
گروه مسلحی است که با تفکرات سلفی افراطی و ” داعش “یا ” دولت اسالمی در عراق و شام“
 .تروریستی، این روزها عراق و سوریه را ناآرام کرده است

داعش یک گروه مسلح سلفی ـ جهادی تکفیری است که هدف اصلی خود را  
 .بازگرداندن خالفت اسالمی در کشورهای اسالمی اعالم کرده است



اعالم موجودیت کرد ، این سازمان از ائتالف  ۲۰۰۶اکتبر  ۱۵هسته اصلی داعش در 
چند گروه مسلح عضو القاعده وبدون یدک کشیدن پسوند شام شکل گرفت وابو عمر 

.البغدادی به عنوان اولین سرکرده آن منصوب شد   

آوریل   ۱۹گروه مذکور از آن زمان تا 
که ابو عمر البغدادی کشته شد  ۲۰۱۰

عملیات های متعددی را در مناطق 
.مختلف عراق انجام داد  



 تروریستی عملیات انحصار دوره این در توجه قابل نکات از
 خاک حالیکه در بود عراق داخل در تروریستی گروه این

  و سالح انتقال برای گروه لجستیکی عقبه عنوان به سوریه
 عمر، ابو مرگ از پس.می گرفت قرار استفاده مورد نیرو

 گسترش شاهد دوره این در ، شد او جانشین البغدادی ابوبکر
 در داعش تروریستی عملیات وکیفی کمی چشمگیر بسیار
  بانک به حمله عملیات به توان می میان آن از که بودیم عراق

 ابو های زندان به وحمله دادگستری وزارت ، عراق مرکزی
 اشاره ، شد تروریست هزاران فرار به منجر که والحوت غریب

 .کرد



 جهادی سلفیت اسالم سنی :ایدئولوژی

 دیگر که مسلمانی یعنی تکفیری (شیعه -ضد) :تکفیری
 نامیده تکفیر اتهام این .می کند ارتداد به متهم را مسلمانان
 توصیف در روز سیاسی ادبیات در واژه این .می شود

 انشعابی طالب و تندرو مسلمانان از رشد حال در گروه هایی
-سلفی» نام با آنان از که است وهابیت به متمایل و سنی

 سنتی نگاه ورای تکفیری ها -سلفی .می شود یاد «تکفیری
 را مسلمانان دیگر ارتداد حکم صدور و تکفیر حق فقه، به

 مربوط مجازات های اجرای بر و می دانند محفوظ خود برای
 کلمه از تکفیر واژه .می کنند اقدام راساً اعدام مانند آن به

                   تکفیر، اتهام در .است شده مشتق «کفر» عربی
 راه از و بودن ناخالص به متهم را  مسلمانان دیگر تکفیری،

 کردن متهم مجوز اسالم در .می کند شدن منحرف اسالم
 تمام رعایت شرط به و علما دست به مسلمانان دیگر

 .است آن احتیاطی جوانب



شکل گیری القاعده عراق در نواحی و استان های سنی 
به اشغال این کشوور توسو     2003نشین عراق از سال 

آمریکا و همچنین شکل گیری دولتوی تحوت کنتورل    
 اکثریت شیعی و کرد مربوط بود

الدولو   : بوه عربوی  )حکومت اسوالمی عوراق و شوام    
یوا داعوی یکوی از    ( االسالمی  فوی العوراق والشوام   

ایون  . گروه های شورشی فعال در عراق و سوریه اسوت 
ایون  . گروه در اوایل سال های جنگ عراق تاسیس شد

متعهود بوه وفواداری و حمایوت از      200۴گروه در سال 
 ۱۵در . القاعده شده و عنوان القاعده عراق مشهور شد

این گروه به یو  سوازمان فراگیور بورای      200۶اکتبر 
گروه های شورشی عراق تحت عنوان حکومت اسوالمی  

 .         عراق تبدیل شد

إیمَن الظواهری، سرکرده شبکه  
 تروریستی القاعده



( ۲۰۰۶ -۲۰۰۴) الزرقاوی ابومصعب رهبران                                                 
(۲۰۱۰-۲۰۰۶)  المهاجر ابوحمزه 
(۲۰۱۰-۲۰۰۶)  البغدادی ابوعمر 
(۲۰۱۰) البغدادی ابوبکر 



 به که کند می دنبال را تری رادیکال بسیار های فعالیت و مشی خط القاعده با مقایسه در داعش
 جنگ ایجاد در زرقاوی استراتژی .است گروه این رهبر اولین زرقاوی، ابومصعب میراث نوعی
 حتی و سنی و شیعه میان شدید اختالف و شیعی غیرنظامیان کشتار عراق، در داخلی ای فرقه

 .یافت ادامه نیز وی از پس که بود شده متمرکز ای قبیله اختالفات

تکفیری -های بعثی تروریست 
داعش، سیا از دو سال قبل به  

آموزش این نیروها در  
اردوگاهی در اردن مبادرت  

 .کرده بود



 . های حاضر در سوریه و عراق تشکیل شده اند  ترین تروریستگروه داعش از بی رحم 

 حامیان گروه تروریستی داعش

عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی به همراه چند کشور غربی، همچون  
 .  آمریکا و فرانسه تأمین می شود

 وزیر امور خارجه اسبق آمریکا هیالری کلینتون

 .کردیم ایجاد خاورمیانه تقسیم برای را داعش ما

  نشستی در (۱3۹۲ ماه تیر چهاردهم) ۲۰۱3 سال ژوئیه پنجم روز در ما بود قرار
  ۱۱۲ به من .بشناسیم رسمیت به را «اسالمی دولت» خود اروپایی دوستان با

  به درباره را دوستان از بعضی با توافق و آمریکا نقش تا کردم سفر کشور
  اما دهم توضیح آن تشکیل از پس بالفاصله اسالمی دولت شناختن رسمیت

  منظور اینجا در که «.ریخت فرو ما چشمان برابر در  چیز همه  باره به یک
  .است بوده المسلمین اخوان دولت علیه مصر در ژوئن سی ام کودتای



 پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا  ادوارد اسنودن

 گیری شکل  در صهیونیستی رژیم و انگلیس آمریکا، اطالعاتی سازمان های
  در و داشتند نقش -داعش- شام و عراق اسالمی دولت به موسوم گروه

 .دادند تشکیل را داعش گروه «زنبور النه» نام با عملیاتی

 اسرائیل از حمایت برای داعش گروه است معتقد شده فاش اسناد طبق وی
  شعارهای با گروهی تشکیل «زنبور النه» عملیات هدف و است شده تشکیل

  اساس بر و کند جذب جهان سراسر از را تندروها که است اسالمی
 موجودیتِ مخالفِ کشورهای سوی به  را خود سالح تکفیری،  های اندیشه

 .بگیرد نشانه اسرائیل




