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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اینفوگرافی

داعش؛ از ظهور تا افول
آفتاب یزد -گروه اینفوگرافی :ریش��ههای گروه تروریستی داعش به
گروهی به نام «التوحید و الجهاد» باز میگردد که پس از تجاوز نظامی
آمریکا به عراق ،در سال  2003میالدی« ،ابو مصعب الزرقاوی» اردنی آن
را در این کشور تاسیس کرد تا  6ماه بعد در فوریه سال  2004میالدی
ن��ام آن به «قاعدة الجهاد فی بالد الرافدی��ن» (گروه جهادی القاعده در
س��رزمین رافدین) تغییر نام دهد و با جماعتی به نام «مجلس ش��وری
المجاهدین» ادغام ش��ود که حدود  10گروه شبه نظامی محلی عراقی
را در برمیگرف��ت .اما مجلس ش��ورای المجاهدین ب��ه دلیل اختالفات
ایدئولوژیک و س��اختاری گروههای تش��کیل دهنده این مجلس با گروه
القاعده به رهبری ابو مصعب الزرقاوی منحل شد ،اختالفاتی که بعدها به
رویارویی و درگیریهای مسلحانه و عملیاتهای ترور متقابل منتهی شد.
در  21نوامبر  2017س��ردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس در نامه ای به
مقام معظم رهبری از نابودی داعش و پایان سیطره این گروه تکفیری بر
سرزمینهای اسالمی خبر داد.

این گروهک تروریس��تی در جای جای دنیا دست به حملههای مختلف
تروریستی زده است که نمونه خیلی ملموس آن برای مردم ایران حمله
همزنان آنها به مجلس شورای اسالمی و مرقد امام خمینی(ره) بود.
ای��ن حمله اولین و احتماال آخرین حمله داعش در ایران خواهد بود که
با واکنش به موقع نیروهای امنیتی با کمترین تلفات به پایان رسید.
این گروه عالوه بر عراق و سوریه بخشهایی از لیبی و نیجریه را نیز در
کنت��رل خود درآورد .گروههای همپیمان داعش در نقاط دیگر دنیا مثل
افغانستان و آسیای جنوب شرقی نیز فعال هستند.
در خبری تازه ،خبرگزاری روس��ی «اس��پوتنیک» به نقل از الکس��اندر
بورتنیکوف رئیس س��ازمان اطالعات روسیه نوش��ت« :حدود پنج هزار
داعشی در شمال افغانستان در مرز با كشورهای مشترک المنافع مستقر
هستند».
اینفوگراف��ی زیر رون��د ظهور تا افول این گروه تروریس��تی را به صورت
مختصر بیان میکند.

سال ۲۰۰۶

سال ۲۰۰۴

این گروه که وارد جنگ با دولت عراق و نیروهای آمریکایی مس�تقر در عراق ش�ده بود با
چندین گروه دیگر ائتالف کرد و «مجلس شورای مجاهدین» را تشکیل داد که یک قدرت
مهم در استان انبار ،وسیعترین استان عراق ،محسوب میشد.
اکتبر ۲۰۰۶

مجلس ش�ورای مجاهدین ب�ه همراه
ِ
شورش�ی دیگ�ر «حکومت
چند گ�روه
به اصطالح اسالمی عراق» را تشکیل داد.
آپریل2015

داعش شهر مهم تکریت را در فروردین  ۱۳۹۴به ارتش عراق
و نیروی شبهنظامی حشد ش�عبی که برای جنگ با این گروه
تشکیل شده بود ،واگذار کرد.
ژوئن2015

داع�ش تا خ�رداد  ۱۳۹۴ح�دود نیم�ی از خاک
س�وریه و بخشهای ش�مال غربی ع�راق را در
تصرف خود درآورد.

سال ۱۹۹۹

الزرقاوی دراین سال با اسامه بن الدن بیعت کرد ،نام گروه
را به س�ازمان قاعده الجهاد فی بالد الرافضین که بیشتر با
نام القاعده در عراق شناخته میشد ،تغییر داد.

آوریل ۲۰۱۰

ریش�ه داع�ش ب�ه جماع�ت توحی�د و
جهاد میرس�دکه به رهبری ابومصعب
الزرقاوی تأسیس شد.

آوریل ۲۰۱۳

باآغازجنگداخلیسوریهنیروهایحکومتاسالمیواردسوریهنیزشدندونامبهاصطالح
«حکومت اسالمی عراق و شام» را بر خود نهادند .آنها بخشهایی از شمال شرقی سوریه
را تصرف کردند .رقه پایتخت آنها شد .رمادی و فلوجه را به قلمرو خود اضافه کردند.

ابوایوب المص�ری و ابوعمر بغدادی دو رهبر اصلی این
گروه در عراق بودند که در عملیات ارتش آمریکا کشته
شدند و ابوبکر بغدادی جایگزین آنها شد.

ژوئن ۲۰۱۴

ژوئن ۲۰۱۴

داعش اعالم کرد نام آن «دولت اسلامی» است و یک خالفت جهانی را تشکیل
داده اس�ت( .اقدامهای داعش برای خالفت خود :چاپ اس�کناس با واحد دینار
داعش ،گذرنامه ،درست کردن پلیس).
نوامبر ۲۰۱۵

 ۲۸دسامبر ۲۰۱۵

این گروهک تروریستی رمادی را از دست داد .این دومین بار بود که این گروه این شهر را از دست داد.
پس از آن دولت عراق اعالم کرد که عملیات بعدی آنها تصرف موصل دومین شهر بزرگ عراق است و
افزود که بعد از یک یا دو سال داعش را از عراق بیرون خواهد راند.

این گروه س�نجار را هم از
دست داد.

می 2019

الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان اطالعات روسیه :حدود پنج هزار
داعشی (پیکارجویان وابسته به دولت اسالمی) در شمال افغانستان در
مرز با كشورهای مشترک المنافع مستقر هستند.

فوریه2019

دونال�د ترامپ رئیسجمه�ور ایاالت
متحده آمریکا نیز اعالم کرد شکست
کامل داعش بسیار نزدیک است.

ایدئولوژیداعش

داعش در واقع ادامه تش�کیالتی یک گروه از س�لفیهای جهادی در عراق به رهبری ابومصعب زرقاوی است .زرقاوی جزو
القاعده بود و در سال  ۲۰۰۶در عراق کشته شد .او در اعالمیههای خود همواره به فتواهای ابن تیمیه استناد میکرد .بغدادی
نیز خود را پیرو ابن تیمیه میداند .ابن تیمیه پدر معنوی همه گروهای جهادی است و همچنین تفکرات اسالمی شیعیان را
مردود و آنها را کافر میدانست.

مهمترین موفقیت داعش با تصرف
موصل ـ دومین شهر بزرگ عراق ـ
به دست آمد.

نوامبر 2017

س�ردار س�لیمانی ،حس�ن روحانی رئیسجمهور ایران،حیدر عبادی
نخس�توزیر س�ابق عراق و والدمی�ر پوتین رئیسجمهور روس�یه
شکست داعش در عراق و سوریه را اعالم کردند.

منابع مالی
بر اساس تحقیق سال  ۲۰۱۵سازمان  Financial Action Task Forceمنبع مالی عمده داعش به ترتیب به شرح زیر است:
مناب�ع مالی که با اش�غال س�رزمینها به دس�ت میآید مثل کنت�رل بانکها ،ذخایر نف�ت و گاز ،مالیات ،اخاذی و س�رقت از
منابع سرمایهای.
گروگانگیری برای دریافت پول.
اعانههایی که از طریق سازمانهای غیرانتفاعی دریافت میشود.
حمایتهای مالی و تجهیزاتی که جنگجویان خارجی فراهم میکنند.

تعداد نیروهای خارجی حاضر در داعش

به گزارش گروه مشاوره امنیتی صوفان در آمریکا ،تعداد نیروهای خارجی داعش در دسامبر  ،۲۰۱۵به  ۲۷هزار نفر رسید.
در برخی از رسانهها نیروی منتصب به این گروه  40هزار عنوان شده است این افراد تبعه  ۸۶کشور جهان بودند.

دریافت سرمایه از طریق شبکههای ارتباطی مدرن.
وزارت خزانهداری آمریکا برآورده کرده که در سال  ۲۰۱۴داعش حدود  ۱۰۰میلیون دالر نفت خام و محصوالت پتروشیمی به
واسطهها فروخته که آنها هم آن را به ترکیه قاچاق کردهاند یا به دولت سوریه فروختهاند.
درآمد این سازمان از باجگیری برای آزادی گروگانها هم در این سال دستکم  ۲۰میلیون دالر برآورد شدهاست.
همچنین مالیاتها و عوارضی که از مردم ساکن در مناطق تحت کنترل گرفته میشود ،منبع درآمد دیگری این گروه است.
آنها از حمله به بانکها ،غارت و فروش عتیقه ،و فروش یا نظارت بر فروش دام و غله هم پول درمیآورند.
با دریافت جزیه از مسیحیانی که در مناطق تحت اشغال داعش زندگی میکردند و ربودن و فروختن دختران و زنان بهعنوان
برده جنسی هم پول درمیآوردند.
اف�راد مس�لح داعش پس از تصرف ش�هر موصل ،دس�ت به غ�ارت بانکهای این ش�هر زدند .این گروه موفق ش�د حدود
۴۲۹میلی�ون دالر را از بانکه�ای موصل ،غارت کند .بدین ترتیب میتوان گفت داع�ش در آن زمان به ثروتمندترین گروه
تروریستی در جهان تبدیل شد.

مهمترین مناطق آزاد شده توسط ارتش عراق
در ماه مه س�ال  2014میالدی نیروهای عراقی با پش�تیبانی نیروهای الحشد الش�عبی و پدافند نیروی هوایی عراق و مشارکت
نیروی هوایی ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا عملیات باز پس گیری مناطق تحت تصرف داعش در عراق را آغاز کردند.
از مهمترین مناطق و شهرهای آزاد شده در سال  2015میالدی میتوان به ناحیه المقدادیه در استان دیالى ،در  100کیلومتری
ش�مال ش�رقی بغداد در تاریخ  24ژانویه ،تکریت در  160کیلومتری شمال بغداد ،در تاریخ  31مارس ،بیجی در  175کیلومتری
شمال بغداد در تاریخ  21اکتبر و شهر الرمادی ،مرکز استان األنبار در  28دسامبر اشاره کرد.
سال  2016میالدی همچنین شاهد آزادسازی شهرهای مهمی در استان نینوی بود که مهمترین آنها عبارت بودند ،از :القیادة 10
ژوئیه ،الشورة  29أکتبر ،حمام العلیل  6نوامبر ،فرودگاه تلعفر  16نوامبر و دشت نینوى  28نوامبر.
اما سال  2017میالدی سال تعیین سرنوشت نبردها در موصل و االنبار و آزادسازی مابقی مناطق تحت اشغال داعش بود ،لذا
در  24ژانویه بخش ش�رقی موصل و  27آوریل ناحیه الحضر و  3میناحیه القیروان و  4ژوئن ناحیه البعاج و س�رانجام  10ژوئیه
بخش غربی موصل که مهمترین عملیات شمرده میشد ،آزاد شدند.

