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*

اشاره:
نشریه جدید دابق وابسته به گروه هراسپرور داعش در شماره  13خود مدعیاتی در قبال ایران و تشیع
مطرح کرده است که در نوع خود تاکنون بیسابقه بوده است .این شماره نه تنها بیشترین میزان تمرکز
خود را به ایران داده بلکه در ارائه دیدگاههای خود س�عی کرده از مدعیات تاریخی ،مذهبی و سیاس�ی
بهره گیرد .این بررس�ی نش�ان خواهد داد که تمام مدعیات داعش در این مورد عالوه بر بیاساس بودن،
ناس�ازگار و متناقض با دیدگاهها و رویه این گروه اس�ت .درواقع داعش چیزی را نکوهش میکند که
خود مبدع و مروج کنونی آن است.

مقدمه
ش��ماره  13نش��ریه دابق در دیم��اه 1394
مصادف با ربی��عاالول  1437هجری قمری
در  56صفح��ه به چاپ رس��ید .از این تعداد
 18صفحه کامل این نش��ریه به ایران و تشیع
اختص��اص دارد .همانطور که از عنوان این
ش��ماره برمیآی��د «رافضیها :از ابنس��بأ تا
دج��ال» تأکید و تمرکز خ��ود را بر موضوع
ایران گذاش��ته اس��ت و دو مطل��ب یکی با
عنوانی که روی جلد دارد ،در صفحات -32
 45آمده اس��ت و دیگری با عنوان «دشمنت
را بش��ناس :صفویه چه کس��انی هستند؟» در
صفحات  12-10آورده شده و صفحه آخر
داب��ق نیز به اصفه��ان محل برآم��دن دجال
همراه با نقل قولی از حضرت رس��ول(ص)
آمده است.
تمرک��ز و تأکی��د داع��ش بر ای��ران از
دو منظر قابل بررس��ی اس��ت :از یک منظر
فعالیتهای ایران علیه داعش منجر به صدمه

و ضربه سختی به این گروه شده است و این امر باعث واکنش داعش
ش��ده و احتمال واکنش عملیاتی نیز در این رابطه وجود دارد .بر این
اس��اس در طی دو سال اخیر مراقبتهای بس��یاری در مورد اقدامات
داع��ش صورت گرفته اس��ت اما به نظر میرس��د س��طح هش��دار و
هوشیاری در شرایط کنونی باید افزایش یابد.
از منظ��ر دوم داعش مدعیات��ی در مورد ایران و تش��یع و امامان
ش��یعی مطرح میکند که تنه��ا خاص این گروه هراسپرور نیس��ت
بلکه زمینهها و ریش��ههای تاریخی و معاصر نی��ز دارد و پیش از این
نیز توس��ط برخی از مقامات کش��ورهای عربی طرح شده است .لذا
پرداختن به این مدعیات میتواند پاس��خی به بسیاری از مباحث باشد
و به نوعی پاسخ متقن به آن باعث کاهش آن در آینده خواهد شد.
مطالب��ی که داعش در مورد ایران و تش��یع مطرح کرده اس��ت،
س��ه منظر بسیار مهم دارد :دعاوی تاریخی ،دعاوی مذهبی و دعاوی
سیاس��ی .بررس��ی مدعیات داعش دراین زمینه ب��ه دو روش مقدور
اس��ت :روش نخست این است که اصل و کموکیف این مدعیات و
اعتبار و اس��تنادات آن مورد بررسی جدی قرار گیرد که این کار در
حوصل��ه این ماهنامه و این قلم نیس��ت .روش دوم که در اینجا مورد
توجه است بررس��ی تناقضات درونی مطالب مطرح شده ،است .این
نوش��تار بر این باور اس��ت که مدعیاتی که داع��ش در مورد ایران و
* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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تش��یع گفته بیش از آنکه در مورد ایران صادق باشد ،در مورد خود
این گروه تکفیری قابل طرح است .در نشان دادن این ناسازگاری و
تناقض ،از اس��تداللهای مورد استفاده در همین شماره از نشریه دابق
استفاده میشود.
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دعاوی داعش در قابل ایران و تشیع
همانطور که اشاره شد داعش سه دعوی در قابل ایران و تشیع به کار
برده است :تاریخی ،مذهبی و سیاسی .در این نوع دعاوی سعی کرده
تا یک روایت جعلی و منس��جم از ایران و تشیع در ایران نشان دهد.
در این روایتها دادهها به صورت گزینش��ی و با استناد به منابع سنی
و ش��یعی و آیات قرآنی و حتی س��فرنامههای اروپاییان مورد استناد
قرار میگیرد.
مهمترین دعاوی تاریخی داعش عبارتند از:
داعش ادعا میکند ایران تداوم امروزین رویکردها و اعمالدولت صفوی است .دولت صفوی بر زبان فارسی و فرهنگ
ایرانی تأکید داشته است تا زبان عربی و فرهنگ اسالمی.
دولت صفوی رفتار بس��یار خش��ن و نامعمولی با پیروان اهلس��نت داش��ته اس��ت و این رفتار غیرمتعارف باعث ش��ده تا
درگیری و قتل و کورکردن برادران و فرزندان ذکور در این
سلسله در نهایت آنها را به نابودی بکشاند.
دولت صفوی اکثریت اهل س��نت را در فارس ،شرق عراقو خراس��ان تحت آزار و اذیت ق��رار داد و آنها بین ماندن و
تغییر مذهب و کش��ته ش��دن یا هجرت یکی را باید انتخاب
میکردند .داعش مدعی است این حوزه زمانی محور دانش
علمایی همانند البخاری و مس��لم و مفسرینی همچون طبری،
بغدادی و فقهایی نظیر مروزی و ابنمنذر بوده که پاکس��ازی
شده است .این گروه از این ادعا به این نتیجه میرسد که این
روال در حال حاضر نیز در ایران مطرح است.
داع��ش ادع��ا دارد صفوی��ان ،به ج��ای علمای اهل س��نترانده ش��ده ،علمایی از لبنان ،بحری��ن و عراق وارد کرد که
مشهورترین آنها علی بن حسین کرکی است .هدف صفویان
از ای��ن کار ایجاد ی��ک فرقه جدید و گماش��تن این علمای
جدید در باالترین مقام رس��می مذهبی یعنی شیخ االسالمی
برای توجیه کارهای خود علیه اهل سنت بود.
-در نهای��ت داعش مدعی ش��ده اس��ت ک��ه روال صفویه در

دورههای بعدی تاریخی ایران یعنی
نادرش��اه افش��ار ،زندی��ه ،قاجاریه،
پهل��وی و جمهوری اس�لامی دنبال
شده اس��ت و تمام نظامهای سیاسی
در ای��ران از باوره��ای صفوی��ان
حمایت کردند و پادشاهان و علمای
آنه��ا را تکریم کردهاند .این نش��ان
میدهد که ایران در ش��رایط کنونی
همان راه و روش را دنبال میکند.
داعش در بخش مذهبی این ادعاها را
مطرح میکند:
صفویان پی��رو گرایشهای خاصیبودن��د ک��ه در اس�لام کفر اس��ت.
گرایش صوفیگری ،معتقد به الهام
از غیب ،عرف��ان غنوصی (یونانی یا
یونانیمأبان��ه) و تجس��م روح خ��دا
(برگرفته از مسیحیت) مورد حمایت
صفویان بوده است و این نوع باورها
عمدتاً ریشههای پیشااسالمی دارد.
اذان در دوره صفویه تغییر داده ش��دو ا َ ْش�� َه ُد أَ َّن َعلِیاً َولِی اللِهّ به آن اضافه
شد.
ش��یعیان ابوبک��ر ،عم��ر و عثمان رالعن میکنند و عایش��ه زن رسولاهلل
را علیرغ��م تأکید ق��رآن کریم در
س��وره نور آی��ات  11ت��ا  26مورد
صفات ناروا قرار میدهند.
آیینه��ا و ش��عائر زی��ارت قب��ور ومرقدها و برگزاری تعزیهها و آداب
آن از س��وی ایرانیها انجام میشود
که کفرآمیز و شرک است.
ش��یعیان دوازه امام��ی نوع��ی تفکرفناتی��ک و خطرناک مبنی بر برتری
امام��ان از رس��ولاهلل(ص) و حت��ی
خداون��د دارن��د .بر این مبن��ا امامان
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از نظر ش��یعیان اتمهای کیهان را در
اختیار داش��ته ،از آینده خبر دارند و
میتوانند حتی قرآن را نس��خ کنند.
در اینجا داعش بسیاری از باورهای
بهایی را به ش��یعیان نسبت میدهد و
از آن بهرهبرداری سوء میکند.
در نهایت ،داعش ش��یعیان ،ایرانیانو تفک��رات امامی را رفض و پیروان
آن را رافضی میخواند .در این نوع
نسبت دادن مباحث کام ً
ال غیرواقعی
مورد اس��تناد ق��رار میگیرد .داعش
مدعی اس��ت ای��ن تفکر از ابنس��بأ
شروع شده و س��پس عدهای از آنها
به نزد زید بن علی بن حسین بن علی
ب��ن ابیطالب (ع) رفتند و از ایش��ان
خواستند که از ابوبکر و عمر برائت
بجوید که ب��ا نپذیرفتن وی ،آنها نیز
زی��د را ان��کار کردند و ب��ه رافضی
مشهور شدند که به معنای ر ّد کردن
و نپذیرفت��ن اس��ت .داع��ش در این
رابطه معتقد است که شیعیان نه تنها
ابوبکر و عمر و عثمان را نمیپذیرند،
صحابه را نیز نمیپذیرند ،اهل سنت
را ر ّد میکنند و اساساً قرآن و اسالم
را قب��ول ندارن��د .به عب��ارت دیگر
داعش ،ش��یعیان را کافر میداند که
معادلی برای آن ب��ه کار میبرد که
در ن��وع خ��ود جدید بوده اس��ت و
اعتقاد دارد که شیعیان «کافر اصلی»
هس��تند و کافر اصلی و رافضی با ر ّد
اس�لام و قرآن از دین خارج شده و
«مرتد» شدهاند.
داع��ش مدعیات سیاس��ی چندی را
نی��ز در قبال ایران و ش��یعیان مطرح
میکند که اهم آنها عبارتند از:

داعش معتقد اس��ت که ش��یعیان از ابتدا نیز اسالم نیاوردند وحتی از اس�لام متنفر بودند ولی به خاطر ترس از جانش��ان بر
اس��اس «اصل فقهی تقیه» در زیر سایه اهل سنت و مسلمانان
زندگی کردند تا اینکه شرایط مناسبی برای آنها فراهم شده
و ب��ا قدرتگیری در زمان صفویان مکنونات درونی خود را
بروز دادند و درصدد پاکسازی اهل سنت هستند.
داع��ش معتقد اس��ت ش��یعیان و ایرانیان ب��ه دنبال تصرفس��رزمینهای اعراب ب��وده و برای این کار ب��ا صلیبیون یا
مس��یحیان هم��کاری میکنن��د .مص��داق آن بهکارگیری
آنتونی و رابرت ش��رلی در دربار شاه عباس برای مدرنیزه
کردن ارتش برای ایجاد س��لطه بر کش��ورهای عربی بوده
است.
در نهایت دابق س��عی دارد نشان دهد که جایگاه یهودیان درمیان مسیحیت همانند جایگاه شیعیان در میان مسلمانان است
و با این کار ایران و اس��رائیل را دش��من مش��ترک اعراب و
اسالم نشان دهد .در متن دابق دو عکس وجود دارد که نشان
میدهد دو نفر روحانی شیعی در حال تقدیم دسته گل برای
شهدای یهودی در جنگ ایران و عراق هستند و این را نشانه
پیوند یهودیان و شیعیان میداند .همچنین برای مثال در بخشی
از دابق به نقل از الشعبی (مرگ  104هجری) از کتاب السنه
ابوبکر خالل آمده اس��ت« :من به شما علیه پیروان گرایشات
انحرافی هش��دار میده��م و بدترین آنها رافضیها هس��تند
زیرا آنها یهودیان امت هس��تند .رافضیها از اس�لام متنفرند
همانند یهودیها در مس��یحیت ،آنه��ا نیز به خاطر خداوند یا
ترس از او اسالم را نپذیرفتهاند ،بلکه برای صدمه زدن اسالم
آوردند .عبادتش��ان مورد قبول نیس��ت .حتی حضرت علی
(ع) آنها را زنده سوزاند و مهاجرت داد .در میان آنها عبداهلل
بن س��بأ بود که به صنعا فرس��تاده ش��د ...یهودیان از جبرئیل
متنفرند و میگویند او در میان فرش��تگان دشمنشان است و
رافضیها هم همینطور .همچنان که برخی از آنها مدعیاند
که جبرئیل به اش��تباه وحی به (حضرت) محمد (ص) منتقل
کرد و به (حضرت) علی (ع) نداد».
مجموع این نکات نش��ان میدهد که داعش سعی دارد بر اساس
این مدعیات سهگانه نوک پیکان خود را متوجه شرق و ایران کند و
در ادامه اش��اره خواهد شد با طرح دجال سعی دارد ایران را خطری
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برای منطقه نش��ان دهد؛ کاری که زمان��ی نیروهای بعثی و صدام در
عراق در قبال ایران انجام میدادند.
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پاسخ داعش به شبهات
داعش در عین حال س��عی دارد درقب��ال انتقاداتی که به عملکرد این
گروه بهویژه از طرف القاعده و طالبان مطرح است ،پاسخ دهد و در
متن نیز پس از طرح مباحث کذب علیه ش��یعیان و ایران سعی دارد تا
با ارائه طرح منهاج زرقاوی در قبال مباحث ظواهری و رهبران طالب
در افغانس��تان رویکرد خود را توجیه کن��د .محور عمده این مباحث
پیرامون دو مفهوم کلیدی اس��ت :جهاد و کفر .در موضوع نخس��ت
داعش معتقد است این گفته که از طرف ظواهری و پیروانش مطرح
است مبنی بر اینکه قبل از جهاد باید افراد را دعوت به اسالم کنید تا
افراد بیگناه کش��ته نشوند و اینکه اجتناب از این کار باعث میشود
درگیری در درون جهان اسالم و میان مسلمین افزایش یابد؛ در حالی
که مبارزه اصلی ما با صلیبیون و آمریکاست ،ناشی از آن میداند که
آنه��ا از مفهوم اصلی جهاد غافل هس��تند .از نظر داعش« ،مخالفت با
جهاد چیزی از اس�لام باقی نمیگذارد .اگر غیر از این بود ،بسیاری
از اختالفات میان اس�لام و کفر باید بدون جنگ حل میشد» .بر این
اساس داعش با استناد به آیه  89سوره نساء که « َو ُّدوا ل َ ْو ت َْك ُف ُرونَ َك َما
َك َف ُروا فَتَ ُكون ُونَ َس�� َوا ًء فَلاَ تَت َِّخ ُذوا مِن ْ ُه ْم أَ ْولِيَا َء َحتَّى ي ُ َه ِ
اج ُروا فِي َسب ِيلِ
��م َواقْتُلُو ُه ْم َحي ْ ُ
��م َولاَ تَت َِّخ ُذوا
ث َو َجدتُّ ُمو ُه ْ
اللَّـ�� ِه فَإِن تَ َول َّ ْوا فَ ُخ ُذو ُه ْ
يرا[ /آنان] خوش دارند که شما نیز مانند ایشان کفر
مِن ْ ُه ْم َولِيًّا َولاَ ن َِص ً
بورزید و در نتیجه همانند باش��ید ،پس هیچکس از آنان را دوس��ت
نگیری��د ،مگر آنکه [همانند ش��ما] در راه خدا هج��رت کنند و اگر
رویگردان شدند ،ایشان را هرجا که یافتید به اسارت بگیرید و بکشید
و از آنان [برای خود] یار و یاور نگیرید» ،کس��انی را که تنها به ظاهر
و حرف ،باور دارند ،همانند صلیبیون و یهودیان ،مشرک میخواند.
در مورد کافر بودن ش��یعیان نیز این انتقاد توسط برخی از علمای
اهل سنت به داعش وارد شده که هر کسی که به خداوند ،قرآن کریم
و رسولاهلل اعتقاد داش��ته باشد ،مسلمان است و تنها آن شیعیانی باید
رافضی خوانده ش��وند که باورهای خاصی نظیر برتری حضرت علی
(ع) بر رس��ولاهلل را دارند .همچنین برخی از علمای اهل سنت استناد
تاریخی به باورهای کس��انی همانند ابنتیمیه را که در بس��تر تاریخی
خاص طرح ش��ده و کاربرد آن برای امروز نیست ،قبول ندارند و بر
این اعتقادند که در هیچ دولت اس�لامی ش��یعیان اینگونه مورد آزار

و اذیت نبودن��د و لذا معتقدند داعش از این
نظرات علما سوءاستفاده میکند.
داعش در پاس��خ ب��ه این ش��بهه معتقد
اس��ت که باورهای تاریخی ش��یعیان که در
گذش��ته بوده ،همچنان ادامه دارد و آنها در
حال حاضر زیدیه را نی��ز منحرف کردهاند.
همچنی��ن داعش معتقد اس��ت ک��ه اگر در
قرون گذش��ته جهاد علیه ش��یعیان به درستی
ادامه پیدا میکرد و به تقیه آنها (که توس��ط
محمدباقر مجلس��ی در دوره صفوی مطرح
ش��د) توجه نمیش��د ،در ح��ال حاضر امت
اس�لامی یکدس��ت بودند و آنها توان ضربه
زدن به اهل س��نت را نداشتند .از نظر داعش
نادیدهگرفتن باورهای ش��رکآمیز ش��یعیان
ناش��ی از ترس برخی از علمای اهل س��نت
است« :برخی از سنیها از ترس مورد هدف
قرارگرفتن از سوی ش��یعیان و آمریکاییها
از همکاری با دولت اسالمی تن میزنند... .
بر غفلت آنها  ،هیچ عذری وارد نیس��ت ،لذا
کشتن همه آنها اجتنابناپذیر است» .به باور
داع��ش اگر رویهای غی��ر از این مدنظر قرار
گیرد ،اس�لام همیش��ه باید رویکرد تدافعی
داشته و در موضع ضعف قرار گیرد و این با
روح جهاد در تضاد است .در نهایت داعش
معتقد اس��ت ک��ه ما با دو ن��وع جهاد مواجه
هس��تیم :جهاد علیه شیعیان و آمریکاییان که
جهادی آشکار اس��ت؛ امّا جهاد سختتر با
دشمنانی است که به نام وحدت در صفوف
اهل سنت تفرقه و فتنهانگیزی میکنند .اینها
منافق بوده و در جنگ پنهان علیه مس��لمانان
با آمریکا همدس��ت هس��تند .این نوع جهاد
روش و راه آشکاری است که زرقاوی بنیان
نهاد.
مجموع این مدعیات باعث شده تا داعش
ش��یعیان را «کاف��ر اصلی» بخوان��د .عبارت

تحلیل

مجعولی ک��ه پیش از این متع��ارف نبوده و
در زیرنویس صفحه  42متن انگلیسی آورده
ک��ه «کافر اصلی کافری اس��ت ک��ه همانند
یهودیان ،مس��یحیان و هندوها هیچ کاری با
اس�لام ندارد .همچنان که کافر کسی است
که زمانی مس��لمان بوده و مسیحی و یهودی
ش��ده ،پس مرتد است .در عین حال کفاری
که اس�لام را با کفر و ش��رک درآمیختند،
نظی��ر رافضیها ،طواغی��ت ،نصیریه آنها نیز
مرتدین هستند».
در ادام��ه دابق حکم مرتدین را نیز در 7
بند آورده و تکلیف را روشن کرده است:
مرتد باید کش��ته ش��ود خواه پس ازدستگیری و یا حتی اعتراف
مرتد نمیتواند جزیه برای ذمه دهدقرارداد با مرتدین مجاز نیستمرتدان نمیتوانند برده باشندمرتد نباید با پول آزاد شودمرت��د نمیتوان��د مش��مول تخفیفباشد
مرتد نمیتواند به اسالم بازگردد.خالفآم�د داعش :بررس�ی مدعیات
داعش
داعش در این مت��ون و در عملکرد خود در
چند سال اخیر نشان داد که خود بیش از همه
مصداق بارز نسبتهایی است که به دیگران
حتی القاعده وارد میکند .بر اس��اس همین
متن منتش��ره از داعش نشان خواهیم داد که
چگونه نوش��تار و رفت��ار داعش مجموعهای
از تناقضات اعتقادی و توجیهات سستبنیاد
اس��ت ک��ه بی��ش از همه خ��ود ای��ن گروه
هراسپرور را بازتاب میدهد.
نخس��ت اینک��ه داب��ق  13در بررس��ی
تاریخ��ی صفویان اش��اره به رفتار خش��ن و

غیرمتع��ارف پادش��اهان صفوی علیه اهل س��نت دارد .اگر این رفتار
امر نادرس��تی بوده اس��ت ،چرا داعش خود با روشهای خشنتر و با
ابزاره��ای جدیدتری که بهتر ب��ه کار نفرتانگیزی میآید ،بر همان
مس��یر و منه��اج گام برمیدارد .هرچند ممکن اس��ت این نکته مورد
اش��اره قرار گیرد که داع��ش این اقدام را علیه اهل س��نت ناصواب
ام��ا کار خود را جه��اد الهی میداند .اگر اینگون��ه به موضوع نگاه
ش��ود ،منطق این باور بدین ترتیب خواهد ش��د که شمشیر بر دعوت
و پذیرش (الحق لمن الغل��ب) اولویت دارد .افراطگرایی داعش در
این خصوص به گونهای اس��ت که اگر کسی از ش��یعیان اعتراف به
خداوند ،قرآن کریم و رس��ولاهلل کند نیز به ن��ام تقیه ،مرتد خوانده
میشود .این همان تفکری اس��ت که رسانههای غربی به دنبال طرح
آن هستند که اسالم دین شمشیر است نه دعوت .داعش همچنان که
در ش��ماره  7خود آورده که اس�لام دین شمشیر 1است ،نه تنها خود
نوع��ی بدعت خطرناک و فناتیک را در اس�لام دام��ن میزند ،بلکه
عم ً
ال آب به آسیاب کفار و دشمنان اسالم میریزد.
دو ،تأکید بر جهاد صرف باعث میش��ود تا اس�لام به عنوان
دینی یکس��ره جنگ ،قتال و مرگ جل��وه کند .در انجام این کار
داعش حتی تا کاف��ر خواندن گروه القاعده نیز پیش میرود .این
در حالی اس��ت که هی��چ کس از خطر داعش در امان نیس��ت و
ين اقْتَتَلُوا
��ن ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
خداون��د در قرآن میفرمای��دَ « :وإ ِن َطائ ِ َفتَا ِن مِ َ
أْ ُ
��رى فَ َقاتِلُوا الَّتِي
فَ َأ ْصل ِ ُح��وا بَيْنَ ُه َما فَإِن بَغ ْ
َ��ت إ ِْحدَ ا ُه َما َعلَى الخْ َ
ت فَ َأ ْصل ِ ُحوا بَيْنَ ُه َما ب ِال ْ َع ْد ِل
تَب ْ ِغ��ي َحتَّى تَ ِفي َء إِلَى أَمْ ِر اللَّـ ِه فَإِن فَ��ا َء ْ
ين /و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم
ب ال ْ ُم ْق ِس ِط َ
َوأَق ْ ِس ُطوا إ َِّن اللَّـ َه ي ُ ِح ُّ
بجنگند ،ميان آن دو را اصالح دهيد ،و اگر [باز] يكى از آن دو بر
ديگرى تعدّى كرد ،با آن [طايفهاى] كه تعدّى مىكند ،بجنگيد تا
به فرمان خدا بازگردد .پس اگر باز گش��ت ،ميان آنها را دادگرانه
سازش دهيد و عدالت كنيد ،كه خدا دادگران را دوست مىدارد.
(حجرات )9/بر این اساس ،با توجه به نوع نگاهی که داعش حتی
به اهل سنت دارد ،مقابله با داعش بیش از هر گروهی وظیفه اهل
سنت است.
س��ه ،داعش در این متن ش��یعیان را رافض��ی میخواند و آنها را
تکفی��ر میکند و ب��ر این مبن��ا از زرقاوی نقل قول کرده اس��ت که
«عبارت س��لفیان در تکفیر رافضی معروف اس��ت» ،ی��ا از احمد بن
یاس��ین عبارتی نق��ل میکنند که «اگر یهودی گوس��فندی ذبح کند
1. Islam Is the Religion of the Sword
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و رافضی هم همینطور ،باید از س�ل
رافضی؛ زیرا رافضی مرتد اس��ت» .بر این اساس داعش نشان میدهد
که بیش از هرچیزی به دنبال وارد کردن نسبتی ناروا به دیگران است
تا به اس��م جهاد آنها را از دور خارج کرده و به اهداف خود دس��ت
یابند .این کار در قرآن کریم در آیه  85س��وره بقره نهی شده است:
«ث ُ َّم أَنت ُ ْم َهـ ُؤلاَ ِء تَ ْقتُلُونَ أَن ُف َس ُ��ك ْم َوت ُخْ ر ُِج��ونَ فَرِي ًقا مِّ ُ
نكم مِّن ِديَا ِر ِه ْم
��رونَ َعلَي ْ ِهم ب إِْالِث ْ ِم َوال ْ ُع ْد َوا ِن َوإ ِن يَأْت ُو ُك ْم أُ َس��ا َرى ت ُ َفا ُدو ُه ْم َو ُه َو
ت ََظا َه ُ
َ
ُ
اب َوت َْك ُف ُرونَ ب ِبَ ْع ٍ
ض ال ْ ِكتَ ِ
اج ُه ْم أفَت ُ ْؤمِنُونَ ب ِبَ ْع ِ
ض فَ َما
مُ َح َّر ٌم َعلَيْك ْم إِخْ َر ُ
��ك مِ ُ
َج�� َزا ُء َمن يَ ْف َع ُل َذل ِ َ
نك ْم إِلاَّ ِخ ْز ٌي فِي ال ْ َحيَاةِ الدُّ ن ْيَ��ا َويَ ْو َم ال ْ ِقيَا َم ِة
ي ُ َر ُّدونَ إِلَى أَشَ�� ِّد ال ْ َع َذ ِ
اب َو َما اللَّـ ُه بِغَافِلٍ َع َّما تَ ْع َملُونَ  /ولى] باز همين
ش��ما هس��تيد كه يكديگر را مىكش��يد و گروه��ى از خودتان را از
ديارش��ان بيرون مىرانيد و به گناه و تجاوز ،بر ضد آنان به يكديگر
كمك مىكنيد و اگر به اس��ارت پيش ش��ما آيند ،ب��ه [دادن] فديه،
آن��ان را آزاد مىكنيد ،با آنكه [نه تنها كش��تن ،بلك��ه] بيرون كردن
آنان بر ش��ما حرام شده است .آيا ش��ما به پارهاى از كتاب [تورات]
ايم��ان مىآوريد و به پارهاى كفر مىورزيد؟ پس جزاى هر كس از
ش��ما كه چنين كند ،جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواهد بود،
و روز رستاخيز ايش��ان را به سختترين عذابها باز برند و خداوند از
آنچه مىكنيد غافل نيست» .در واقع در اینجا داعش با این رفتار خود
نشان میدهد که باورها و روال تاریخی بنیاسرائیل را دنبال میکند؛
چیزی که در واقع خود به شیعیان نسبت میدهد.
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نتیجهگیری
به نظر میرس��د در شرایط کنونی داعش چند هدف را از انتشار این
متن دنبال میکند :نخس��ت اینکه س��عی دارد در شرایط کنونی که
چندان در عراق و س��وریه وضعیت مناسبی ندارد ،همه اهل سنت را
ب��ا خود همراه کند .لذا به روش خود که ـ بازی همه یا هیچ اس��ت ـ
به دنبال توجیه رفتار خود و مش��روعیت برای پیوس��تن به خود است.
در این راه تا جایی پیش میرود که خواس��تار پیروی القاعده از خود
است.
دو ،داعش در این متن ضمن دادن نس��بت ناروا به حضرت ولی
عصر (ع) و اینکه اصفهان مرکز حمله به کش��ورهای عربی اس��ت،
س��عی دارد توجه کشورهای عربی را متوجه ایران کند .با این کار نه
تنها توجه از اس��رائیل کاسته میشود ،بلکه به نوعی وحدت رویه در
میان کشورهای عربی علیه ایران ایجاد میکند.

سه ،به نظر میرسد اگر داعش در عراق
و س��وریه زمینگیر شود ،همانند گذشته که
در س��وریه نتیجه نگرفت و به س��مت عراق
نیل کرد ،حرکت به س��مت ایران ،افغانستان
و به تعبیر خودشان والیت خراسان و آسیای
مرکزی و قفقاز در دستورکار قرار میدهد.
در این شرایط بازی خطرناکی شروع میشود
که بحران را از منطقه به س��وی ایران س��وق
میدهد .اگرچ��ه این احتماالت ،فرضهایی
محال و دستنیافتنی است اما تمهیدات برای
امنیت بیش��تر مرزها با توجه به تالش داعش
برای نفوذ به مرزهای کش��ور که در نش��ریه
این گ��روه تکفیری نی��ز م��ورد تأکید قرار
گرفته اس��ت ،باید در سیاس��تگذاریهای
امنیتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

