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Abstract
While ISIS was raised in Iraq and Syria, its founders and followers
considered its goals in occupying more territories. However, regarding
successive defeats and failures of ISIS in the Middle East, it seems that the
group is collapsing more than ever. The situation obliges the leaders of ISIS
in trying to find some remedies for surviving the group. Meanwhile, there
are three main approaches among them: a) continuing resistance in Syria and
Iraq; b) management and programming for sporadic operations around the
world; c) occupying new territories. In the context of this approach, getting
new base is very important for ISIS. The purpose of this article is to show
the importance of the East as a potential base for ISIS and its survival. Here,
I mean the East as all places and territories which are located in Eastern
Arab lands of the Middle East and Levant including Iran, Central Asia,
Afghanistan, Pakistan, India, China’s west, and South East Asia.
The main question here is what role the East has played in the survival of
ISIS? To answer the question, it is possible to propose this hypothesis that
the East contributes to ISIS survival in causal, tactical, and functional terms.
By clarifying influential factors on ISIS survival, I will use functional
explanatory research method. Accordingly, the role which the East is playing
to reach a special function (ISIS survival) is assessed in this research. The
East plays an important role in ISIS survival. ISIS terrorists have different
reasons to invade the East which includes religious teachings, establishing its
caliphate, as an emergent entity and jihadist motives. To achieve its goals,
ISIS has applied tactics such as economic supports, propaganda, linkage
with the terrorists, opportunism from jihadists, proxy terrorism and gaining
allegiance. Lastly, ISIS has different destinations in the East which are as
follows: Afghanistan, Pakistan, Central Asian countries, India, Philippine,
Bangladesh, and China.
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The above-mentioned hypothesis has been studied in three steps: first of
all, subjective reasons and objective causes of ISIS in enlarging itself to the
East have been argued. Religious reasons are among the most important ones
which justify the place of the East for ISIS. According to Religious world
view, Pakistan as well as Afghanistan is respected by Sunni radical groups;
because the army of Mujahedeen in the apocalyptic period would stand up
from this region. Another cause is related to realistic ones. It seems that ISIS
could equip itself with financial support, jihadi troops, weapons, shelters,
and so forth in the region. Furthermore, it seems that emergency of ISIS after
its defeats in Syria had forced it to spill over to the East. Now, it is obvious
to see ISIS operations in Afghanistan and Pakistan.
Representing ISIS tactics for enlargement has constituted the second step
in the article. After clarifying ISIS reasons and motives for enlargement to
the East, the question raised here is what tactics have been employed by ISIS
for the enlargement. The first tactic is spending funds to attract local troops
and followers. Given the severe poverty in the East, the tactic could be
successful. Using advertising and propaganda is the second tactic of ISIS.
On the one hand, the group has tried to attract isolated and passive Muslims
and on the other, separate jihadists who support other radical groups and
attract them toward itself. This is a unique opportunity for ISIS to enlarge its
recruitment and prepare for its new rise.
After understanding ISIS world view and its transfer tactics, it is
necessary to recognize the destination(s) of the group in the East. Until
August 2015, ISIS and its leader Abu Bakr al-Baghdadi were recognized and
accepted by radical jihadists in Libya, Egypt, Tunisia, Algeria, Nigeria,
Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, northern Caucasus and in Levant as
well. ISIS had selected its destination regarding several factors such as
Muslim population, popularity of radicalism, weakness of ruling
governments, possibility of military and suicide operations, and abundance
of jihadists.
Hence, it is useful to break up potential and actual destinations of ISIS in
the East. Some factors including Muslim society, weakness of ruling state
and … indicate that a country has the potentials to become a host for ISIS.
But, it is not enough. The most important factor which turns a potential host
to an actual one is the presence of jihadi troops who have pledged their
allegiances to ISIS, directly or indirectly, and are following its path. So, it is
possible to remind the following states as potential and actual destinations of
ISIS:
a) Afghanistan: given the factors listed above, the country is a potential
aim of ISIS which has experienced ISIS and its operations more than others.
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The first proof of the presence of ISIS in Afghanistan is related to its
centrality for Islamic state of Khorasan (IS-k). The second sign of the spread
of ISIS to Afghanistan is rooted in centrifugal and autonomous regions
which provide a secure shelter for ISIS. IS-K terrorist operations in the
provinces of Nangarhar and Kunar constitutes the third indication.
b) Pakistan: the country is another destination for ISIS in the East. Some
factors like Muslim population, radicalism, and centrifugal regions do
prepare the ground for the growth and recruitment of ISIS. Furthermore, it is
possible to list some signs of activities of ISIS in the country: the first is
Pakistanis scattered support of ISIS in cities such as Karachi, Lahore,
Sialkot, and Hyderabad. The second is the compliance of some Pakistani
radical groups like Jundallah, Tahreek-e-Khilafat, Jamaat-ul-ahrar, and
Uzbekistan Islamic movement (IMU) with ISIS.
c) Bangladesh: the state is a potential destination for ISIS in the East.
There have been some signs of ISIS supporters since the inception of the
group. It seems that, in recent years, militant activities have increased in
Bangladesh.
Lastly, the findings of the article show that the more the ISIS is subjected
to pressure in Levant, the more the East becomes attractive for its growth.
So, in recent years, many signs indicate ISIS is operating in the region more
actively.
Keywords: ISIS, New Foothold, Recruitment, Terrorist Organization,
Transferring to the East.
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انتقال به شرق :مسير بقاي داعش بهمثابۀ سازمانی تروریستی
سيد احمد فاطمینژاد



استادیار روابط بینالملل ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت -0931/10/10 :تاریخ تصویب)0931/11/93 :

چکيده
با توجه به شکستهای پیاپی داعش ،کشتهشدن رهبران ردۀ اول و میانی اینن رنروه و بهبنود وتن یت
امنیتی دولت های هدف داعش در منطقۀ خاورمیاننه ،اتتمنال فروپاشنی و ننابودی اینن رنروه بنیش ا
رذشته مطرح شده است .در این شرایط ،رهبران و فرماندهان داعش نین دسنت ا ف الینت نکشنیده و
برای بقای این رروه چارهاندیشی کردهاند .بهنظر میرسد که سه رویکرد برجسته در میان سران داعنش
مطرح بوده است . 0 :برخی بر تداوم مقاومت در عراق و سنوریه تککیند دارنند کنه بنهوینهه بنا توجنه
به آشوبهای جدید در این کشورها درخنور توجنه اسنت  .9رنروه دوم بنر مندیریت عملینا هنای
پراکنده در سراسر جهان دست رذاشتهاند  .9رروه سوم بهدنبال تصرف مناطق جدیدی برای مرک ینت
داعش هستند .در چارچوب این رویکنرد ،بنهدسنتآوردن پایگناههنای جدیند بنرای داعنش اهمینت
یادی دارد .هدف این نوشتار این است که اهمیت شرق را بهعنوان پایگاه بالقوۀ داعنش و ابن ار بقنای
آن نشان دهد .پرسش اصلی نوشتار تاتر این است که شرق چه نقشنی در تنداوم بقنای داعنش ای نا
کرده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرتیه مطرح میشود کنه شنرق ا دیندراه علنی ،تناکتیکی و
کارکردی به بقای داعش کمک کرده است .روش پهوهش در این نوشتار ،روش تبیینیکنارکردی اسنت
که نقش عاملهای تکثیررذار در بقای داعش را نشان میدهد .فرتیه را در این سه رام بررسی میکننی::
دلیلهای ذهنی و علت های عینی رسترش داعش به شرق ،تاکتیکهای انتقال و هدفهای انتقال داعش
در شرق.
واژگان اصلی
انتقال به شرق ،پایگاه جدید ،سا مان تروریستی ،سربا ریری ،داعش.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
داعش ،ف الیت خود را ا عراق و سوریه آغا کرد ،اما هدفها یی فراتر ا این کشورها داشنت
( )Ghorbani and Soori, 2016: 122و به منناطقی ماننند آفریقنا ،یمنن ،افتانسنتان و پاکسنتان
رسترش یافت ( .)Andersen, 2017: 8هدف این نوشتار ،بررسی اهمیت شرق در تنداوم بقنای
داعش بهمثابۀ سا مانی تروریستی است .منظور ا شرق در اینجنا همنۀ نقنا و سنر مینهنایی
است که در شرق سر مینهای عربی خاورمیاننه و شناما

انرار دارد و شنامل اینران ،آسنیای

مرک ی ،افتانستان ،پاکستان ،هند ،غرب چنین و کشنورهای آسنیای جننوب شنرای منیشنود
مناطقی که شاید پیام داعش در آن مخاطب و تتی طرفدار دارد.
با افول داعش در سوریه و بهویهه عراق ،ف الیت اینن رنروه در منناطقی کنه پیشنتر ر تنی:
به ویهه افتانستان ،پاکستان و آسیای مرک ی در مرک توجه ارار ررفته است .در موارد مت ندد ا
رسانهها شنیده میشود که فرماندهان و نیروهای اصلی داعش به این مناطق و بهوینهه ننگرهنار
افتانستان منتقل شده اند .عوامل مت ددی سنبب جنذابیت اینن منطقنه در نگناه داعنش شنده و
تحلیلگران مختل ی را به واکنش واداشته است .تحلیلهای موجود دربارۀ داعش را میتنوان بنه
این شکل دستهبندی کرد :الف) رروهی که بر ف الیت داعش در عراق و سوریه تمرک کردهانند
(

;Ghorbanpoor, 2017; Afshoon and Allahkaram, 2018; Rasooli Saniabadi, 2018

 )Johnston, 2016; Dara and Khaki, 2018ب) عدهای شنیوههنای برخنورد بنا داعنش را ا
منظر تقوق بینالملل بررسی کنردهانند ( Ramezani Ghavamabadi and Piri, 2018; Askari
 )and Masoudi Kushk, 2018و ج) برخی نی به مینههای مذهبی و سیاسنی شنکلرینری و
رشد داعش توجنه کنردهانند (

Majidi and Bagheri, 2018; Akhavan Kazemi and Others,

2018; Bakhshayeshi Ardestani and Loghmanzadeh, 2018; Kavianirad and Others,
.)2018; Uberman and Shay, 2016

در این نوشتار میکوشی :نقش پایگاههای جدید بهویهه شنرق در بقنای داعنش را بررسنی
کنی :که به طور خاص تقریباً در هیچ یک ا آثار موجود مورد توجه ارار نگرفته است .بننابراین
پرسش نوشتار تاتر این است که شرق در تداوم بقای داعش چه نقشی ای ا کنرده اسنت؟ در
پاسخ به این پرسش میتوان این فرتیه را طرح کرد که شنرق ا دیندراهی عیلنی ،تناکتیکی و
کارکردی به بقای داعش کمک کرده است.
روش پهوهش در این نوشتار ،روش تبیینیکارکردی است که در چارچوب آن ،عامنلهنای
مختلف بر اساس نقشی که در بقای داعش ای ا کردهاند بررسی منیشنوند .ا ایننرو ،در ادامنه
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تالش میشود که ابتدا عامل های بقای یک سا مان تروریستی ا دیگاه نظری بررسی شود .پس
ا این مقدمهها در این سه رام ،فرتیۀ پهوهش تج یه و تحلیل منیشنود :دلینلهنای ذهننی و
علت های عینی رسترش داعش به شرق ،تاکتیکهای انتقال و هدفهای انتقال داعش در شرق.
جمعبندی مطالب ،پایانبخش این نوشتار خواهد بود.
چارچوب نظري
واتی سخن ا داعش به میان میآید ،تروریس :و خشونت به ذهن میرسند بنهنظنر منیرسند در
داعش بدون توجه به ادبیا تروریس :و شناخت فضای تاک :بر سا مانها و رروههنای تروریسنتی
ارر نه غیرممکن ،دستک :بسیار ب ید است .ا اینرو ،ال م است ابتدا به برخی ت ریفهنای موجنود
ا تروریس :بپردا ی .:هرچند تروریس :مانند بیشتر م اهی :در علنوم انسنانی ،ت ری نی منورد اجمنا
علمای این تو ه ندارد ،اما میتوان به یک جمعبندی کلی در این مینه دست یافت.
تروریس :ی نی تهدید به خشونت و است اده ا ترس بنرای مجبنورکردن ،متقاعندکردن و جلنب
توجه مردم .تروریس :ا راه ترس عمل میکند و اادامهای تروریستی میتوانند هندفهنای سیاسنی
مشخصی جدای ا انتقامریری داشته باشد ( .)Rogers, 2013: 274به بیان دایقتر ،تروریس :عبنار
است ا کاربرد خشونت یا تهدید به کاربرد آن ،ا سوی افراد یا رروه های فرو /فراملی برای رسنیدن
به هدف های سیاسی بهواسطۀ ایجاد وتشت در بین رروه عظیمی ا افراد که ممکنن اسنت فراتنر ا
اربانیان تادثه باشند ( .)Enders and Others, 2014: 197بر مبننای اینن ت رینفهنا ،شناخ هنایی
مانند ترس ،خشونت و تکثیررذاری بر مردم در تروریس :اهمیت محوری دارند.
کارر اران تروریس :بیشتر به نام رروههای شبهنظامی ،سا مانهای ستی هجنو ،سنا مانهنای
جهادی ،اجتما های رادیکال شناخته میشوند .در این نوشتار سا مانهای سنتی هجنویی منورد
نظر هستند که ررایشهای اسالمررایانه دارنند و بیشنتر بنهعننوان سنا مان جهنادی ینا رنروه
بنیادررای اسالمی نامیده میشوند .تصویر سنتی ا سا مان جهنادی عبنار

اسنت ا سنا مانی

فراملی متشکل ا جنگجویان مسلمان سنی که اتساس منیکننند بایند وارد جننو طنوالنی بنا
نیروهای شر شوند .این توصیف در مورد بیشتر سنا مانهنای جهنادی مشنهور ماننند القاعنده،
انصارالسنه ،الشباب ،جماعه االسالمیه ،لشکر جنگجنوی ،اتحادینۀ جهناد اسنالمی افتانسنتان و
پاکستان صدق میکند (.)Khelghat-Doost, 2017: 18
سا مانها یا رروههای پیشر ته در خأل شکل نمیریرند ،بلکه در جایی ظهور میکنند که مبننای
اجتماعی ادرتمندی داشته باشند ی نی این سا مانها برای شکلرینری و تکامنل نیا منند سنربا انی
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 ،منیتنوان ر نت کنه

هستند که در دل خانوادهها و اجتما های مذهبی رشد کردهاند .بهطور مشنخ

شبکههای خانوادری ،همساالن و رروههنای ف نال ،نقنش مهمنی در پیوسنتن افنراد بنه رنروههنای
خشونتطلب دارند ( .)Holman, 2016: 3عالوه بر وجود سا مان تروریستی و افراد تروریسنت کنه
پیشتر توتیح دادی ،:چرخۀ تروریس :برای عملیاتیشدن ،نیا مند عناصر و عاملهای مت نددی اسنت
که در این مینه بر اساس دیدراههای مختلف میتوان فهرست طوالنی ا آنها را برشمرد .بنا توجنه
به موتو نوشتار ،عناصر یر در موفقیت تروریس :نقش مهمی ای ا میکنند:
الف) ایدئولوژی بسیجکننده :یکی ا مه:ترین عناصر شکلریری سا مان تروریستی ،عامنل
پیوند سا مان و فرد تروریست و برنامۀ عمل تروریس :است .بهطور مشخ در مورد تروریس:
انتحاری ،ایدئولوژی ،مه:ترین عامل اانع کنردن فنرد انتحناری اسنت .ایندئولوژی جهنادررا و
آخرال مانی رروههای تندروی اسالمی ا این دیدراه نقطۀ او

رروههنای منذکور بنه تسناب

میآید .برای نمونه ،در مورد داعش ،ایدئولوژی مبتنی بر وهابیت ،تککید بنر اتینای خالفنت و
استقرار آن در جهان اسالم ،است اده ا تک یر در تد رسترده و اعالم جهاد علیه سایر مسنلمانان
( )Zolfaghari and Omrani, 2017: 171این رروه را در پیشبرد هدفهایش یاری رسانده است.
ب) ورشکستگی دولت که به ناکامی دولنت در انجنام کنارویهههنای اساسنی خنود ماننند
تکمین امنیت ،آ ادی و رفاه منی انجامند .در دولنتهنای ورشکسنته ،سنا مانهنای تروریسنتی
میتوانند جوانانی را که ا نظر اجتماعی و ااتصادی اتساس ان وا میکنند ،اغوا کنند و آنها را
بهعنوان عضنو ی ا جننبش جهنانی تروریسنتی بنرای همکناری در پهننۀ جهنانی آمناده کننند
( .)George, 2018: 472این نو دولت هنا در مقابنل مداخلنۀ کشنورهای خنارجی نین بسنیار
ن وذپذیرند ( .)Kazemi, 2017: 149مناطق مورد بررسی در این نوشتار یا مانند افتانستان بیشتر

بهعنوان دولت ورشکسته 0تلقی میشوند یا مانند پاکستان یا کشنورهای آسنیای مرکن ی دچنار
توس ۀ نامتوا ن بودهاند و برخی مناطق پیرامونی آنها مست د رشد تروریس :هستند.
ج) محرومیت ااتصادی که سنبب جنذابیت وعندههنا و امکاننا

ااتصنادی سنا مانهنای

تروریستی برای افراد فقیر و تسهیلکنندۀ جذب آنها میشود .در کشورهایی ماننند پاکسنتان و
افتانستان ،محرومیت ااتصادی به تندروی و سربا پروری برای جننبشهنای تروریسنتی منجنر
میشود ( .)Piazza, 2012: 543اما این ااعده همواره درسنت نیسنت و رناهی برخنی تامینان
داعش ا طبقا

متوسط و باالی جام ه هستند.

د) ت ف دیوانی که نشانگر چالشهای دولت اربانی در است اده ا نهادهای موجنود بنرای
1. Failed State
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مبار ه با محیط تروریستپرور و رروههای تروریستی است .بنه بینانی ،ظرفینت بروکراتینک و
اداری تکومتها بر رنرایش آنهنا در اسنت اده ا سنرکوب بنرای مبنار ه بنا تروریسن :تنکثیر
میرذارد ( .)Blankenship, 2018: 382این مورد بهویهه دربارۀ پایگاههای بالقوۀ داعش اهمیت
ویههای دارد .عالوه بر این موارد ،عاملهای بسیاری در ظهور و برو تروریس :تکثیر میرذارنند
که ا موتو بحث این نوشتار خارج است.
اهميت شرق براي داعش
این پرسش در اینجا مطرح میشود که چرا شرق برای داعش اهمیت دارد؟ برای پاسخ بنه اینن
پرسش میتوان جهانبینیهای مختل ی را طنرح کنرد کنه در دل هنر ینک ا آنهنا دلینلهنای
برجستهای برای توجه داعش به شرق وجود دارد .این جهانبینیها عبار اند ا :
نخست ،جهانبینی مذهبی که در چارچوب آن اتادیث و روایا (اع :ا متواتر یا ت یف)
در محور بحث ارار میریرند .ا این دیدراه ،پاکسنتان و افتانسنتان و آسنیای مرکن ی جایگناه
بسیار خوبی در بین رروههای رادیکال اهل سننت دارنند ،ینرا بنا توجنه بنه روایتنی منذهبی
ا تضر

محمد (ص) ،ارتش مجاهدان در دورۀ آخرال مان با پرچ:های سنیاه ا اینن منطقنه

ایام میکنند .بنابر روایت موجود ا آن تضر

(ص)« ،ارر پرچ:هنای سنیاهی را دیدیند کنه ا

خراسان میآیند بالفاصله به آنها بپیوندید  ،...یرا به راستی خلی ۀ مهدی در میان آنهنا اسنت
 ...و تا رسیدن به ادس ،هیچ کس نمیتواند این ارتش را متواف کند» .جهادررایان با توجه بنه
این روایت م تقدند که پاکستان و افتانستان مکانی است که ا آنجنا منیتواننند دشمنانشنان را
شکست دهند ،خالفنت اسنالمی را اتینا کننند و دوبناره رهبنری جهنان را در دسنت ریرنند
( .)Basit, 2017: 21; Sheikh, 2017: 40این جهنانبیننی عنالوه بنر ماهینت منذهبی ا ار ش
نمادین بسیار باالیی نی برخوردار است .بهنحوی که پرچ:های سیاه داعش امرو عالمت وینهۀ
این رروه و برررفته ا این روایت است که همنۀ طرفنداران داعنش را در سرتاسنر جهنان بنه
یکدیگر پیوند می ند.
دوم ،جهانبینی وااعررایانه که بر اساس آن برای موفقیت در دستیابی به هندف بایند ابن ار
کافی و تروری داشت .ا این اب ارها میتوان به تمایت مالی ،نینروی جهنادی ،تسنلیحا و
پناهگاه اشاره کرد .شرق جایی است که داعش را به این اب ارها تجهی میکند .به ت بیر کنارمون
( ،)Karmon, 2015: 76پاکستان که تسلیحا

هستهای و رروههای تندرو اسالمی دارد ،در کنار

کشورهایی مانند اندون ی و عربسنتان ظرفینت سنلطۀ اسنالمرراهنا را دارد .سن د محمندخان،
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تحلیلگر مسایل دفاعی ،بر این عقیده است که چون در افتانستان و پاکستان هستۀ ستی ه جنویی
و تندروی وجود دارد ،در صورتی که داعش در عراق و سوریه بنه پینرو ی برسند ،منی توانند
شبکهاش را به این کشورها رسترش دهد (.)Khatak, 2014
سوم ،جهانبینی «خالفت» که خواستار وتد

مسلمانان یر پرچ« :خلی ه» است و در این

میان شرق و غرب سر مینهای اسالمی مساوی هستند و باید یر پرچ :خالفنت داعنش انرار
ریرننند .داعننش بننا بهننرهبننرداری ا آرمننانخننواهی جوامننع اسننالمی روی اتیننای خالفننت و
رسترشطلبی سر مینی ا چین تا وینن دسنت رذاشنت ( )Mirzazadeh, 2015: 46و پنس ا
تسلط بر بخشهایی ا خا عراق و سوریه در پی رسنترش دامننۀ ن نوذ و خالفنت خنود در
منطقهای به نام والیت خراسان ،شامل افتانستان ،پاکستان و بخشهایی ا آسیای مرک ی برآمند
( .)Kuhkan Bagheri and Bagheri, 2015: 184بنابراین راهبرد داعش شنامل اینن سنه تلقنه
است :تلقۀ نخست شامل عراق و شاما است تلقۀ دوم شامل سنر مینهنایی اسنت کنه در
رذشته یر پرچ :خالفت اسالمی بودهاند و ا الج ایر تا افتانستان و پاکستان را در بر میریرد
تلقۀ سوم شامل کشورهای دیگر بهوینهه اروپنا و آمریکنا اسنت (

Talebi Arani and Govili

 .)Kilane, 2016: 128-129به بیان دیگر ،خالفت داعش در عراق و شام شکل ررفته است و به
سایر مناطق رسترش مییابد .در همین مینه بود که ب د ا اعنالم خالفنت ابنوبکر بتندادی در
موصل ،داعش نقشهای را منتشر کرد که طرح پنجسالۀ این رروه را نشان میداد .در اینن نقشنه،
پاکستان به همراه افتانستان ،ایران ،آسیای مرک ی و بخشهای غربی چین در والینت خراسنان
ارار داشتند ( .)Basit, 2017: 20در این مینه نقشۀ  0را ببینید.

نقشۀ  .3محدودة والیتهاي مورد ادعاي داعش
Source: https://www.mashreghnews.ir/news/324024, (Accessed on: 12/8/2019).
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چهارم ،جهانبینی «اتنطرار» کنه رسنترش داعنش بنه شنرق را ناشنی ا شکسنت آن در
خاستگاه خود ی نی عراق و سوریه میداند .بنابراین میتوان ر ت که سقو پایتختی دوفاکتوی
داعش ی نی راه ،نشانۀ مرگ این رروه در خاورمیانه است .آسیای مرک ی و آسیای جننوبی دو
هدف برجستۀ داعشیهای فراری ا خاورمیانه است .آسیای مرک ی وطن بیش ا  5ه ار نیروی
داعش است و آسیای جنوبی  01درصد جم یت مسلمانان جهان را در خنود جنای داده اسنت.
در این میان ،پاکستان جایگاه منحصربه فردی دارد و شاخههای بیرهبر طالبان پاکستان میتواننند
تبدیل به نیروی تیا داعش شوند ( .)Shahid, 2017ا اینرو ،بسیاری ا صناتبنظنران بنر
این باورند که داعش با توجه به ا دستدادن المرو ،آسیبدیدن یرساختها و کناهش مننابع
مالیاش در عراق و سوریه ممکن است برای ت ظ بقای خنود بنهسنوی «والینتهنای» خنود
م طوف شود .در این میان« ،والیت خراسان» ر ینۀ اابل اعتمادی بنرای داعنش

اسنت ( Basit,

 .)2017: 20در عمل نی همین ات اق رخ داد .سقو داعش ،ا دسترفنتن المنرو سنر مینی و
فشار نیروهای متحد رونارون در سنوریه و عنراق ،داعشنیهنا را بنه فنرار ا اینن منناطق بنه
کشورهایی که تکومت اوی ندارند مانند یمن و لیبی مجبور کرد .اما برای جهادررایان آسنیای
مرک ی و افتانستان ،مناطق ابایلی پاکستان و افتانستان بهترین مکنان بنرای پنناه رنرفتن اسنت
( .)Karmon, 2017: 78بنابراین مقامهای رسمی ایران بر این باورند کنه افتانسنتان و پاکسنتان
پایگاه ب دی داعش هستند .بهطور مشخ  ،محمود علوی ،و یر اطالعا اینران م تقند اسنت
که هرچند داعش سر مینهای خود را ا دست داده است ،اما مقدار درخور توجهی تسنلیحا
در اختیار دارد که نشانگر تداوم تهدید آن برای منطقه و فراتر ا آن است (.)O’Connor, 2017
پنج ،:جهانبینی «جهاد» است که بنابر آن هر مسلمان در هر نقطنهای ا جهنان بایند علینه
سلطۀ «طاغو » وارد جهاد شود .داعش برخالف بیشتر رروههای بنیادررای اسالمی در ابتدا بر
تشکیل خالفت تککید داشت ،اما به مرور مان رویکرد جهادی در پیش ررفت .برخی م تقدنند
که چرخش ر تمانی داعش ا محوریت خالفت به محوریت جهاد بهدلیل شکستهای پیدرپی
داعش در عراق و سوریه و ا دستدادن سر مینهای به اصطالح خالفنت اسنت کنه در واانع،
داعش را ا یک دولت و تکومت بالقوه به یک رروه تروریستی بندون سنر مین (بنه اصنطالح
رروه جهادی) تقلیل داده و موجب ری ش نیروی بسیار و در همان تال ،اطع کمکهای منالی و
مادی به این رروه تروریستی شده است (.)Poursaid, 2017: 15
همان طور که ا جهانبینیهای پنجرانۀ باال ی ننی جهنانبیننیهنای منذهبی ،واانعررایاننه،
خالفت ،اتطرار و جهاد پیداست ،دلیلها و علت های مت ددی در مورد جنذابیت شنرق بنرای
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داعش وجود دارد .در این میان ،میتوان میان عناصر ذهنیهنجاری و عینیکارکردی تمای اائنل
شد و به اهمیت هر دو دسته ا این عناصر در بقای داعش پی برد.
تاكتيکهاي داعش براي انتقال به شرق
پس ا روشنشدن دلیلها و انگی ههای داعش برای انتقال به شرق ،این پرسش مطرح منیشنود کنه
این امر چگونه رخ داده است .در پاسخ به این پرسنش و بنا توجنه بنه دادههنای موجنود منیتنوان
روشها و تاکتیکهای عملیاتی داعش برای انتقال به شرق را اینرونه دستهبندی کرد:
تاکتیک نخست ،است اده ا منابع مالی در اختیار داعش و بهنرهبنرداری ا آن بنرای جنذب
تامیان و نیروهای غیرعرب است بهویهه با توجه به فقر رایج در کشورهایی مانند افتانسنتان و
پاکستان این روش میتوانست موفقیتهای چشمگیری را برای داعش به بار آورد .برای نمونه،
رست :شاه مهمند ،س یر پیشین پاکستان در افتانستان ،م تقد بود که چش :انندا ی بنرای تضنور
داعش در منطقه وجود ندارد ،اما این رروه «منابع مالی ب رری» دارد که به آن اجا ه میدهند تنا
تامیانش در افتانستان و پاکستان را کمک کند ( .)Khatak, 2014ا اینن کمنکهنا هن :بنرای
جذب نیروی ر می برای مبار ه در میان سوریه و عراق اسنت اده منیشند و هن :بنرای تربینت
مبلتان و دعو کنندران به ایدئولوژی داعش در پاکستان و افتانستان.
تاکتیک دوم ،است اده ا اب ارهای تبلیتی است .داعش با تبلیتا رسنترده و اب ارهنای رسنانهای،
تصور اینکه صحنههای نبرد خود را به خاورمیانه محدود کند ،در ذهننهنای عمنومی ا مینان بنرده
است .رویداهای تروریستی مت دد با تمایت این رروه در کشورهای اروپایی و آسیای شرای ،جننوبی
و مرک ی نشان میدهد که جنو جدید مر نمیشناسند (.)Soltani Gishini and Others, 2017: 11
این اب ارها که بیشتر متکی بر موفقیتهای داعش در شکست «ک ار» و بیان وعدههای م طوف به آینده
است میتواند بسیار کارآمد باشد یرا ا یکسو میتواند مسلمانان منن وی و غیرف نال را بنه صنف
تامیان داعش بکشد و ا سوی دیگر ،میتواند جهادررایان تامی یا عضو سایر رروههای تندرو را ا
رروه خود جدا و به داعش عالانهمنند کنند .بنرای نموننه ،در اواینل سنپتامبر  9100تندود دوا ده
ستی هجو با پرچ :سیاه و ج وههای آمو شی و تبلیتی ا مر افتانستان وارد پاکستان شندند و منردم
محلی را ترغیب کردند تا به داعش بپیوندند .آنهنا صندها جن وه را در اردورناههنا و مدرسنههنای
پناهندران افتان در مناطق خیبر پختونخوا و پیشاور تو یع کردند .این ج وهها بنه بنانهنای پشنتو،
دری و فارسی و با عنوان «فتح» چاپ شده بود .آنهنا شن ار منیدادنند کنه «هنر مسنلمانی بایند ا
فرمانهای خلی ه پیروی کند و به هر شکلی که میتواند به دولت اسالمی در مبار ه با طاغو کمک
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کند» ( .)Nazish, 2014عالوه بر این ،در شرایطی که دولتهای بیشتر غیردینی منطقه مانند پاکسنتان،
افتانستان ،بنگالدش و کشورهای آسیای مرک ی در تکمین امنیت ،عندالت و خندما عمنومی بنرای
شهروندان ناکام بودهاند ،داعش بهطور مرتب کاراییاش در ایجاد عندالت و خندما عمنومی را در
تبلیتا خود به رخ میکشد و جام ۀ هدفش را تحریک میکند (.)Sharifi, 2014
تاکتیک سوم« ،وابستهسا ی» ستی هجویان به داعش با توجه به تجربۀ جنو آنهنا در عنراق
و سوریه است .ی نی ابتدا تالش میشود ستی هجویان داوطلنب بنا وعندههنای منالی ،منذهبی،
راهبردی و مانند این ها به محیط سنوریه و عنراق کشنانده شنوند و در آنجنا بنه سنود داعنش
بجنگند .سپس این ستی هجویان پس ا بررشت به وطنن خنود تبندیل بنه عامنل آسنانسنا ی
تضور داعش و پرورش فکر داعشی در آنجا میشوند .برای نموننه ،جهادرراینان پاکسنتانی ا
سال  9109به ب د بهطور مرتب به سوریه رفته و در جنو داخلی این کشور مشارکت داشتهاند.
سپس بسیاری ا آن ها به عراق منتقل شدند .طالبان پاکستان نی کمپ خود را ا سال  9109در
سوریه برپا کرد .در ابتدا ،دوا ده مربی ا طالبان پاکستان با تخصن در میننۀ بمنبسنا ی و
فناوری اطالعا

به سوریه منتقل شدند ،سپس نیروهای تا هن س ا بخنشهنای مختلنف اینن

کشور به آنهنا پیوسنتند ( .)Basit, 2017: 22ب ند ا سنقو داعنش ،بسنیاری ا جنگجوینان
خارجی به ویهه جنگجویان ا قا ی ،آسیای مرک ی و آسیای جنوب شرای یا به کشورهای خود
برمیرردند یا به اتتمال بیشتر به مناطق ابایلی افتانستان و پاکستان میروند ( Karmon, 2017:
 .)83بدین ترتیب به پایگاه داعش در این مناطق تبدیل میشوند.
تاکتیک چهارم« ،فرصتطلبی» ستی هجویان است .به بیان دیگر ،داعش یک نام است و افراد
آن فقط ا یک رروه به رروه دیگر می روند ،کار آن ها کشتار است و به این کار عاد

کردهانند

که «م تخوری» کنند و با جذب مردم پول بگیرند .بنابراین داعش در تج :یادی در پاکستان
و سایر کشورهای منطقه وجنود نندارد .آنهنا همنان طالبنان و القاعنده هسنتند ( Institute of
 .)Islamic World Futures Studies, 2017این وتن یت تنا انندا های وخنی :شنده اسنت کنه
مقامهای امنیتی افتان و غربی بر این باورند که ستی هجویان تروریستی مرتب بی نت خنود را ا
یک رروه به رروه دیگر تتییر میدهند و این سبب میشود که کشف مسنئوالن خشنونتهنای
تروریستی دشوارتر شود (.)Aljazeera, 2017
تاکتیک پنج« ،:درردیسی» ستی هجویان و است اده ا آنها بهعنوان نیروی نیابتی است .برای
نمونه ،ب ضی ستی هجویان ا

طرف هند و اسرائیل تمایت میشوند ( Institute of Islamic World

 .)Futures Studies, 2017اف ون بر این ،ادر های منطقهای مانند عربستان س ودی ،کشورهای
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تو ۀ خلیج فارس ،ارتش ادرتمند پاکستان و رروههای نیابتی آن بهطور نظناممنند ایندئولوژی
تندرو و جهاد خشونتآمی را ترویج کردهاند .بیشتر این کشورها تنندروی خشنونتآمین را ا
اهرمهای توا ن در مقابل رابای منطقهای خود میبینند .برای نموننه ،عربسنتان سن ودی بنرای
مقابله با رسترش ن وذ ایران در منطقه ا اسالم شی ی در میان سنیها مشروعیت داینی کنرده و
به تنش شی ه و سنی دامن می ند .این رویه ،فضا را برای رشد سل یرری و رروههنایی ماننند
القاعده و داعش مهیا میکند ( .)Sharifi, 2014همچننین نشنانههنایی وجنود دارد کنه پنس ا
شکست داعش در عراق و سوریه ،آمریکا تنالش منی کنند تنا باایمانندۀ نیروهنای اینن رنروه
تروریستی را به افتانستان منتقل و مناطق شرای ایران را ناامن کند (.)Mashregh, 2017
تاکتیک شش ،:بی تررفتن «خلی ه» به طور مستقی :و غیرمستقی :است .ب د ا اعالم خالفت
ابوبکر بتدادی در  93ژوئن  ،9100وی ا رروههای اسنالمی تنندرو در نقنا مختلنف جهنان
درخواست بی نت کنرد ( .)Wagemakers, 2015: 98امنا بی نت غیرمسنتقی :خلی نه بنهوسنیلۀ
نمایندران و والیان وی صور منیرینرد .داعنش تنا سنال  99 ،9105والینت را در سرتاسنر
خاورمیانه اعالم کرده بود که شامل ده والیت در عنراق ،ه نت والینت در سنوریه ،دو والینت
مشتر میان عراق و سنوریه ،شنش والینت در یمنن ،سنه والینت در لیبنی و در هنر ینک ا
کشورهای عربستان ،الج ایر ،مصر ،افتانسنتان ،پاکسنتان و نیجرینه نین ینک والینت منیشند
( .)Johnston and Others, 2016: 261-262داعش شاخۀ خراسان با نامهای والینت خراسنان،

0

دولت اسالمی خراسان 9و داعش خراسان 9نامیده میشود .در فهرست تروریسنتهنای ایناال

متحد ا آن با نام داعش خراسان یاد شده است ،امنا پینروان داعنش خراسنان خنود را والینت
خراسان مینامند که نشانگر وفاداری آنها به «خالفت اسالمی جهنانی» داعنش اسنت .در هنر
صور باید در نظر داشت که این والیت به واتد جترافیایی مشخصی اشناره نندارد و بینانگر
منطقهای تاریخی است که شامل افتانستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،ا بکستان و بخنشهنایی ا
ایران و پاکستان میشود ( .)Sheikh, 2017: 40بیشتر جنگجویان «والیت خراسنان» متشنکل ا
افتانستانیها ،پاکستانیها و اتبا کشورهای آسیای مرک ی هستند ( .)Aljazeera, 2017بنابراین
میتوان استدالل کرد که تضور داعش در افتانستان و پاکستان به بی ت مال عبدالرئوف خنادم،
فرماندۀ پیشین طالبان در والیت هلمند افتانستان ،با ابوبکر بتدادی برمیرردد .وی پس ا اینن
بی ت ،نخستین سرکردۀ داعش در «والیت خراسان» شد .خادم که در مان همکاری با طالبان تا
1. Wilayat Khorasan
2. Islamic State Khorasan
)3. Islamic State of Iraq and the Levant-Khorasan (ISIL-K
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م اونت مالعمر پیش رفته بود ،بهدلیل اختالف با وی بهسوی داعش رفت ،اما رهبری خادم بنر
داعش افتانستان دوامی نداشت و در عملیاتی کشته شد .پس ا وی ،تنافظ واتندی عهندهدار
فرماندهی داعش در افتانستان شد ،اما پس ا یک ماه وی نی کشته شد .با کشنتهشندن تنافظ
واتدی ،تافظ س ید ،رهبری داعش در افتانستان و پاکستان را برعهده ررفت

( Aalishahi and

 .)Others, 2017: 178-179در مجمو  ،داعش با تاکتیکهای مختلنف تنالش کنرده اسنت کنه
تضور و ن وذ خود در شرق را عینیت ببخشند .اینن تضنور بنهوینهه ب ند ا شکسنت رنروه
پیشر ته در خاورمیانه اهمیت تیاتی دارد و میتواند محلی برای دوام و بقای آن باشد.
مقصدهاي داعش در شرق
ب د ا شناخت جهانبینیها و تاکتیکهای انتقال داعش ،تروری است که مقصد یا مقصندهای
مکانی این رروه نی شناسنایی شنود .تنا اواینل او  ،9105داعنش و «امیرالمنممنین» ،ابنوبکر
بتدادی ا سوی رروههای ف نال د ر لیبنی ،مصنر ،تنونس ،الج اینر ،نیجرینه ،یمنن ،عربسنتان،
پاکستان ،افتانستان و ا قا شمالی به همراه نیروهای موجود در سوریه و عنراق پذیرفتنه شنده
بود .برخی ا این «والیت»های داعش ا منظر عملیاتی ک:اهمینتتنر ا بقینه اسنت ،امنا همنه
تملههای خود را یر چتر داعش انجام دادهاند (.)Lister, 2015: 3
در اینجا بیشتر نقاطی در نظر است که بنابر چارچوب این نوشتار در شرق ارار منیریرنند.
انتخاب کشورهای مقصد داعش به عوامل مت ددی بستگی دارد که مه:ترین آنها وجود جام ۀ
مسلمان سنی ،محبوبیت تندروی ،ت ف دولتهای تاک ،:امکنان عملینا

و وجنود نیروهنای

جهادررا است .با توجه به این عاملها ،میتوان مقصدهای داعش در شرق را به دو دستۀ بالقوه
و بال ل تقسی :کرد .عاملهایی مانند وجود جام ۀ مسلمان و ت ف دولنتهنای تناک :نشنان
میدهد که یک کشور ظرفیت می بنانی ا داعنش را دارد ،امنا اینهنا بنه تنهنایی کنافی نیسنت.
مه:ترین عامل برای تبدیل یک می بان بالقوۀ داعش به ینک می بنان بال نل ،تضنور نیروهنای
جهادررایی است که بهصور

مستقی :یا غیرمستقی :با داعش بی ت کرده و به آن وفادارنند .بنر

این اساس ،میتوان ا این کشورها بهعنوان مقصدهای بالقوه و بال ل داعش یاد کرد:
 .0افتانستان :با توجه به عامل هایی که پیشتر ر ته شد ،این کشور یکی ا مقصدهای بال ل
داعش است که میتوان ر ت بیش ا بقیۀ کشورهای مورد نظر در اینجا ،شاهد تضور داعش و
ف الیت این رروه بوده است .نخستین نشانۀ تضور داعش به وجود مرک یت «والیت خراسان» در
این کشور بر میرردد .والیت خراسان یا دولت اسالمی خراسان وابسته به داعنش و مسنتقر در
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ننگرهار است ( .)Basit, 2017: 23دومین نشانۀ رشد داعش در افتانستان ،وجود مناطق مرک رری
باشد ( Bin Hassan,

و خارج ا کنترل در این کشور است که میتواند جوالنگاه نیروهای داعش
 .)2016: 7سومین نشانه ،عملیا های داعش در اسنتانهنای کننر و ننگرهنار در جنوار مر هنای
پاکستان است ( .)Bobokulov, 2016: 22با توجه به مجمو این موارد ،میتوان ادعنا کنرد کنه
سا مانیافتهترین ف الیتهای داعش در خارج ا سوریه و عراق مت لق به افتانستان است.
 . 9پاکستان :این کشور نی یکی ا مقصدهای داعش در شرق است که بال ل یا بالقوه بودن
آن بهصور دایق مشخ نیست .عامل های مینهسا تضور داعش مانند جام ۀ مسلمان سنی،
رویکرد تندروی و نقا مرک رری در پاکستان نی وجود دارد .عالوهبراینها میتوان نشانههایی
ا تضور داعش در این کشور را به این شیوه برشمرد :نخستین نشانه ،تمایت برخی پاکستانیها
بهصور

رروهی یا ان رادی ا «دولت اسالمی خراسان» در شنهرهایی ماننند کراچنی ،الهنور،

سیالکو و تیدرآباد است ( .)Basit, 2017: 23دومین نشانه ،بی ت یا همراهی برخی رروههای
تندرو پاکستان مانند جنداهلل ،تحریک خالفت ،جماعت االترار ،جنبش اسنالمی ا بکسنتان 0بنا
داعش است ( .)Sharifi, 2014; Karmon, 2017: 82سومین نشنانه ،بی نت و همراهنی برخنی
رهبران طالبان پاکستان با ابوبکر البتدادی اسنت ( .)Ramezani Boonesh, 2017بنا اینن تنال،
عاملهای عینی که نشانگر تضور سا مانیافته و رستردۀ داعش در پاکستان باشد وجود ندارد.
 .9بنگالدش :این کشور ا مقصدهای بالقوۀ داعش در شرق است .تقریباً ا همان مان اعالم
خالفت داعش ،نشانههایی دال بر طرفداری ا این رروه در بنگالدش وجود داشته است .اولین
نشانه این بود که عدهای ا ستی هجویان محلی بنگالدش به همراه تامیان بنگالدشی داعنش در
پی تشکیل شبکۀ داعش در بنگالدش و جذب و انتقال نیرو به سوریه بودنند (

Bashar, 2015:

 .)20دومین نشانه این بود که برخی ا تامیان بنگالدشی داعش بنا سنا مانهنای سنتی هجنوی
مستقر در پاکستان ارتبا برارار کرده و ت دادی ا آنها در بننگالدش دسنتگیر شندند ( Riaz,
 .)2016: 3تساسیت و نگرانی هند نسبت به تضور داعش در بننگالدش و بنگنال غربنی نین
میتواند سومین نشانه باشد ( .)Siyech, 2017: 25در مجمنو ف الینتهنای سنتی هجویاننه در
سالهای اخیر در بنگالدش اف ایش یافته است و رروههایی مانند داعش ،القاعده شبهاارۀ هند و
انصاراالسالم یا انصاراهلل شاخۀ بنگالدش 9عل :برافراشتهاند (.)Riaz, 2016: 2
 Islamic Movement of Uzbekistan .0محل ف الیت این رروه بیشنتر در افتانسنتان و پاکسنتان اسنت کنه در
ادامه مورد بحث ارار میریرد.
2. Ansarullah Bangla Team, ABT
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 .0فیلیپین :این کشور نی یکی ا مقصدهای بالقوه داعش اسنت و تتنی در دورۀ کوتناهی
تامیان داعش با یک عملیا اابل توجه ،شنهری را در اینن کشنور تصنرف کردنند (
 .)2017بهطور مشخ  ،یکی ا مناطق آسیبپذیری که داعش میتواند در آن رشد کند ج اینر
Fararu,

جنوبی فیلیپین است (.)Bin Hassan, 2016: 7
 .5کشورهای آسیای مرک ی :این کشورها نی با توجه به عاملهای پیشر ته ا مقصندهای
بالقوۀ داعش هستند .عاملی که این تهدید را به واا یت ن دیک میکنند رابطنۀ ن دینک جننبش
اسالمی ا بکستان با داعش و تضور جهادررایان آسیای مرک ی در جنو داخلی سوریه و عراق
در تمایت ا این رروه است .هرچند محل ف الیت اصلی جنبش اسالمی ا بکستان در پاکستان و
افتانستان است ،مقصد نهایی آن کشورهای آسیای مرک ی است ( .)Karmon, 2017: 82با وجود
این ،بهنظر میرسد که در تال تاتر تنش شدیدی میان نیروهای طرفندار داعنش و نیروهنای
تامی طالبان در داخل این رروه رخ داده و اتتمال تج یۀ آن هست (.)Azamy, 2015: 31
 .6هند و چین :دولتهای ادرتمندی در این کشورها تضور دارند ،اما وجود جم یتهای
مسلمان و برخی یر فشار ،سبب جذابیت ایدههای رهاییبخش داعش در میان آنها منیشنود.
در این میان ،پاکستان میتواند بهعنوان مسیر ن وذ داعش به هند نی عمل کند .بنرای نموننه ،در
او  9100بنابر ر ارش مقام های هندی ،داعش به همراه تحرینک طالبنان پاکسنتان ااندام بنه
جذب  911جوان هندی برای ف الیتهای نظامی کرده بود ( .)Rajakumar, 2015: 14چین نین
ا تضور طرفداران داعش در افتانستان و آسیای مرک ی نگران است .بهطنور کلنی ،منیتنوان
استدالل کرد که داعش به دلیلهای مختلف عالاهمند بنه رسنترش بنه منناطق شنرای عنراق و
سوریه بوده است .این رروه در سالهای رذشته تاکتیکهای مختل ی را برای رسیدن به هندف
باال آ موده و در برخی موارد به موفقیتهایی دست یافته اسنت .برخنی ا اینن تاکتینکهنا را
پیشتر بررسی کردی ،:اما باید توجه داشت که رویۀ داعش به این موارد محدود نبوده است.
نتيجه
هدف این نوشتار ،بررسی ظرفیت شرق بهعنوان محل رری و عامل بقای داعش بود .بنا توجنه
به شکستها و تربههای پیاپی داعش در منطقۀ خاورمیانه ،اتتمنال فروپاشنی و ننابودی اینن
رروه بیش ا رذشته مطرح شده است .در این میان ،رهبران و فرماندهان داعنش نین دسنت ا
ف الیت نکشیده و برای بقای این رروه چارهاندیشی کردهاند .بهنظر منیرسند کنه سنه رویکنرد
برجسته در میان سران داعش مطرح بوده است .0 :برخی بر تداوم مقاومت در عنراق و سنوریه
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تککید دارند  .9رروه دوم بر مدیریت عملیا های پراکنده در سراسر جهان دست رذاشنتهانند
 .9رروه سوم بهدنبال تصرف مناطق جدید برای مرک یت داعش هسنتند .نوشنتار تاتنر بننابر
رویکرد اخیر پیش رفته و به اهمیت شرق برای بقای داعش پرداخته است.
در این نوشتار ،برای نشان دادن اهمیت شرق برای داعش ا الگوهای نظری موجود دربنارۀ
تروریس :و ف الیت سا مانهای تروریستی است اده شده و در این چارچوب این سه موتو در
نظر ارار ررفته است:
 .0مینهها و دلیل های انتقال داعش به شرق مورد بحث وااع شده که خود نشانگر اهمینت
این منطقه برای داعش است (در این مینه جدول  0را ببینید) .در ابتدا روی دلیلهای مذهبی و
خالفتطلبی تککید میشد ،اما به مرور مان و با وخامنت اوتنا داعنش در سنوریه و عنراق
بهنظر میرسد که عامل اتطرار بیش ا بقیه اهمیت یافته است.
 .9تاکتیکهای انتقال با توجه به واا یتهای میدانی که در رسنانههنا منن کس شنده اسنت
بررسی شد (در این مینه جدول  0را ببینید) .این بررسیها نشان میدهد که بهویهه در مواردی
مانند افتانستان تاکتیک ااتصادی به شد

راهگشا بوده است و سنبب جنذب نیروهنای جدیند

میشود .پس ا این تاکتیک ،بهویهه عنصر بی ت در محیطهای مذهبیتر اهمیت فراوانی دارد.
 .9داعش در ابتدا نقشۀ جاهطلبانهای ا سر مینهای هدف خود را ترسی :کرده بود (کنه در
ص حا ابل درج شده است) و بخش اابل توجهی ا آسیا در این نقشنه جنای ررفتنه اسنت،
ولی بهنظر میرسد در این میان ،چند کشور بیش ا بقیه در م رض تهدیند داعنش هسنتند (در
این مینه جدول  0را ببینید) .افتانستان در ردۀ نخست این کشنورها اسنت .پنس ا افتانسنتان
بخشهایی ا پاکستان ،چین ،هند و فیلیپین در م رض تهدید هستند.
جدول  .3كيفيت انتقال داعش به شرق
دليلهاي انتقال
.0

دلیل مذهبی

 .9دلیل وااعررایانه
 .9خالفتطلبی
.0

عامل اتطرار

 .5جهاد

مقصدها

تاكتيکهاي انتقال
 .0تاکتیک ااتصادی

 .0افتانستان

 .9پروپاراندا

 .9پاکستان

 .9وابستهسا ی

 .9کشورهای آسیای مرک ی

 .0فرصتطلبی ستی هجویان

 .0بنگالدش

 .5درردیسی ستی هجویان و کاربرد آنها بهعنوان

 .5فیلیپین

نیروی نیابتی

 .6هند

 .6بی تررفتن

 .7چین
Source: Author
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 تهدید داعش مسئلۀ مهمی است که همچنان پیش روی کشورهای نام برده ارار، در مجمو
 راهی بسیاری ا اعداد و اراامی که در رسانهها. اما نباید در این مینه دچار اغراق نی شد،دارد
 سخن میرویند توجیهی، برای نمونه در افتانستان،مطرح میشوند و ا شمار رستردۀ داعشیها
.برای تداوم تضور و ن وذ ادر های ب رگ مانند آمریکا و روسیه در این کشور است
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