار گرفدت. ایدن در    گونه به  بر بگیرد
طی پیامی تهدیدات   الظواهری رهبر القاعده  ها از فعالیت داعش بود که پ  از گذشت ماه

های نسبت به داعش بیان داشت و دستور عدم پیدروی القاعدده عدراق از داعدش را      و نگرانی
رشدد کدرد   یدک گدروه بنیدادگرایی رادیکدال و مسدتقل از القاعدده در منطقده         و صادر کرد

(Mortada, 2013ل .) ذا داعش گروهی است جهادی در منطقه خاورمیانه که خارج از کنترل
هدا و نیروهدای خداه بده خدود اسدت و بارهدا از         القاعده قرار دارد و این گروه دارای آموزه

 .  است دستورات رهبر القاعده سر باز زده
شود که  داعش بدیش از یدک    های در خصوه داعش بر این نکته تأکید می در تحلیل

کندد و در درون   عنوان یک گفتمان عمدل مدی   سازمان است. به عبارت بهتر داعش بهایده یا 
خود دارای عقالنیت و اصول رفتاری اسدت. هدر چندد ایدن گفتمدان بدا محوریدت خشدونت         

عنوان یک زمینه و تفکدر دارای حدامی و نفدو  اجتمداعی اسدت       بندی شده است اما به مفصل
عدالوه بدر گفتمدان و اصدول رفتداری بده دنبدال        (. از این رو داعش 12: 1393)روشن چشم  

                                                                                                                                        
1. Abu Ayyoub al-Masri 
2. Osama bin Laden 
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عنوان رهبر ایدن گدروه    احیای خالفت اسالمی و قلمرو اسالمی است. لذا  ابوبکر البغدادی به
به صورت رسمی جدایی خود را از گدروه القاعدده اعدالم کدرده و خدود را خلیفده مسدلمین        

فرمانددهان نظدامی    نامید. این در حالی است که رهبدران ارشدد نظدامی تشدکیالت داعدش را     
دهند. امروزه داعش عالوه بر عراق در سوریه و لبنان نی  نفو  قابدل   صدام حسین تشکیل می

 ,Bunzelهای نظامی است ) توجهی دارد و در این کشورها در حال گسترش و انجام عملیات

2014: 45 .) 
 شدود و در حدال انجدام    داعش در شمال لبنان توسدط ابوسدیف االنصداری هددایت مدی     

عملیات نظامی و نفو  در لبنان هستند. رشد داعش در لبنان و تکادر مدذهبی در لبندان باعدث     
ها و قبایل مختلف لبندان ر  دهدد کده عمدده تلفدات       گردیده است تا یک جنگ میان گروه

ها غیر نظامیان هستند. داعش دسترسی زیادی به منابع اقتصادی و جغرافیدایی دارد   این جنگ
کند و در قالب گروه تروریستی در حال اقدام اسدت.   یک کشور عمل نمی عنوان اما هنوز به

و منابع اقتصدادی فدراوان باعدث رشدد سدریع و مقاومدت ایدن تشدکیالت در برابدر حمدالت           
 (. Brisard & Martinez, 2015( )1های ائتالف است )شکل  گروه
 

 

 . منابع مالي داعش 1شکل 
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 اختیانداز روانشن گيری داعش از چشم شكل. 2

معتقددد اسددت از دالیددل مهدم موفقیددت و گسددترش داعددش در منطقدده   1مدار  جورگنسددمایر 
ها میانده رو در عدراق و سدوریه اسدت کده خدود را توسدط دولدت قبلدی ندوری            حمایت سنی

دانندد و امیددی هدم بده بهبدود       المالکی در عراق و بشار اسدد در سدوریه سدرکوب شدده مدی     
ن بده اقلیتدی هسدتند کده     اند و خصوصا اینکه در عراق در حال تبددیل شدد   اوضاعشان نداشته

دسترسی کمتری به قدرت  ثدروت  تحصدیالت  بهداشدت  رفداه اجتمداعی کده در گذشدته        
 مند بودند برای آنها فراهم گردیده است.  ن دیک به وفور از آن بهره

ها عملگدرای سداکن    لذا  طبقات اجتماعی متوسط و متوسط پایین سنی و همچنین سنی
دانندد. آنهدا    رین فرصت برای پیشبرد خواسته هایشان مدی سوریه و عراق جنبش داعش را بهت

های قدومی و مدذهبی در زنددگی روزمدره اشدان بدا        همچنین آگاهند که در خاورمیانه اقلیت
نابرابری اجتماعی  تبعیض  فقر و سایر نامالیمات اجتماعی دسدت بده گریبدان هسدتند. فدواز      

   :داعش دو دلیل دارد های نظامی پیش روی سریع و پیروزی  معتقد است 2جرجی 
 ترساندن دشمنی؛   .1
هدای مختلدف انجدام     همراه کردن طبفات اجتماعی فقیر و محروم سدنی کده بده شدیوه     .2

های مالی گرفته تا پارتی بازی و سوداگری یا تضمین امیندت قاچداق    شود از وعده می
و سهم دهدی از تجدارت قاچداق نفدت در شدرق سدوریه. بهرترتیدب ایدن نیروهدای از          

شوند او همچنین معتقد است  ن محالت فقیر نشین الرقه و موصل جذب میمحرومتری
با ظهور داعش موج سوم جهادگرایی ابعداد روسدتایی و جدذب روستانشدینان را پیددا      
کرده است  برخالف موج اول و دوم که جهادگران از نخبگان اجتماعی و نیروهدای  

 (  Gerges, 2016: 10-12اند ) عموما تحصیلکرده طبقه پایین متوسط شهری بوده
هدای انباشدته    توان چنین گفت که دولدت اسدالمی برآمدده از سدرخوردگی     در واقع می

ای کده حتدی در مصدر نتوانسدته      شده جامعه اهل سنت در کشورهای خاورمیانه است جامعده 
عنوان یک دولت مدنی مقتددر تضدمین کندد و     ادامه حیات دولت اخوانی محمد مرسی را به

اب ار اقتددار سیاسدی خدویش در مصدر بدا       ترین مهمت وی و از دست دادن بعد از سقوط دول
گرایی مذهبی مضاعف روی آورد و زمینه گسترش  کمال تاسف در عراق و سوریه به افراط

                                                                                                                                        
1. Mark Juergensmeyer 
2. Frwaz A. Gerges 
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 داعش به رهبری ابوبکر البغدادی را در آن دو کشور فراهم نمود. 
ها بود دستگیر کردند و به  سنیها ابوبکر البغدادی را به جرم اینکه پیاده نظام  آمریکایی

میالدی در کمپ بوکا در  2005و  2004های  کمپ بوکا ن دیک ام القصر بردند و بین سال
ای از تنددروهای مدذهبی هدم     هدای القاعدده را دیدد و توانسدت شدبکه      جنوب عراق جهدادی 

فکرش را بسازد در همین دوران با افسران ارتش منحل شده صددام هدم آشدنا شدد در واقدع      
ها و افسران پیشین ح ب بعث همانجا شکل گرفت او افسران با تجربه  پیوند نامیمون جهادی

هدا بودندد    خصوه گارد جمهوری را جذب کرد همین و کاردان ارتش منحل شده صدام به
ای ساختند تا به گفته یدک منبدع آگداه عراقدی      که از دولت اسالمی یک نیروی جنگی حرفه

افسدر سدابق ارتدش     13تدا   8یک شورای نظدامی متشدکل از   یک ماشین آدم کشی متکی به 
نفدر   32000تدا   17000اند. در حال حاضر ارتش فرقه گدرای داعدش بدین     عراق تشکیل داده

نیرو دارد. این در حالی است که در دهه نود میالد زمانی کده القاعدده در اوج قددرتش بدود     
چندد الیده دولدت اسدالمی     پیکدارجو داشدت تبلیغدات گسدترده و      3000تا  1000چی ی بین 

های سرخورده سنی را هر جای جهان که باشند جذب کندد در ایدن تبلیغدات     تواند جوان می
کنددد کدده در نبردهددا پیددروز اسددت و راه  دولددت اسددالمی خددود را جنددبش پیشددرو معرفددی مددی

رود به این ترتیب به مخاطبان جدوانش هدم جهدان بیندی آرمانگرایانده و هدم        رستگاری را می
 (. Ibid: 21کند ) یاسی احیاء خالفت رات ریق میپروکه س

ویهه علیه شیعیان و ادبیات ضد آمریکایی از عواملی است  های انتحاری به بمب گذاری
کنند آمریکا با کمدک ایدران تحدت ائدتالف صدلیبی د        های سنی را که احساس می که جوان

آندان بده داعدش     صفوی کشورشان را استعمار و تحقیر کرده تحریک نموده و عامل جدذب 
رحمانده و کدور را    گدری و اعمدال خشدونت بدی     (. دولت اسدالمی وحشدی  Ibid: 26شود ) می
کند تا اسدتفاده از مقاومدت مددنی علیده      ها مؤثرتر معرفی می عنوان اب اری برای بسیج توده به

رحمانده و کدور را جدایگ ین     حاکمان محلی و استعمار خارجی و بدین ترتیب خشدونت بدی  
ی نماید. از این رو  خشونت اعمدال شدده از سدوی داعدش بدر اسداس ندوعی از        اعترا  مدن

 جهان بینی که برای اعضاء آن مشروعیت اعمال خشونت را بهمراه دارد. 
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 ای داعش ناشی از فرآیند جهانی شدن جنگ روانی و تبليغات رسانه. 3

بده مطالعده    پهوهشدگر ارشدد مرکد  مطالعدات اسدالمی بنیداد کیلیدام در لنددن         1چارلی وینتدر 
پددردازد   روزه مددی 30ای و پروپاگاندددای داعددش در یددک برهدده زمددانی  هددای رسددانه فعالیددت
اینکده همگدان داعدش را بده      رغدم  بده های وی بسیار قابدل توجده اسدت. بده عقیدده وی        یافته

شناسند اما این گروه برای جذب نیرو متکی بر تولید انبدوه و متندوع محتواهدای     قساوتش می
روز منابع رسمی پروپاگاندای  30باشد. زیرا طی  تبلیغاتی برای مضامین کمتر خشونتآمی  می

اتی عبدارت  محتوای مختلف تولید و پخش کرده بود که این مواد تبلیغ 1146دولت اسالمی 
بودند از گ ارش تصویری  فیلم  خبر رادیویی نشدریه  پوسدتر و رسدانه دیندی و سدایر اقدالم       
تبلیغاتی تنوع ارائه مطالب نی  قابل توجه بود. زیرا خبدر رادیدویی و متندی خالصده اخبدار بده       

کنند. روسی  عربی  ترکی  کردی  فرانسه و انگلیسی نکتده قابدل توجده     شش زبان تولید می
باشد. تبلیغات هیچ جندبش افراطدی    های پخش شده می یت باالی همه گ ارشات و کلیپکیف

 (. winter, 2016ای داعش قابل قیاس نیست ) در سط  دنیا با این حجم پرویاگانه
 های چارلی وینتر به شرب  یل است:   محتوای تبلیغات داعش براساس یافته

 شمرد.  نظامی روز قبل را بر می های خالصه اخبار د مکتوب یا رادیویی که موفقیت .1
های همیشگی که معجونی است از زندگی روزمره  اهداف نظدامی  مظلدوم    گ ارش .2

هدایی از رفاقدت و بدرادری پیکارجوهدای خدارجی       حساب  نمونده  نمایی خشونت بی
تدر از بقیده     کر است هر روز یکی از ایدن محورهدا پدر رندگ    ه دولت اسالمی الزم ب
 یرد.  گ مورد تأکید قرار می

تأکید بر ایده آرمانشهر اسالمی است مبتنی بدر عددالت اجتمداعی  اقتصداد  خلدوه       .3
 مذهبی و البته گسترش مستمر خالفت در جهان؛  

شدد و فدیلم و گد ارش     تدرین تدم نمایشدی مدی     بعضی روزها آمدوزش نظدامی اصدلی    .4
شدود   های نظامی گدروه عملیدات نظدامی بده نمدایش گذاشدته مدی        تصویری از تمرین

(Ibid) . 
 های  یل است:  های تبلیغاتی داعش در زمینه نظامی متمرک  بر سوکه فعالیت
 حمله؛   .1
 از دست دادن نیروها؛  .2

                                                                                                                                        
1. Charle winther 
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 ستایش شهدا؛   .3
 آمادگی؛  .4
 دفاع؛  .5

هدای غیدر نظدامی متمرکد  بدر خددمات        های تبلیغاتی داعش در زمینه در حالیکه فعالیت
عنوان نمونه در یدک   اشد. بهب محلی  مذهب  فعالیت  عدالت  طبیعت و زندگی اجتماعی می

محتوای تولیدی زنددگی   32مطلب  50مطلب مختلف تولید شده بود. از کل  50روز عادی 
  1داد. همانند کارگاه گچ کاری در موصل توزیع روزنامه در فلوجده  عادی مردم را نشان می
در    مصدادره و سدوزاندن سدیگار   3  تغییدر خطدوط تلفدی در قیداره    2مرمت پیداده رو در تلعفدر  

و حتی در بیرا لقصب مشخص است که یدک لحظده دسدت از تدالش بدرای کسدب        4سرقاط
ای دولت اسالمی  دارند. بنابراین استراتهی رسانه محبوبیت و معرفی خودشان به مردم بر نمی

مطلدب   18باشد که عمده آنها عاری از محتوای خشونتآمی  است بقیه  تولید انبوه و متنوع می
ه ارائه عکد  و فدیلم از عملیدات هجدومی نیروهدای اسدالمی در شدمال        پردازد ب تولیدی می

الددین تصداویری کده محتدوایش مظلومیدت       شدگان صالب سوریه  مدیحه سرایی برای کشته
نمایی بود و حمله هوایی صلیبی د صفوی د ائتالف غرب و دولت عراق مورد حمایت ایدران    

ازاء هر دو ویدیویی که زنددگی عدادی   شد. به  های انبار و کرکو  عراق شامل می به استان
پردازد. نیروها مدادر حدال    داد یکی هم به عملیات نظامی دولت اسالمی می مردم را نشان می

آموزش با تفنگ دوربین دار و همچنین شهیدانی که پیش از منفجر کردن خودشان وصدیت  
بده دقدت تعیدین     خوانند یا حمله به مواضع دشمنی که همه ج ییاتش از پدیش  نامه شان را می

حرمتی به جسد دشمنان یدا   شده یا نیروهای داعش را در حال شلیک خمپاره یا در حالت بی
 (. Gulmohamad, 2014) دهد میفخر فروشی با غنایم نشان 

ماشین تبلیغاتی داعش به مدوازات بده نمدایش درآوردن بعدد زنددگی عدادی و نظدامی        
  بده مخاطدب باشدد و آن مظلومیدت نمدایی      طور مدام در حال تلقین یک موضوع دیگر نی به
کندد. زندان و    های داعش پیوسته تصویر کودکان کشدته و زخمدی پخدش مدی     باشد رسانه می

اند و دردهدا وآالم آنهدا تبددیل بده      سالخوردگانی که در حمالت هوایی دشمن آسیب دیده

                                                                                                                                        
1. Fallujah 
2. Tal afar 
3. Qyarh 
4. Srqat 
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یشده  شدود هم  سرمایه سیاسی داعش گردیده است. تصاویری که از ایدن قربانیدان پخدش مدی    
عنوان پیامد حمالت هوایی ائتالف و دولدت سدوریه جدالد     دلخراش است و عموما آنها را به

نماید قطعا مانور تبلیغاتی روی این قربانیان هم وجود خالفت خود خوانده  دولت  معرفی می
 ,Cowenشدود )  شماری کده داعدش مرتکدب مدی     کند و هم جنایات بی اسالمی را توجیه می

(2008: 41 . 
های خشونتآمی  و کشتارهای بیرحمانه داعش عمدتا مخالفدان احتمدالی    صحنه مخاطب
عنوان ماال سر بریدن سده   باشد نه جامعه بین المللی به های تحت کنترل آن می درون سرزمین

جاسوس در عراق و یا منفجر نمدودن تعددادی از اسدراء افغدانی بدا نشداندن آنهدا روی مدواد         
ن داخلی که یا خودشان را با آرمدان دولدت اسدالمی تطبیدق     منفجره پیامی است برای مخالفا

بدهند یا با کمک به دشمن آنها منتظر مجازات و مرگ هولناکی باشند. الزم به  کدر اسدت   
تفداوت   نمایش محتواهای خشونتآمی  آنقدر متوالی و زیاد نیست که مخاطب نسبت به آن بی

 شود بلکه تا حدی است که مخاطب را بترساند. 
باشدد کده    ای داعش قابل توجه است این نکته مدی  دیگری که در محتواهای رسانهنکته 

های خارجی  با پیام دوستی و برادری دعوت به پیوستن به  جوی به غیر از دو نمونه که پیکار
هدای مدذهبی بدود کده زمینده جدذب        شدوند عمومدا سدایر محتواهدا مبتندی بدر پیدام        داعش می

ای داعش آنقددر گسدترده و محتدوای     سازد. پوشش رسانه پیکارجوها به داعش را فراهم می
تبلیغاتی آن آنقدر متنوع و حجم تبلیغات آن آنقدر کایدر هسدت کده بداالخره هدر مخداطبی       

مخالفدان داخلدی را     های مجدازات وحشدیانه   صحنه  عنوان ماال کند. به چی ی در آن پیدا می
  دارد. تصداویر روندق صدنعت و کشداورزی     ترساند و حامیان داخلدی را راضدی نگده مدی     می

کند. تصاویر اجرای سرسختانه احکدام قطدع    افرادی را که به دنبال کسب و کارند جذب می
  هایی را که مشدتاق نظدام و قدانون و امنیدت اجتمداعی هسدتند       عضو  سنگسار و سربریدن آن

اندازهای زیبا و حیات وحش بهشت را در یاد مخاطب زندده   تصاویر چشمو کند  خشنود می
 (. Brisard, 2015: 82کند. ) می

هدف تبلیغاتی دولت اسالمی از این نوع پروپاگاندا از جذب مخاطدب  جدذب حدامی    
مالی  گرفته تا راضی نگه داشتن افکار عمومی هواداران در داخل مرعدوب کدردن دشدمنان    

اینکده   رغدم  بده تدوان نتیجده گرفدت     بددین ترتیدب مدی    دهدد  مدی داخلی و خارجی را پوشش 
هدای فکدری    توانندد نحلده   ستند کده بده راحتدی مدی    مخاطبان اینترنتی دولت اسالمی افرادی ه

ای داعدش آنهدا را معتداد     دیگری را دنبال کنند اما کارت  تنوع و گستردگی پوشدش رسدانه  
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 کنند.   ای خود نموده است و لذا کمتر به سایر محتواها مراجعه می الگوی بازاریابی رسانه
و وحشدت و توسدعه   ای داعدش بده دنبدال ایجداد رعدب       حوزه عملکرد رسدانه  ترین مهم

های رادیکال اسالمی است. بده عبدارتی    گیری از آموزه هویت سلفی از طریق تبلیغات و بهره
هدای   بنددی شدده و زمینده    گفتمدان خشدونت مفصدل    تدأثیر دیگر  روانشناسدی داعدش تحدت    

گرایدی و اختالفدات    های دینی گرفتده اسدت و بدا تأکیدد بدر فرقده       روانشناسی آن را از آموزه
 .  دهد میا توسعه مذهبی آن ر

 نگرش و رویكرد داعش به زنان . 4

داعش نسبت به زنان رفتاری دوگانه و پیچیدده دارد. مطدابق     براساس نگاشته فرانک گاردنر
 با این نظریه: 

 گیرند.  که در صف دشمنی قرار می یموضع داعش نسبت به زنان .1
 گیرند.  ر میکه در صف هوادار و نیروهای عضو قرا یموضع داعش نسبت به زنان .2

عندوان   بده  گیرندد  عمومداً   موضع داعش نسبت به زنانی که در صدف دشدمنی قدرار مدی    
کم  . دستاستکاالیی برای تجارت یا کاالیی برای پاداش به پیکارجویان و غنیمت جنگی 

عنوان کاالی تجاری خرید و فروش  دختر ای دی در اسارت داعش هستند که به 2000هنوز 
 . شوند میدست  جنگجویان داعش دست بهعنوان پاداش  یا به

 تأسدی  داعش تشکیالتی به نام وزارت غنایم جنگی برای مدیریت مربوط به بردگدان  
فق دولت خودخوانده اسالمی فتوای مفصلی در مورد مواقعی کده مالکدان   وبر کرده است و 
جمله این احکدام  . از است توانند با آنها روابط جنسی داشته باشند  صادر کرده زنان برده می
ممنوعیت سک  پدر و پسدر بدا یدک زن بدرده بدوده و همچندین ممنوعیدت روابدط           مذهبی

هدای   جنسی مالک یک مادر و دختر با هر دوی آنهاست. در فتوای مذکور بده مالکدان بدرده   
د و آنهدا را بده افدرادی کده     ند شود با آنهدا بدا شدفقت و مهربدانی رفتدار کن      زن دستور داده می

شددت   د نفروشند. این عملکرد قدرون وسدطایی داعدش بده    نکن آنها بد رفتاری میند با ندا می
 مورد انتقاد علمای اسالم در سراسر جهان قرار گرفته است.  

اندیشمند اسدالمی از سراسدر جهدان در     120بیش از  2014به نحوی که در ماه سپتامبر 
هبی بدرای توجیده بسدیاری    های مذ رهبر داعش گفتمان  ای سرگشاده به ابوبکر البغدادی نامه

 و به او یادآور شدند که در اسالم آغاز دوباره بردگی حرام است.   هاز اعمالش را رد کرد
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 موضع داعش نسبت به زنان هوادار و عضو داعش. 5

یافتده   سدازمان  صدورت  بده مبتنی بدر جدذب بدانوان      برخالف القاعده و طالبان  موضع داعش
درصدد ایجاد دولتی   کند. از طرفی د دولت جدید نگاه میعنوان بنیا . داعش به زنان بهاست

عنوان بخشی از این آرمانشهر به آنهدا بپیوندندد.    جدید هستند و بسیار تمایل دارند که زنان به
وجدود   هدایی را بده   خدانواده   آیندد  آنها سعی دارند برای جنگجویانی که از سراسر جهان مدی 

 (. Brown, 2016بیاورند )
امید به زندگی یدک پیکدارجو یدک یدا     »گوید:  سابق القاعده می یاعضا از  ایمن دینی

کندد کده    افتد این است که یک زن با فدردی ازدواج مدی   دو ماه است. بنابراین اتفاقی که می
اش بنشدیند.   عمر طوالنی ندارد و پ  از مدتی کوتاه او باید در سوگ همسر از دسدت رفتده  

این دوره سوگواری طدوالنی خواهدد بدود و پد  از آن بدا       احتماالً  اگر این فرد باردار باشد
 «یابدد  شدود و ادامده مدی    فرد دیگری ازدواج خواهد کرد و این داستان بار دیگدر تکدرار مدی   

(Gardner, 2015).  
کندد. آنهدا ضدمن     عنوان عامل ضروری برای حفظ این گروه نگاه مدی  داعش به زنان به

توانند نقدش مهمدی در بسدیاری از     عه هستند که مینیمی از جام  زاد و ولد و تربیت کودکان
آوری مالیدات یدا    آموزش و حتی در جمع  در بخش پ شکی  طور ماال ها ایفا کنند. به بخش

کنندد   گشت پلی  شهری مخصوه زنان جهت تذکر و تنبیه در سدط  جامعده فعالیدت مدی    
(Ibid .) 

 گيری اینترنتی برای جذب زنان های ارتباط روش. 6

و بعدد بدا    ASK. FMاد ارتباط با زنان و جذب آنهدا  اعضداء ابتددا از طریدق تدویتر       برای ایج
و تلگدرام اسددتفاده   Surespc  kikاف ارهدای دارای قابلیددت رم گدذاری چددون    اسدتفاده از نددرم 

ای تدرس وجدود دارد  چدرا کده      های اجتماعی همیشه گونده  کنند. البته در ارتباط با شبکه می
 امل روشن نیست. ک  به صورت ک هویت هیچ

داعش به بسیاری از زنان غربی که به خددمت گرفتده اجدازه      برعک  طالبان و القاعده
داعش از زنان در مقایسده بدا آنچده کده از      .های اجتماعی نقش داشته باشند در شبکه دهد می

ز کند. روزانه شاهد حدود یکصد ه ار توییدت ا  تر استفاده می طالبان و القاعده دیدیم فعاالنه
هدا بده زندانی از جوامدع غربدی       بسیاری از ایدن توییدت   سوی طرفداران داعش هستیم و ظاهراً
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هدای داعدش بده ارائده راهنمدایی و       اندد. زندان در رسدانه    شود که به داعش پیوسدته  مربوط می
گویند که  پردازند و به آنها می شان هستند می های مشاوره به زنانی که در فکر تر  خانواده

 عش بپیوندند. چگونه به دا
روندد خیلدی    بسیاری از زنانی که با عبور از مرز ترکیه به مناطق تحت کنترل داعش می

هدایی   بینند که نه تنها از حضور در خط مقدم خبری نیست بلکه از وظدایف و سدمت   زود می
بدا   هدای امدن و معمدوالً    . زنان مجدرد در خانده  شوند میشود  سرخورده  که به آنها محول می

تعدالیم   هدای  شوند و برای آنهدا کدالس   کنند نگهداری می ه با زبان آنها صحبت میکسانی ک
شود هدر چده سدریعتر بدرای آنهدا همسدری        شود و تالش می مذهبی و زبان عربی گذاشته می

این گردان تنها از زنان تشدکیل شدده و    .پیوندند یافت شود. برخی از آنها به گردان خنسا می
ای را بدده مددردم تحمیددل  زنددی و قددوانین سددختگیرانه گشددت در شددهرهایی ماددل رقدده و موصددل

 کنند.   می
ندام    کلادوم  . امشوند میدختران زیادی به دنبال نیل به مدینه فاضله راهی سوریه  عموماً

مستعار دختر لیبیایی با تحصیالت در سط  راهنمایی اسدت کده بیشدتر عمدرش را در بریتانیدا      
هدای غربدی تصدویر درسدتی از      گذرانده است  اما اکنون در سوریه است. به اعتقاد او  رسانه

کلادوم  دموکراسدی را در تضداد بدا      کنندد. ام  نامند منعک  نمدی  آنچه او خالفت اسالمی می
مبلر جهادی یمندی کده چندد سدال پدیش        او به نقل از انورالعولقی .داند ایی میخالفت اتوپی
قانون خدا نباید به رأی گذاشته شود. این ندوع سداختار هدویتی  ندوعی      :گوید کشته شده می
داعش در حوزه عملکدرد روانشدناختی    .های بنیادگرا با نمودهای مدرن است ترکیب هویت

عندوان مبندا و هددف اصدلی خدود قدرار        صدر اسدالم را بده  خود بازگشت به دنیایی آرمانی و 
تواند بسدترهای الزم بدرای جدذب و متقاعدد کدردن       و این نوع رفتار روانشناختی می دهد می

 .  کنداند  را فراهم  های دینی خود نرسیده کسانی که به خواست

 گيری   نتيجهبندی و  جمع

های افراطی خشن همانند داعش را باید در سده بعدد    علت تمایل افراد به جریان  کلی طور به
. عددم توجده جوامدع می بدان یدا اکاریدت       کدرد اجتماعی  روانی تبلیغاتی و سیاسدی جسدتجو   

هدای قدومی  مدذهبی و نبدود      هدای انباشدت شدده اقلیدت     جمعیتی یک جامعه به سدرخوردگی 
انددرکاران آن   هدا از سدوی دسدت    سدرخوردگی  ری ی مناسب برای جبران و رفدع ایدن   برنامه

مظلدوم واقدع شددن    کنندده   سو و تبلیغات هوشمندانه متنوع و انبوه  که تدداعی  جوامع از یک
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عامل اصدلی موفقیدت داعدش      از سوی دیگراست طیف گسترده یک ملت یا گروه مذهبی 
شدود   ی باعث میهای اینترنتی و مجاز . این گروه با استفاده از رسانهاستدر جذب مخاطبان 

ای برای مخاطبان اینترنتی یا محلی که تحت پوشش تبلیغاتی داعش قدرار   های گسترده جا به
دارند فراهم سازد و آنها را دچار نوعی شستشوی مغ ی نماید که تمام و کمال وجدود خدود   

 را به این ماشین جنگی مرگبار تقدیم کنند.  
آنکده ندوعی ائدتالف جهدانی     رغدم     بهاستکه داعش دارای ابعاد اجتماعی  از آنجایی

ای بدرای آن متصدور بدود.     تدوان ندابودی سدریع و ریشده     علیه آن شکل گرفته است  اما نمدی 
هدای   لحاف سیاسی اگر بتوان مدل دموکراسی تکارگرایانه را در جوامعی که دچار شکاف به

رهید  از  هدا ضدمن پ   قومی و مذهبی هستند به نوعی توصیه کرد که در ایدن ندوع دموکراسدی   
های قومی را به رسدمیت شدناخته و    دیکتاتوری اکاریت  حقوق و جایگاه و مشارکت اقلیت

شداید بده ندوعی      امتیازات اجتماعی  اقتصادی و سیاسی آنها را در اداره جامعه تضمین کنند
 د. کرنمایی را از دست ماشین تبلیغاتی داعش خارج  بتوان حربه مظلوم
بنددی   ی خداه خدود را در ابعداد گونداگون مفصدل     سداز  داعش نوعی هویدت همچنین 

ه رویکردهای خاصی که داعدش در بسدتر روانشناسدی خدود بده انجدام       کای  گونه به ؛کند می
کندد کده    یک ساختار هویتی خاصی را به آن اعطا می  خصوه در حوزه زنان رساند  به می

داعدش بدا محوریدت    آورد. بدر ایدن مبندا      وجود مدی  در نهایت جامعه داعشی و فهم آن را به
ندوعی هویدت     خشونت و ایجاد رعب و وحشت که در جهات گوناگون شدکل داده اسدت  
 متخاصم حتی برای زنان و نوع جذب افراد به خود اختصاه داده است.  

سدت کده   ا بهترین راه برای جلدوگیری از پیوسدتن شدهروندان بده داعدش ایدن        در واقع
کشورهای خاورمیانده بهبدود یافتده و بدیش از     های مذهبی و قومی در  حقوق و جایگاه اقلیت

گذشته توسط دولت که نماینده اکاریت جامعه است  مدورد تأکیدد و توجده قدرار گیدرد. از      
  عددالوه بددر مسددائل روانشددناختی   ایددن جهددت  یکددی از دالیددل اصددلی گددرایش بدده داعددش 

 هاسدت کده ایددئولوکی داعدش را     خصدوه در حدوزه رسدانه    پذیری از جهانی شدن بده تأثیر
. فرایندد جهدانی شددن بدر     شدود  مدی ترویج و باعث جذب نیروهای جوان و تنددرو تکفیدری   

ای کدده جهددانی شدددن باعددث  گوندده سدد ایی دارد  بدده هبدد تددأثیرتوسددعه معنددا و فهددم اجتمدداعی 
شدود.   هدای دیگدر مدی    ها و رفتار آنان در برابدر هویدت   گیری فهم و معنا نسبت به گروه شکل

هدای مدذهبی    حدوزه عملکدرد داعدش در برابدر گدروه      ترین مهمسازی  بدین معنی که غیریت
. در نتیجده  اسدت خصدوه خاورمیانده    تر از آن نمودهای مدرنیته در جهان و بده  قومی و مهم
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ای از رویکردهدای   روانشناسی داعش بر نوعی از هویت فردی و جمعی بندا شدده کده آمید ه    
هدای   ه اسدت کده در حدوزه   ههمونی و توسعه اقتداری خدود در منطقد   منظور مدرن و سنتی به
 کند.   خصوه زنان عمل می های گوناگون به مختلف و گروه

  



 309     گيري روانشناسي خشونت در قالب داعش بررسي شکل

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی

مراحددل بنیدادین اندیشدده در مطالعددات امنیدت ملددی  تهددران: انتشددارات    .(1381افتخداری  اصددغر ) . 1
 پهوهشکده مطالعات راهبردی. 

مدرن  تهدران: انتشدارات    انداز پست رمیانه در چشممسائل امنیتی خاو .(1393چشم  حامد ) روشن. 2
 علوم و فنون فارابی. 

هدای بنیدادگرای سدلفی      جهانی شددن وگسدترش شدبکه    .(1391مهرور )مهدی  و شفیعی  حسن. 3
 . 174فصلنامه تخصصی علوم سیاسی  شماره نوزدهم

موقعیت جوامدع درحدال    جهانی شدن و جهانی شدن وجهان سوم )روند .(1390قوام  عبدالعلی ). 4
 الملل(  چاپ ششم  تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.  نظام بین توسعه در

 ب( منابع التين

1. Alison, Miranda H. (2008). Woman and Political Violence: Femal Combatants in 

Ethno National Confilct, Abingdon: Routledge. 
2. Arie W. kruglanski February (2015). Why Islamic state's brand of hoorror works 

so well. http: //blogs. reuters. com/ great – debate / 2015 / 02 /10 islamic – state 

plays – on humanitys – death – instinit. 
3. Austin, Henry (2014). NBC NEWS, Global Jihadis or al-Qaeda Wannabes: Who 

are the Islamic State of Iraq and the Levant? January 11. http: //worldnews. 

nbcnews. com/_news/2014/01/11/22243203-global-jihadis-or-al-qaeda-

wannabes-who-are-the-islamic-state-of-iraq-and-the-levant?lite 
4. Balibar,E (2004). Europe as Borderland, The Alexander von Humboldt Lecture in 

Human Geography, University of Nijmegen. 
5. Brenner, N (1999). Beyond State-Centrism? Space, territoriality, and 

Geographical scale in globalization studies, theor, Soc. 28. 
6. Brisard, Jean & Martinez, Damien (2015). Islamic State: The Economy-Based 

terrorist fanding, Reflect the official Policy or Position of Thomson Reuters. 
7. Bunzel, Cole (2014). The Islamic state of disobedience: Al-Baghdadi triumphant, 

October 5. http: //www.jihadica.com/the-islamic-state-of-disobedience-al-

baghdadis-defiance. 
8. Clapham, C (1990). Sovereignty and the Third World State, Political Studies. 
9. Cowen, D. Gilbert, E (2008). The Politics of war. Citizenship, territory. In: 

Cowen, D. Gilbert, E. (Eds). War, Citizenship, territory. Rutledge. London. 
10. Creveld, Martin (1991). The transformation of war, New York: the free press. 
11. Fox, Jonathon (2001). Are Middle East Conflicts more Religious? Middle East 

quarterly. 



 پنجم و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     310

12. Freeman, Colin (2014). Meet Abu Bakr al-Boghdadi, al-Qaeda's new poster boy 

for the Middle East, Januarry 13. 
13. Fukuyama, F (2004). State- Building: Governance and world order in the 21st 

century. 
14. Gerges Fawzaz A. (2016). A history ISIS, Prinseton University Press. 
15. Gordon, Gen. Col, James (1993). Land Warfare in the 21 century, Carlisle, Pa: 

strategic Studies Institute, U. S. army war college. 
16. Gulmohamad, Zana Khasraw (2014) , The Rise and Fall of the Islamic state of 

Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS, Department of Politics, University of 

Sheffield, Global Security Studies, Vo. 5, Issue. 2. 
17. Holton, R (1998). Globalization and the Nation-State, London: Macmillan Press 

Ltd. 
18. http: //www.dnaindia.com/world/report-meet-abu-bakr-al-baghdadi-al-qaeda-s-

new-poster-boy-for-the-middle-east-1949849. 
19. http: //www.longwarjournal.org/archives/2013/04/the_emir_of_al_qaeda.php. 
20. Joscelyn, Tomas (2013). The long war Journal, Al-Qaeda in Iraq Al-Nusrah 

Front emerge as rebranded single entity, April9. 
21. JUEg yensmeyer (2015). Behnis the Iran nuclear deal the fight aganst Isis http: 

//Juergensmeyer.org/behnis the - iran – nuclear – deal – the Fight against – isis. 
22. Lia, Brynjar (2008). Doctorines for Jihadi Terrorist training, Terrorism and 

Political Violence 17 (3). 
23. Lieber, Robert (1991). No Common Power: Understanding International 

Relations, 2d ed. New York Press. 
24. Moghadam, Assaf (2013). How Al-Qaeda Innovates, security studies 22. 
25. Mortada, Radwan (2014). Al-Qaeda leaks Baghdadi and Golani fight over the 

Levant Emirate, January 10. http: //english. al-akhbar. com/content/al-qaeda-

leaks-baghdadi-and-golani-fight-over-levant-emirate 
26. Wiktorowizcz, Q. Kaltner, J (2003). killing in the Name of Islam: Al-Qaeda's 

Justification for September 11. Middle East Policy 10 (2). 
27. Winter, Chalie (2016). AQAP vs ISIS: Who was really behind the charlie Hebdo 

attacks? See on www.middleeasteye.net/columns/aqaq- vs-isis-692115745. 
 

 

http://www.middleeasteye.net/columns/aqaq-%20vs-isis-692115745

