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چکيده
با تﻮﺟﻪ بﻪ تﻐﻴﻴر ﻭ تﺤﻮﻻتﻲ ﻛﻪ در ﺍﻭﺍﺧر سﺪه بﻴستم در سﻄﺢ ﺟهانﻲ بﻪ ﻭﻗﻮﻉ پﻴﻮست ﻭ تﻐﻴﻴرﺍتﻲ در
سﻴاستﮔذﺍرﻱها ،فناﻭرﻱها ﻭ فرﻭپاشﻲ مارﻛسﻴسم بﻪ ﻭﺟﻮد ﺁمﺪ ،ﺟنﺒﺶهاﻱ ﺍسﻼمﻲ نﻴز دچار تﻐﻴﻴر ﻭ تﺤﻮﻻتﻲ
شﺪنﺪ .برﺧﻲ ﺟنﺒﺶهاﻱ ﮔذشتﻪ ﺍسﻼمﻲ در زمﻴنﻪ ﺍهﺪﺍﻑ ،سازﻭﻛارها ،شﻴﻮهها ﻭ ﺍﻟﮕﻮهاﻱ رفتارﻱ تﻐﻴﻴر يافتنﺪ يا
ﺟنﺒﺶهاﻱ نﻮينﻲ در ﺟهان ﺍسﻼم ،بﻪ ﻭﺟﻮد ﺁمﺪ ﻛﻪ ﺍز ﺍيﻦ ﺟنﺒﺶها بﻪ نام نﻮبنﻴادﮔرﺍيﻲ ﻭ ﺟريانهاﻱ سلفﻲ ياد
مﻲشﻮد .در ﺍيﻦ مﻴان ،بايﺪ بﻴﻦ ﺟنﺒﺶهاﻱ ﺍصﻴل ﺍسﻼمﻲ ﻛﻪ در مﺒارزه با ضﺪﺍرزشهاﻱ غربﻲ ﻭ مﺪرنﻴسم ﺍحﻴا شﺪنﺪ
ﻭ در مقابل ،ﺟنﺒﺶهاﻱ سلفﻲ ﻭ تکفﻴرﻱ ﻛﻪ در دﻭرﺍن معاصر با رشﺪﻱ ﻗارچﮔﻮنﻪ بﻪ ﺍسﻼم هرﺍسﻲ ﻭ ﺍسﻼمستﻴزﻱ
دﺍمﻦ مﻲزننﺪ ﻭ ﺁﮔاهانﻪ تصﻮيرﻱ مﻮحﺶ ﻭ غﻴرﻭﺍﻗعﻲ ﺍز ديﻦ مﺒﻴﻦ ﺍسﻼم ﻭ مسلمانان ﺍرﺍئﻪ مﻲﻛننﺪ ،تمايز ﻗائل شﺪ.
ظهﻮر ﻭ برﻭز ﺟريانهاﻱ سلفﻲﮔرﻱ ﻭ ترﻭريستﻲ در منﻄقﻪ ﺧاﻭرمﻴانﻪ در تﻼﻗﻲ ﻭ همپﻮشانﻲ ﺍرﮔانﻴکﻲ با مﺪﺍرهاﻱ
ﻭسﻴع ﻭ ﻗﺪرتمنﺪ سلفﻲﮔرﻱ همﻪ ظرفﻴتهاﻱ ﺍيﺪئﻮﻟﻮژيکﻲ ﺧﻮد رﺍ برﺍﻱ مهار ﻭ تضعﻴف مﻮﻗعﻴت ژئﻮپلﻴتﻴکﻲ ﻭ
ﺍيﺪئﻮﻟﻮژيکﻲ ﺟمهﻮرﻱ ﺍسﻼمﻲ ﺍيرﺍن بسﻴج ﻛرده ﺍست .مﺪﺍﺧلﻪ ﻭ عملﻴاتهاﻱ فزﺍينﺪه ﺟهادﻱهاﻱ سـلفﻲ در منﻄقﻪ
مﺒانﻲ هﻮيتﻲ ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ﺟمهﻮرﻱ ﺍسﻼمﻲ ﺍيرﺍن رﺍ نﻴز ﺁشکار مﻲﻛنﺪ.
کليدواژگان :بنﻴادﮔرﺍيﻲ تکفﻴرﻱ ،سﻴاست ﺧارﺟﻲ ،مﺒانﻲ فکرﻱ ،هﻮيت.
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مقدمه
ﺑا توﺟه ﺑه تﻐﻴﻴر ﻭ تﺤوﻻتی که در اﻭاﺧر سده ﺑﻴستﻢ در سطﺢ ﺟهانی ﺑه ﻭﻗوﻉ
ﭘﻴوسﺖ ﻭ تﻐﻴﻴراتی در سﻴاسﺖﮔﺬاریﻫا ،ﻓناﻭریﻫا ﻭ ﻓرﻭﭘاشی مارکسﻴسﻢ ﺑه ﻭﺟود
آمد ،ﺟنﺒﺶﻫای اسﻼمی نﻴﺰ دﭼار تﻐﻴﻴر ﻭ تﺤوﻻتی شدند (شﺒاﻭر .)5831 ،ﺑرﺧی
ﺟنﺒﺶﻫای ﮔﺬشته اسﻼمی در ﺯمﻴنه اﻫداﻑ ،ساﺯﻭکارﻫا ،شﻴوهﻫا ﻭ الگوﻫای رﻓتاری
تﻐﻴﻴر یاﻓته یا ﺟنﺒﺶﻫای نوینی در ﺟهان اسﻼﻡ ﺑه ﻭﺟود آمد که متﻔاﻭت اﺯ
ﺟنﺒﺶﻫای ﮔﺬشته تعریﻒ شده که اﺯ ایﻦ ﺟنﺒﺶﻫا ﺑه ناﻡ نوﺑنﻴادﮔرایی ﻭ ﺟریانﻫای
سلﻔی یاد میشود (لوئﻴس.)5833 ،9
ﺑنﻴادﮔرایی دینی اصﻴل ،ﺑهمعنای کوشﺶ ﺑرای احﻴای ارﺯﺵﻫای مﺬﻫﺒی ،در
تقاﺑل ایدئولوژیﻫا ﻭ ﮔرایﺶﻫای مدرن ،ﻭاکنﺶ عمومی ﻭ سراسری در ﻗرن ﺑﻴستﻢ
مﻴﻼدی ﺑوده ﻭ در ﻓرﻫنﮓﻫای مﺬﻫﺒی ﮔوناﮔون اعﻢ اﺯ مسﻴﺤی ،یهودی ﻭ اسﻼمی،
ﭘدیدار شده اسﺖ ( .)Francesca, 2010اﮔرﭼه مﻴان مﺤاﻓﻈهکاری ﻭ مﺬﻫﺐ ،ﭘﻴوندی
مﺤکﻢ ﻭﺟود دارد ،ایﻦ راﺑطه مﻴان مﺤاﻓﻈهکاری ﺑه منﺰله ایدئولوژی یا آﮔاﻫی
سﻴاسی ﻭ ﺑنﻴادﮔرایی مﺬﻫﺒی ،اﺑعادی ﺟدید مییاﺑد .در ایﻦ مﻴان ،ﺟنﺒﺶﻫایی اعﻼﻡ
موﺟودیﺖ کردند که ﺑﻴشتر اﺯ آنکه در ﺧدمﺖ ﺑه اسﻼﻡ ﻭ ﺑاﺯﮔشﺖ ﺑه اصالﺖ دیﻦ
اسﻼﻡ ﻗدﻡ ﺑگﺬارند ،ﺑرای تخریﺐ ارﺯﺵﻫا ﻭ مﺒانی دینی ﻗدﻡ ﮔﺬاشته ﻭ ﺑا رﻓتارﻫا ﻭ
اﻗدامات ضدانسانی ﻭ ضداسﻼمی سعی ﺑر معرﻓی ﭼهرهای مخدﻭﺵ ﻭ ناصﺤﻴﺢ اﺯ
اسﻼﻡ دارند .ایﻦ ﺟریانﻫا اﺯ آن دلﻴل که ﻫمواره ﻫمه مﺬاﻫﺐ ﻭ آیﻴﻦﻫای دیگر در
ﭼارﭼوب اسﻼﻡ ﻭ ﺧارج آن را تکﻔﻴر میکنند ﻭ مطرﻭد میدانند ،ﺑه ﺟریانﻫای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

تکﻔﻴری موسوﻡ شدهاند .ایﻦ ﺟریانﻫا که القاعده ،ﺑوکوحراﻡ ،طالﺒان ﻭ داعﺶ
نمونهﻫایی اﺯ آنﻫا میﺑاشند ،ﻫرﮔونه ﺑرداشﺖ اسﻼمی را ناصﺤﻴﺢ دانسته ﻭ کﻔر
تلقی میکنند مگر آنکه در ﭼارﭼوب تﻔاسﻴر مجعول آنﻫا ﻗرار ﮔﻴرد.
ﺑا توﺟه ﺑه شرح کوتاﻫی اﺯ رﻭند تاریخی ﻭ ﻓلسفﻔی شفکلﮔﻴفری ﺟنفﺒﺶﻫفای
ﺑنﻴادﮔرا ،ﺑاید اشاره کرد لﺒه تﻴغ تکﻔﻴر ﺑهﺟای آنکه ﺑر ﭘﻴکر دشمنان اسﻼﻡ ﻓرﻭد آیفد،
ﻫر رﻭﺯ در ﮔوشه ﻭ کنار عالﻢ اسﻼمی ،ﻗرﺑانﻴان ﺑیﮔناه ﺑسﻴاری را ﺑه ﺧفا ﻭ ﺧفون
می کشد ﻭ ﺑر طﺒل ﻫدﻡ ﻭ ﻭیرانی آثفار ﻫویفﺖسفاﺯ ﻭ مقفدم مسفلمانان مفیکوﺑفد
1. Lewis
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(اﺑوﺯﻫره .)5831 ،ﺑمﺐﮔﺬاری در مﻴان مردﻡ کوﭼه ﻭ ﺑاﺯار ،ﻭ ﺧوردن اعضفای ﺑفدن
ﺑرادر مسلمان ،ﻭیرانکردن ﻗﺒور ﺑﺰرﮔان دیﻦ اﺯ ﻗﺒﻴل مراﻗد عسکریﻴﻦ (ﻉ) ﻭ نﺒﺶ ﻗﺒر
صﺤاﺑی ﺟلﻴل ﭘﻴامﺒر (ص) ﻫجر ﺑﻦ عدی ﻭ ﺑﻴرﻭن آﻭردن اسفتخوانﻫفای ﻭی ،ﻗتفل
علمای دیﻦ ﺑه ﺑهانه ﭘﻴرﻭی اﺯ مﺬاﻫﺐ مختلﻒ ،مانند شهادت سعﻴد رمضفان الﺒفوطی
عالﻢ سوری ﻭ عﻼمه حسﻦ شﺤاته عالﻢ مصری ﻭ دهﻫا ﺟنایفﺖ دیگفر ،نمونفهای اﺯ
کارنامه سﻴاه ﭼنﻴﻦ حرکﺖﻫایی اسﺖ .الﺒته ﻫرﮔفﺰ نﺒایفد نقفﺶ اسفتعمار ﻭ دشفمنان
ﺧارﺟی را نادیده ﮔرﻓﺖ ﭼه اینکه آنان ﺑهﺧوﺑی دریاﻓته اند کفه یکفی اﺯ راهکارﻫفای
تضعﻴﻒ ﺑنﻴه مسلمﻴﻦ ،ﻭ ایجاد تﻔرﻗه ﻭ تشتﺖ در مﻴفان مسفلمانان ،حمایفﺖ اﺯ ایفﻦ
ﮔرایﺶﻫای اﻓراطی اسﺖ ﻭ ﮔرﻭهﻫای تکﻔﻴری نﻴﺰ دانسته یا ندانسته ،آلﺖ دسﺖ آنان
شدهاند.

ایﻦ ﺟریانﻫا غالﺒاً ﺑه یکی اﺯ سه ﺟریان اصلی تکﻔﻴریِ ﻭﻫاﺑﻴﺖ ،سپاه صفﺤاﺑه ﻭ
طالﺒان ﻭ سلﻔﻴه ﺟهادی (القاعده) ﻭاﺑستهاند (لوئﻴس .)5833 ،ﺑﻴشتر ایﻦ ﮔرﻭهﻫا تفاﺑ
مقتضﻴات ﺯمان ﺑه سلﻔﻴه ﺟهادی ﭘﻴوسته؛ اﮔرﭼه ﻗﺒﻼً اﺯ طﻴﻒﻫای دیگر ﻭ ﮔاه اصفﻼ
سلﻔی نﺒودهاند؛ ﺑناﺑرایﻦ ،مهﻢ تریﻦ ﮔرﻭه ،سلﻔﻴه ﺟهادی اسفﺖ کفه ﺟهفاد را ﻭاﺟفﺐ
میدانند ﻭ صدﻫا ﮔرﻭه اﺯ ﺟمله داعﺶ ﺑه آن متعلق اسﺖ (ناصری طاﻫری،

.)5838

ﺑا توﺟه ﺑه ایﻦ شرح مختصر اﺯ ﺟریانﻫای تکﻔﻴری میتوان ایﻦ ﭘرسﺶ اساسفی
را مطرح کرد که ﭼه عناصری مﺒانی ﻫویتی ﺟریانﻫای تکﻔﻴری را شکل مفیدﻫفد ﻭ
ﺑه تﺒ آن ﺟریان ﻫای تکﻔﻴری ﺑر ﭘایه ایﻦ ﻫویﺖ ﺑرساﺧته ﭼه رﻭیکردی نسفﺒﺖ ﺑفه
ﺟمهوری اسﻼمی ایران اتخاذ کردهاند؟
ﻓرضﻴه تﺤقﻴق ﺑدیﻦ شرح اسﺖ کفه ﺑنﻴادﮔرایان ﻭ ﺟریفانﻫفای تکﻔﻴفری ﺑا اعاده

ﻭﺍﻛاﻭﻱ مﺒانﻲ هﻮيتﻲ

تﺒﻴﻴﻦﻫای مطلق ،نصﮔرایی اﻓراطی ﻭ مخالﻔﺖ ﺑا عقلﮔرایی ﻭ نگاﻫی ﺟﺰﻡﮔرایانه ﺑه

ﺟريانهاﻱ تکفﻴرﻱ

آموﺯهﻫای دیﻦ اسﻼﻡ ضرﺑه سخﺖ ﺑر ﭘﻴکره اسﻼﻡ ﻭارد کرده ،ﻭ اﺯ ایﻦ طریق رﻭیکر

ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ...

تکﻔﻴر ﻫرﮔونه نگاه ﭘویا ﻭ نسﺒیﮔرایانه ﺑه دیﻦ را اتخاذ کردهانفد کفه در ایفﻦ مسفﻴر،

( 955تا )979

ﺟمهوری اسﻼمی ایران را ﺑر مﺒنای ایﻦ نگرﺵ ﻭ آموﺯهﻫای متأثر اﺯ ﻭﻫاﺑﻴﺖ تکﻔﻴفر
کرده ،ﻭ در تقاﺑل ﺑا ﺟهان اسﻼﻡ معرﻓی میکنند .اﺯ ایﻦ رﻭ ،ایﻦ ﭘﺰﻭﻫﺶ ﺑه دنﺒال آن
اسﺖ که ﺑا ﻭاکاﻭی مﺒانی ﻫویتی ﺟریانﻫای تکﻔﻴری یادشده ،ﺑه شناﺧﺖ کامفلتفری
اﺯ ایﻦ ﮔرﻭهﻫای ﺑنﻴادﮔرا دسﺖ یاﻓته ﻭ در ﮔاﻡ ﺑعدی ﺑر مﺒنای یف

شفناﺧﺖ ﺟفام

ﻫویتی ﺑه نﺤوه ﺑرساﺧﺖ ﻭ ایجاد ایﻦ ﻫویﺖ ساﺧتگی که موﺟﺐ آسﻴﺐرساندن ﺑفه
ﺟهان اسﻼﻡ شده اسﺖ ،ﺑپرداﺯد .در حقﻴقﺖ ،نگفاه ناﻓفﺬ ﻭ سفاﺯهانگارانفه ﺑفه نﺤفوه
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شکل ﮔﻴری ﻫویﺖ ساﺧتگی ایﻦ ﺟریانﻫا ﺑه ﻓهﻢ اﻫداﻑ ،ساﺯﻭکار ﻭ اﻗدامات آنﻫفا
کم

میکند ﻭ رﻭیکرد منﻔی ﻭ ضدیﺖ شایان توﺟه آنﻫا ﺑا ﺑرداشﺖﻫای صﺤﻴﺢتفر

اﺯ اسﻼﻡ مانند ﺟمهوری اسﻼمی نﻴﺰ ﻗاﺑل تﺤلﻴل میشود.
مبانی فکری و هویتی بنيادگرایی تکفيری
متأسﻔانه در حالی که عموﻡ مسفلمانان مفیکوشفند ﺑفر مﺤفور مشفترکاتی ماننفد
توحﻴد ،نﺒوت ﻭ ﻗرآن ﮔرد ﻫﻢ آیند ﻭ ﺑا تأکﻴد ﺑر ﻭیژﮔیﻫای مﺬﻫﺒی ﺧفود ،در ﺑراﺑفر
دشمﻦ ﺑایستند ،ﺑا انﺤراﻓاتی که ﺧطفر آن کمتفر اﺯ ﺧطفر دشفمنان ﺧفارﺟی اسفﻼﻡ
نﻴسﺖ ،رﻭﺑهرﻭ ﻫستند

(2008

 .)Kepel,ﺟریانﻫایی که مانند غده سرطانی ،در ﭘﻴکفر

اسﻼﻡ ﻭ مسلمﻴﻦ رشد کردهاند ﻭ در ایﻦ مسﻴر نﻴﺰ ﻫر رﻭﺯ ﻗرﺑانﻴان ﺑﻴشتری اﺯ ﺟامعه
مسلمﻴﻦ میﮔﻴرند (شﺒاﻭر.)5831 ،
ایﻦ ﺟریان ﺑا ﻗرائتی که اﺯ اسﻼﻡ ارائه میکنفد ،نفهتنهفا آمفوﺯهﻫفای ارﺯشفمند ﻭ
نورانی اسﻼﻡ را در ﺑراﺑر ﭼشﻢ ﺟهانﻴان ﺯشﺖ ﺟلوه میدﻫفد کفه ﻫمفه مسفلمانان را
ﺧارج اﺯ دایره توحﻴد ﻭ ایمان شمرده اسﺖ ،ﺑر ﺧﻼﻑ ﻫمه مﺬاﻫﺐ اسﻼمی ،آنفان را
مشر ﻭ کاﻓر می ﺧواند ﻭ ﺑر ﻫمﻴﻦ اسام نﻴﺰ تﻴغ تلخ تکﻔﻴر را ﺑر ﭘﻴکر ﺟهان اسﻼﻡ
ﻓرﻭد میآﻭرد (ناصری طاﻫری،

.)5838

اسﻼﻡ سلﻔی که مﻴراث ﻭﻫاﺑﻴﺖ در شﺒهﺟﺰیفره عرﺑسفتان اسفﺖ ﺑفه ﮔﻔتمفان
نوﺑنﻴادﮔرایفان نﺰدی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

اسﺖ ﻭ در ﻭاﻗ  ،تﺤوﻻت اﺟتماعی سﻴاسی را ﻭلفو ﺑفهطفور

اﺑفﺰاری ،ﺑفا تﻔاسفﻴر القاعدهﮔونه تسرییاﻓته ﻗرآنی توﺟﻴه میکند (.)Kepel, 2008
اسﻼﻡ سلﻔی اﺯ طریق ﻭﻫاﺑﻴفﺖ سفاکﻦ عرﺑسفتان ﺑفهطفور رسفمی در ﺟریان ﻫای
مﺬﻫﺒی تاریخ اسﻼﻡ ریشه دارد .ایﻦ ﺟریان ،ﺑا ذﻫنﻴتی ﺟﺰمی ﺑا ﺑسﻴاری اﺯ
مسائلﻫایی ﭼون شفر

ﻭ ﺑدعﺖ مﺒارﺯه میکردند .سلﻔیﻫا ﭘایﺒند ﺑه ﻇواﻫر احکاﻡ

ﻗرآن ﻭ سنﺖ ﺑودند ﻭ در ایﻦ راه تعصفﺐ شدیدی ﺑه ﺧرج میدادند (ﻓوکویاما،
.)5831
ریشهﻫای سلﻔی ﺑه اﺑﻦ تﻴمﻴه میرسفد  .اﻭ اﺯ ﺑﺰرﮔتفریﻦ ﻭ ﺑرﺟستهتریﻦ علما ﻭ
ﻓقهای حنﺒلی اسﺖ که معتقد ﺑود عقل ،ﻓلسﻔه ،تشفﻴ ﻭ تصفوﻑ نفوعی ﺑدعﺖ
مﺤسوب میشود .ﺑناﺑرایﻦ ،ﺑاﺯﮔشﺖ ﺑه سفنﺖ ﭘﻴفامﺒر ﻭ عمفل سفلﻒ ﻭ صﺤاﺑه
سلﻔﻴه نامﻴد شدند (لوئﻴس .)5833 ،اﺯ ایﻦ رﻭ ،معتقد ﺑود در ﭼنﻴﻦ شرایﻂ ﺑدعﺖ،
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ﺑاﺯﮔشﺖ ﺑه متون دسﺖ اﻭل ،ﭘﻴرﻭی اﺯ ﺑایدﻫا ﻭ نﺒایدﻫا ،ﺑدﻭن دﺧالﺖ عقل ﺑشری

در ﻓهﻢ ،تأﻭیل ،تﺤلﻴل ﻭ تعلﻴل نص اﺯ عوامل ﺟلوﮔﻴری اﺯ ایﻦ ﺑدعﺖ اسﺖ .در
مجموﻉ ،شاید ﺑتوان ایﻦ ﺟریان را سرآغاﺯ نشر اسﻼﻡ ﻭﻫاﺑی رادیکال ﺑه عنفوان
ﺑخشفی اﺯ اسفﻼﻡﮔرایفی دانسﺖ.
ﺑنﻴادﮔرایی مﺬﻫﺒی ،مانند ﮔرایﺶ عمومی مﺤاﻓﻈهکاری ،شورشی ﺑر مدرنﻴته ﻭ
مﻴراث رﻭشنگری غرب ﺑوده اسﺖ .ﺑنﻴادﮔرایان در ﻫمه مﺬاﻫﺐ میکوشند ﺑا اعاده
تﺒﻴﻴﻦﻫای مطلق ،ﺑه مقاﺑله ﺑا نسﺒیﮔرایی عصر مدرن ﺑرﺧﻴﺰند

(1991

.)Esposito,

ﺑنﻴادﮔرایی ضد اصول مدرنﻴته (ﻓردﮔرایی ،عقلﮔرایی ،دنﻴاﮔرایی ،آﺯادی ،تساﻫل،
دموکراسی ،تکﺜرﮔرایی ،انسانمداری ،نسﺒیﮔرایی ) ﺑوده اسﺖ؛ در عوﺽ ،اﺯ
ﮔرایﺶﻫای رمانتﻴ

غﻴرعقلی (مطلقانگاری ارﺯشی ،ﺟم ﮔرایی در مقاﺑل

ﻓردﮔرایی ،نخﺒهﮔرایی) در اشکال مختلﻒ آن ترکﻴﺐ مﺬﻫﺐ ﻭ سﻴاسﺖ ،انضﺒاﻁ
اﺟتماعی ،اﻗتدارﮔرایی ،حصر ﻓرﻫنگی ﻭ نﻈارت اﺧﻼﻗی ﺑر ﺟامعه حمایﺖکردن
اسﺖ (ﻓوکویاما .)5831 ،در ایﻦ مﻴان ،ﺑاید ﺑﻴﻦ ﺟنﺒﺶﻫای اصﻴل اسﻼمی که در
مﺒارﺯه ﺑا ضدارﺯﺵﻫای غرﺑی ﻭ مدرنﻴسﻢ احﻴا شدهاند ﻭ در مقاﺑل ﺟنﺒﺶﻫای سلﻔی
ﻭ تکﻔﻴری که در دﻭران معاصر ﺑا رشدی ﻗارچ ﮔونه ﺑه اسﻼﻡﻫراسی ﻭ اسﻼﻡستﻴﺰی
دامﻦ میﺯنند ﻭ آﮔاﻫانه تصویری موحﺶ ﻭ غﻴرﻭاﻗعی اﺯ دیﻦ مﺒﻴﻦ اسﻼﻡ ﻭ
مسلمانان ارائه میکنند ،تمایﺰی ﻗائل شد (ناصری طاﻫری .)5838 ،اﺯ ﺟمله
مطرحتریﻦ ﺟریانﻫای تکﻔﻴری ﮔرﻭه موسوﻡ ﺑه دﻭلﺖ اسﻼمی در عراق ﻭ شاﻡ
(داعﺶ) که ﭘس اﺯ مدتی ﺑه «دﻭلﺖ اسﻼمی» تﻐﻴﻴر ناﻡ داد ﻭ ﭼندماﻫی اسﺖ که
ادعای تأسﻴس ﺧﻼﻓﺖ اسﻼمی کرده اسﺖ؛ ﺧﻼﻓتی که ﺑا شﻴوه ﻗهر ﻭ استﻴﻼ
ﭘیریﺰی شد (.)Lakhdar, 2012

ﻭﺍﻛاﻭﻱ مﺒانﻲ هﻮيتﻲ

ریشهﻫای رسﻴدن ﺑه ﺧﻼﻓﺖ ﺑا ﻗهر ﻭ استﻴﻼ را میتوان اﺯ شخصﻴﺖﻫایی مانند

ﺟريانهاﻱ تکفﻴرﻱ

احمد ﺑﻦ حنﺒل ﻭ اﺑﻦ حجر تا تﻔتاﺯانی سراغ ﮔرﻓﺖ .غﻴریﺖساﺯی ﺑا دیگران در

ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ...

راستای ﺑرساﺧتﻦ ﻫویﺖ ﺧود ،یکی دیگر اﺯ اصول ﺟریانﻫای سلﻔی تکﻔﻴری اﺯ
ﺟمله داعﺶ اسﺖ .ایﻦ ﮔرﻭهﻫا در اﻭلﻴﻦ ﮔاﻡ ،دشمﻦ نﺰدی

( 955تا )979

را ﺑر دشمﻦ دﻭر

ترﺟﻴﺢ میدﻫند .داعﺶ ﺑه دنﺒال احﻴای ﺧﻼﻓﺖ اسﻼمی اسﺖ ﻭ ﺑر ایﻦ اسام
شﻴعﻴان ،علویان ﻭ مسﻴﺤﻴان ،حتی اﻫل تسنﻦ را مهﻢتریﻦ «دیگر»ی ﻫویتی تصور
میکند ( .)Roy, 2011ایﻦ دایره ﮔسترده طرد دیگران ﻭ غﻴریﺖساﺯی کسانی را که
مانند آنﻫا ﻓکر نمیکنند ،شامل میشود .ایﻦ ﺟریانﻫا نگاﻫی مﺒتنی ﺑر ایﻦ نﻈریه
دارند که ﻫدﻑ ﻭسﻴله را توﺟﻴه میکند ﻭ ﺑرای رسﻴدن ﺑه ﻫدﻑ کمتریﻦ کار
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ﺟنایﺖﻫای ﻫولناکی اسﺖ که شاید رﻭی سﻔا تریﻦ ﮔرﻭهﻫای تاریخ را سﻔﻴد کرده
اسﺖ (موثقی،

.)5833

ﺑرﺧی ﻭیژﮔیﻫایی ﻓکری ﻭ عملی ایﻦ ﮔرﻭه عﺒارت اند اﺯ« :نصﮔرایی اﻓراطی ﻭ
مخالﻔففﺖ ﺑففا عقففلﮔرایففی»« ،توﺟففهنکففردن ﺑففه مقتضففﻴات ﺯمففان»« ،ﺟسففﺖﻭﺟففوی
آرمانشهری در ﮔﺬشته»« ،ﺑیتوﺟهی ﺑفه مﺒفانی ﻓقهفی»« ،تکﻔﻴفر ﮔسفترده دیگفران»،
«ﻇاﻫرﮔرایی ﻭ ﺑیتوﺟهی ﺑه عمق دیﻦ»« ،ارائه تصویری ﺧشﻦ اﺯ دیﻦ»« ،ﺑفدعﺖ در
دیﻦ» (ناصری طاﻫری )5838 ،که ﺑا ﺑررسی ریشهﻫای ﻓکفری ﮔفرﻭهﻫفای تکﻔﻴفری
مانند داعﺶ ﺑهتر میتوان آنﻫا را ﻭاکاﻭی کرد .ﺑرای نمونه عقلستﻴﺰی ﻭ نصﮔرایفی
اﻓراطی را اﺯ اﺑﻦ حنﺒل ،ﺧشونﺖ ﻭ غلﺒه ﺑا ﺯﻭر ﻭ ﺑاﺯﮔشﺖ ﺑه سنﺖ سلﻒ را اﺯ اﺑفﻦ
تﻴمﻴففه ،تخریففﺐ ﻗﺒففور ﻭ ﺑهففرهﺑففردن اﺯ ﺧشففونﺖ عریففان ،ﺑففیتففوﺟهی ﺑففه اﺟتهففاد،
ﻇاﻫرﮔرایی ،ارائه ﭼهره ای تﺤریﻒشفده اﺯ اسفﻼﻡ ﻭ تکﻔﻴفر دیگفران را اﺯ ﻭﻫاﺑﻴفﺖ
ﺑرﮔرﻓتهاند (موثقی،

.)5833

در ﻭاﻗ  ،ﺑاید تصریﺢ کرد کاﻓرساﺯی مسلمانان مهﻢتفریﻦ ﺑخفﺶ رادیکالﻴسفﻢ ﻭ
ﻓقه تکﻔﻴری داعﺶ اسفﺖ .آنچفه ﺧطفر ﭼنفﻴﻦ ﮔرﻭﻫفی را اﻓفﺰایﺶ مفیدﻫفد ﺑعفد
نرﻡاﻓﺰاری ﻭ ﮔسترﺵ ﻓکر ﻭ اندیشه منﺤﻂ ایﻦ ﮔرﻭه اسﺖ که ﺑسﻴار ﺧطرنفا تفر اﺯ
ﺑعد سخﺖاﻓﺰاری آن اسﺖ ( ،)Lakhdar, 1981ﻫرﭼند نداشتﻦ انسجاﻡ ﻓکری ﻭ تنهفا
اتکا ﺑه ﺑرﺧی مﻔاﻫﻴﻢ ﺟﺰمی ﻭ ﻗرائتی ﺧشﻦ اﺯ دیﻦ ،ﭼشﻢانداﺯ سﻴاه ﻭ تﻴرهای اﺯ ایﻦ
ﮔرﻭه را نشان مفیدﻫفد .ﺑر ایﻦ اسام ،ﮔﻔتمان اسﻼﻡ سلﻔی ﺑا ﮔسترﺵ ﻭ نﻔوذ ﺧود
حتی در مﻴان ﺟوانان ارﻭﭘایی ﻭ ایجاد ﭘایگاهﻫای آموﺯشی در یمﻦ ،سومالی ،عراق ﻭ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

ﭘاکستان اﺯ ﺟمله دﻻیل موﺟده ﺟهانیشدن امنﻴﺖ ﺧاﻭرمﻴانه اسففﺖ ﺑهطففوری کففه
امنﻴففﺖ موضوﻉ اصلی ایﻦ منطقه ﺟهانی ﻭ مطالعات آن ،ﺑه حساب میآید (مففوثقی،
.)5833

بﺴترهای دینی گفتمان تکفير
ماﻫیﺖ دینی ﻭ ایدئولوژی

تکﻔﻴر ﭼنان در ﻫﻢ تنﻴده که نمیتوان ایفﻦ دﻭ را اﺯ

ﻫفﻢ ﺟدا کرد .دیدﮔاهﻫای ایدئولوژی

ﻭ سﻴاسی ،نقشی ﭘررنﮓ در ایجاد تکﻔﻴر

داشتهانفد .اﺯ ایﻦ رﻭ ،تکﻔﻴر ﺑرای کسﺐ مشرﻭعﻴت ،ناﭼار صﺒﻐهای دینی ﺑه ﺧود
ﮔرﻓته اسفﺖ؛ ﺯیفرا درﮔﻴریﻫای ایفدئولوژی
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ﻭ سﻴاسفی ،مشفرﻭعیﺖ ﺧفود را

ﺑﻴشفتر اﺯ منفاﺑ ﻭحفی اﺧفﺬ میکردهاند (موسوی .)5831 ،سادهتریﻦ راه آن نﻴﺰ

مشرﻭعﻴﺖﺑخشﻴدن ﺑه تکﻔﻴر ،اﺯ طریق احادیﺚ ﭘﻴامﺒر اکرﻡ (ص) ﺑوده اسﺖ .ﺑسﻴاری
اﺯ احادیﺚ ﻭ رﻭایات مفورد اسفتناد در ﭘﻴفدایﺶ ﻭ تفداﻭﻡ ﺑر اثر رﻭیکردﻫای کﻼمی
ﻭ ﻓقهی مﺒتنی ﺑر تجرید ﻭ تخریﺞ ،کفه ﻓفرد را اﺯ حقفوق سﻴاسی ،اﺟتماعی ﻭ
اﻗتصادی مﺤرﻭﻡ میکند ،ﻓرﻫنﮓ اسفﻼمی ﻭﺟهفهای ﺑنﻴادﮔرایانفه یاﻓته اسﺖ.
نﻈریهﻫای تخریﺞکننده مانند آن ،تﻔاﻭت را مایه ناﺑسامانی ﺧود مفییاﺑفد ﻭ ﺑرای
ﺟلوﮔﻴری اﺯ آن ،در نقﺶ عاملی تعﻴﻴﻦکننده در دستگاه سﻴاسی دﺧالﺖ کرده اسﺖ.
ناﺑسامانی ایدئولوژی

ﻭ سﻴاسی ﺑاعﺚ شده اسﺖ اموال مسفلمانان مفتهﻢ ﺑفه کﻔر،

غنﻴمﺖ ﺑه شمار آید ﻭ ﺧانه ﻭ کاشانهشان مﻴدان ﺟنﮓ ﻗلمفداد شفود .ترتﻴﺐ،
صاحﺒان عقاید متﻔاﻭت ،اﺯ حقوق اﻭلﻴه انسانی مﺤرﻭﻡ شدند .اسﻼﻡ ﺑرای انسفان
حقوق ﻭ اﺧتﻴاراتی اساسی را ﺑه رسمﻴﺖ شناﺧته ﻭ معﻴﻦ کرده اسﺖ .ایﻦ حقوق
ﭘنﺞﮔانفه در نتﻴجه رﻭیکرد مستﺒدانه تکﻔﻴر ،ﺯمﻴنه احقاق ﻭ ایجاد را ﭘﻴدا نﻴاﻓتهاند
(2010

 .)Francesca,ما معتقدیﻢ تکﻔیر انسانﻫا ﺑه ﺟرﻡ داشتﻦ ادیان ،ﺑاﻭرﻫا ﻭ

دیفدﮔاهﻫفا ﻭ مﺬاﻫﺒشفان ،معضلی ناشی اﺯ عدﻡ در

اسﻼﻡ حقﻴقی ﻭ عدﻡ اﺟرای

صفﺤﻴﺢ آن اسف ﺖ؛ ﺯیفرا اﮔفر اﺯ منﻈر تشخﻴص تاریخی نگاه کنﻴﻢ ،ﻓرﻫنفﮓ ﻭ
سفاﺧتار اﺟتمفاعی موﺟفود ،ﻓقﻂ نفوعی کارکرد اﺯ ﻭﺟفوه ﮔونفاﮔون
ﻫسفتیشناسفانه اسفﻼﻡ اسفﺖ .رﻭیکفرد تخفریﺞ ﻭ تکﻔﻴفر ،ﺟایگﺰینی ﺑرای
ﺧﻂمشیﻫای ﻗﺒلی اسﺖ که ﻭﺟهه اسﻼمی ﺧود را ﺑفه سفﺒﺐ مفﺬﻫﺐ ﺟدید اﺧﺬ
کردهاند .در

انﺤصاری ﺟریان سلﻔی اﺯ مﺬﻫﺐ ناﺟﻴه یا حق ،نه مﺬﻫﺒی متکی ﺑر

ساﺧتار ﻭاﻗعی اسﻼﻡ ،ﺑلکه مّتکی ﺑر شرایﻂ اﺟتماعی اعفراب در دﻭرهﻫفای ﺧفاص
یعنفی اﺯ ملﺰﻭمفات ﺯندﮔی ﻗﺒﻴلهای اسﺖ .ایﻦ ساﺧتار ،ﺧصﻴصه تخریﺞکنندﮔی
ﺧفود را در راسفتای اسفﻼﻡ ،در ﻗالﺐ مﺬاﻫﺐ ﻭ ﻓرﻗهﻫا تداﻭﻡ ﺑخشﻴده اسﺖ
(ﻓوکویاما.)5831 ،

ﻭﺍﻛاﻭﻱ مﺒانﻲ هﻮيتﻲ
ﺟريانهاﻱ تکفﻴرﻱ
ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ...

اﮔر ﺑه اسﻼﻡ ﻭ منﺒف اساسفی آن یعنفی ﻗرآن رﺟوﻉ شود ،مشخص میشود ایﻦ

( 955تا )979

ﻭیژﮔی نه ﺑه صورت تکﻔﻴر ،ﺑلکفه ﺑفه صفورت تﻼﺵ ﺑرای درﺑرﮔرﻓتﻦ مسالمﺖآمﻴﺰ
عقاید متﻔاﻭت آمفده اسفﺖ ،ایفﻦ را ﺑفه آسانی میتوان اﺯ رﻭیکرد اسفﻼﻡ در ﺑراﺑفر
ادیفان ﻭاﺑسفته ﺑفه ﻭحفی یعنفی یهودیفﺖ ﻭ مسﻴﺤﻴﺖ استخراج کرد (اﺑوﺯﻫره،
 .)5831اسﻼﻡ در ﺑراﺑر ادیان الهی رﻭیکردی معطوﻑ ﺑه دﻗﺖ در نکات مشتر

ﻭ

حکﻢ ﺑه ایجاد سنﺖ تﻔفاﻫﻢ ﻭ ﻭ تﻼﻗفی ﺑفر اسفام مﺒنفایی صفﺤﻴﺢ اسفﺖ .ﮔﻔتمان
تکﻔﻴر در ایﻦ حالﺖ ،ﺑهمعنای استﺒداد ﻭ ﻓرﻫنگی مﻐایر ﺑا اسﻼﻡ اسﺖ .ﻫمانطور که
مشاﻫده میشود ،آﺑشفخور ﮔﻔتمفان تکﻔﻴفر ،نخسفﺖ ﺑفه صفورت ﺯمﻴنفهﻫفای
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ﻓرﻫنگی ،سﻴاسی ﻭ ایدئولوژی  ،سپس ﺑه شکل ﺯمﻴنهﻫای دینفی ﺑفه صفورت
دسفتگاه ﻓکری استﺒدادﮔرا ﻭ دﮔماتﻴ

اسﺖ .تجرﺑه تاریخی تکﻔﻴر ،ﺑا اﻫداﻑ

ﺯیرﺑنایی اسﻼﻡ که درﺑرﮔﻴرندﮔی ﺑهﺟای تخریﺞ اسﺖ ،آشکارا در تناﻗﺾ اسﺖ
(ﺟوکار.)5831 ،
نظریههای استعمار نوین و جریانهای تکفيری
استعمار نویﻦ ﻭ ﺑا ﺑهرهﺑرداری اﺯ تاکتﻴ ﻫایی مانند «دموکراسیساﺯی ﺟهان
اسﻼﻡ»« ،ﭘایان تاریخ»« ،ﺑرﺧورد تمدنﻫا»« ،اسﻼﻡﻫراسی» ﻭ «رادیکالﻴسﻢ اسﻼمی»
اﻗداﻡ میکند .ﺑه عﺒارت دیگر ،استعمارﮔران ﺑه ﺑهرهﮔﻴری اﺯ نﻈریهﻫای ﺟدید مانند
ﺟهانیشدن ،عصر اطﻼعات ،ﭘسﺖمدرنﻴسﻢ ،ﺟهان ﺯیسﺖ ،ﭘسﺖ سکوﻻریسﻢ ﻭ
ﺟامعه ﭘساصنعتی درصدد ﭘﻴشﺒرد سﻴاسﺖﻫای استعماری ﻭ یکجانﺒه ﺧود در ﺟهان
اسﻼﻡ ﻫستند ( .)Elive, 1983الﺒته ایﻦ سﻴاسﺖﻫای نویﻦ ﺟهان غرب ﺑا توﺟه ﺑه
ماﻫﻴﺖ ﭘنهان ﺧود ،ﺑرای ﺑسﻴاری ناشناﺧته ﺑوده ﻭ ﺑه ﻫمﻴﻦ دلﻴل ممکﻦ اسﺖ ﺧود
ناﺧودآﮔاه ﺑه ترﻭیﺞ ﭼنﻴﻦ اندیشهﻫا ﻭ سﻴاسﺖﻫایی میﭘرداﺯند.
عوامل ﻭ متﻐﻴرﻫایی در شکلﮔﻴری ﻭ نهادینهساﺯی غرﺑیساﺯی ﻭ ﺧﻴﺰﺵ ﻫویﺖ
دینی اﺯ سوی ﺟنﺒﺶﻫای ﺑنﻴادﮔرای دینی دﺧﻴل ﺑودهاند؛ ﺑهطور کلی میتوان آثار
ﺟهانیشدن را در نوﺑنﻴادﮔرایان اسﻼمی در عناصری مانند ﻓرﻭﭘاشی ﻫویﺖﻫای
ی ﺟانﺒه ﻭ ﺧالص ،ﻓرﻭﭘاشی عناصر ﻫویتی دینی ﻭ تاریخی ،اﻓﺰایﺶ تقاﺑلﻫای
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ﻫویتی ،ﮔسترﺵ ﻓرﻫنﮓ غرﺑی ،ﺧاصﮔرایی ﻓرﻫنگی ،ناکارآمد نشاندادن
ارﺯﺵﻫای اسﻼمی ،رﻭﺯمرﮔی عناصر ﻫویتی ،تأکﻴد ﺑر ﺑرتری الگوﻫا ﻭ سرمشقﻫای
ﻓکری ﻭ ذﻫنی غرب ،ترﻭیﺞ اﻓکار ﻭ اندیشهﻫای عرﻓیساﺯی ،دموکراتﻴﺰاسﻴونساﺯی
ﺟهان اسﻼﻡ ،تﻼﺵ در ﺟهﺖ ﺯﻭال ارﺯﺵﻫای سﻴاسی اسﻼﻡ ،تأکﻴد ﺑر رﻭی کار
آمدن نخﺒگان طرﻓدار غرب ،تداﻭﻡ دﻭ سﻴاسﺖ ،ﭘرﻭژه اسﻼﻡﻫراسی در غرب ﻭ
مداﻓ

اسﻼﻡ غﻴرسﻴاسی در ﺟهان اسﻼﻡ ،تقسﻴﻢﺑندی نویﻦ اﺯ کشورﻫا ،مانند

تقسﻴﻢﺑندی ﺑر اسام تمدن ﻭ ﻓرﻫنﮓ ،دسترسی ﺑه اطﻼعات ﻭ رسانهﻫا ﺑررسی
میشود (کاﻇمی.)0252 ،
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نقش ﺁمریکا در منﻄقه و تأثير ﺁن در ایجاد جنبشهای تکفيری
در ﻭاکاﻭی علل منطقهای ﻭ ژئوﭘلتﻴکی ایجاد ﻭ شکلﮔﻴری ﺟریانﻫای تکﻔﻴری
ﺑاید یادآﻭر شد که در اﻭلﻴﻦ ﻭاکنﺶﻫا ﭘس اﺯ حادثه  55سپتامﺒر  ،0225اسامه ﺑﻦ
ﻻدن ﻭ شﺒکه القاعده ،عامل حمﻼت ترﻭریستی در آمریکا معرﻓی شدند (اﺑوﺯﻫره،
 .)5831در ﻫمﻴﻦ ﺯمﻴنه ،ﺑنا ﺑر اﻇهارات ﺟرج ﺑوﺵ رئﻴس ﺟمهور ایاﻻت متﺤده
«اسامه ﺑﻦ ﻻدن» مﻈنون ﺑه طراحی حمﻼت ﺑه مرکﺰ تجاری ﻭ نﻈامی شهرﻫای
ﻭاشنگتﻦ ﻭ نﻴویور

ﺑود (ﻻئوسﺖ .)0223 ،5آمریکاییﻫا اعﻼﻡ کردند ﺑرای ﮔرﻓتﻦ

ﺑﻦ ﻻدن در صورت لﺰﻭﻡ ﻫمه ﺧا اﻓﻐانستان را که ﭘناﻫگاه اﻭسﺖ ،تصرﻑ ﺧواﻫند
کرد .ﺑه دنﺒال رد درﺧواسﺖ ﮔرﻭه طالﺒان ﺑرای تﺤویل ﺑﻦ ﻻدن ﺑه مقامات ایاﻻت
متﺤده ،ایﻦ کشور مقدمات حمله نﻈامی ﺧود را در ﭼارﭼوب ﮔستردهای ﺑا ناﻡ
«ﺟنﮓ ﺑا ترﻭریسﻢ» ﺑه کشور اﻓﻐانستان آغاﺯ کرد .در نتﻴجه ،ﻫنوﺯ یاﺯده ﻫﻔته اﺯ
حمﻼت 55سپتامﺒر نگﺬشته ﺑود که آمریکا ﺑه اﻭلﻴﻦ ﺟنﮓ ﻗرن ﺑا حمﻼت علﻴه
اﻓﻐانستان ﻭ نﻈاﻡ حاکﻢ ﺑر آن ﻭ طالﺒان ﻭ شﺒکه القاعده ﺑه رﻫﺒری اسامه ﺑﻦ ﻻدن
ﻭارد شد ﻭ ﺑرای ایﻦ ﺟنﮓ نﻴﺰ مهﻢتریﻦ استدﻻل ایاﻻت متﺤده دﻓاﻉ ﭘﻴشگﻴرانه ﺑود
(.)Elive, 1983
اتﻔاقﻫای سپتامﺒر ﭘایان دﻭره ﮔﺬار در نﻈاﻡ ﺑﻴﻦالملل ﺑود ،ﺯیرا ﺑا ﺧلق ﻭ ایجاد
دشمﻦ ﺟدیدی ﺑه ناﻡ ترﻭریسﻢ ﺯمﻴنه را ﺑرای ﺑهرهﺑرداری آمریکا ﻭ مداﺧله در نﻈاﻡ
ﺑﻴﻦالملل ﻓراﻫﻢ کرد .رﻭیدادﻫای داﺧل ﻭ ﺧارج ﺑا ﺟهﺖدﻫی ﺟدید در سﻴاسﺖ
ﺧارﺟی ایﻦ دﻭلﺖ ،شرایطی ﻭیژه ﺑرای مﺤاﻓﻈهکاران در آمریکا ﭘدید آﻭرد تا
ﻫدﻑﻫای سلطهﺟویانه ﻭ ﻫژمونیﮔرایانه ﺧود را ﺑا ﺑهکار ﮔﻴری نﻴرﻭی نﻈامی
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ﭘﻴگﻴری کنند (ﺧدﻭری .)5831 ،آمریکا کوشﻴد ترﻭریسﻢ را ،تنها مسئله مرﺑوﻁ ﺑه
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سﻴاسﺖ ﺧارﺟی ﺟلوه ندﻫد ،ﺑلکه آن را در ﺯمره مسائل امنﻴﺖ ملی ﻗرار دﻫد؛

ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ...
( 955تا )979

ﺑناﺑرایﻦ ،سعی در ائتﻼﻑ ﻭ اتﺤادساﺯی کرد .مﺒارﺯه ﺑا ترﻭریسﻢ ﺑه کانون اصلی
توﺟه سﻴاسﺖ ﺧارﺟی آمریکا تﺒدیل شد (ﺟوکار.)5831 ،
مهﻢتریﻦ عامل ﻗدرتیاﺑی ﺟریانﻫای تکﻔﻴری ﺑیش

ﻭ شﺒههای ،حضور نﻈامی

آمریکا در منطقه در دﻫه اﺧﻴر اسﺖ .در ﭘاسخ ﺑه ایﻦ ﭘرسﺶ ،ﺑاید اﺯ آرای سﻴد
1. Laust
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ﻗطﺐ ﺑهره ﺑرد که ﺑراسام تﻔکر سﻴد ﻗطﺐ ،ﻫمه مشکﻼت اﺯ ﺟاﻫلﻴﺖ ﻗرن ﺑﻴستﻢ
اسﺖ ﻭ ﺟاﻫلﻴﺖ ﻗرن ﺑﻴستﻢ ﭼﻴﺰی ﺑه غﻴر اﺯ ﻓرﻫنﮓ غرب ،دموکراسی ﻭ اﻭمانﻴسﻢ
نﻴسﺖ .ی

دﻫه اسﺖ که آمریکا ﺑا ﻫمه توان ،حتی ﺑه صورت نﻈامی ،آمده اسﺖ تا

ایﻦ ﻓرﻫنﮓ را در منطقه نهادینه کند .حال ﻭﻇﻴﻔه ی

مسلمانِ متدیﻦ غﻴرتمند

ﭼﻴسﺖ؟ ﺟهاد علﻴه آنان ﻭ مسﺒﺒان ﻭ کم کنندﮔان ﺑه آنان در منطقه ،که شاﻫد
تعمﻴق تﻔکر ﺟهاد مﺒتنی ﺑر ﺧشونﺖ نهادینهشده در اثر حضور آمریکا در منطقه
ﺑاشﻴﻢ (ﻻئوسﺖ.)5153 ،
آمریکا ﺑا شعار مﺒارﺯه ﺑا ترﻭریسﻢ ،رﻗﻴﺐ دیرینه اﺵ رﻭسﻴه ﻭ رﻗﺒای ﺟدیدﺵ
مانند ﭼﻴﻦ ،اتﺤادیه ارﻭﭘا ﻭ ﻫند را ﺑه ﺯیر ﭘرﭼﻢ شعار ﺧود آﻭرد .ﻫر ﭼند ﺑرﺧی
کشورﻫا ﺑا ﮔرﻓتﻦ امتﻴاﺯاتی ﺑه ایﻦ ائتﻼﻑ ﭘﻴوستند ،آمریکا توانسﺖ نقﺶ ﻫژمونی
ﺧود را در ایﻦ ائتﻼﻑ تﺜﺒﻴﺖ کند .ﭘدیده ترﻭریسﻢ ﺑاعﺚ شد ﺑرﺧی مﻔاﻫﻴﻢ سﻴاسﺖ
ﺧارﺟی ایاﻻت متﺤده ﺑا درنﻈرﮔرﻓتﻦ دشمﻦ ﺟدید ﺑه صورت نویﻦ تعریﻒ ﻭ تﺒﻴﻴﻦ
شود (شﻔﻴعی.)5832 ،
حضور آمریکا در اﻓﻐانستان ﺑاعﺚ شد ﺑسﻴاری اﺯ ﺟوانان ﺟماعفهالتﺒلﻴفغ کفه ﺑفه
تﺒلﻴغ مﺬﻫﺐ دیوﺑندی مشﻐول ﺑودند ﻭ کاری ﺑه سﻴاسﺖ نداشتند ،ﺟﺬب ﮔفرﻭهﻫفای
تکﻔﻴری شوند ﻭ احسام کنند امرﻭﺯ دیگر ﺑا تﺒلﻴغ نمیتوان ﺟهان اسﻼﻡ را اﺯ ﻭرطه
سقوﻁ نجات داد (شﺒاﻭر ،)5831 ،ﺑه ﻫمﻴﻦ سﺒﺐ ﺑه ﺟریانﻫای تکﻔﻴفری ﭘﻴوسفته ﻭ
ﻭﺯنه ایﻦ ﺟریانﻫا را سنگﻴﻦتر
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علـمــی
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میکنند.

جریانهای تکفيری در عراق
القاعفده عفراق ،ﮔفرﻭه ﺟهادﮔرایفی متشفکل اﺯ سفتﻴﺰهﺟویان سفنی اسفﺖ کفه
ﭘفس اﺯ حملفه ایاﻻت متﺤفده ﺑه عفراق ﻗدرتمندتر ﻭ ﺑرﺟسفتهتر شفد ﻭ دسفﺖ ﺑفه
عملﻴفات ترﻭریسفتی ﻭ ﺑمﺐﮔﺬاریﻫفای ﭘراکنفده ﺯد .تفداﻭﻡ ناآرامیﻫا در ایفﻦ
کشفور ﺯمﻴنفه مناسفﺒی را ﺑفرای دسفﺖﺯدن ﺑفه ﺟنفﮓ ﭼریکفی علﻴفه نﻴرﻭﻫفای
ائتفﻼﻑ ﻭ حامﻴفان داﺧلفی آن ﻓراﻫفﻢ کرد .ﺑفا توﺟفه ﺑفه تﻼﺵﻫفای موﻓقﻴﺖآمﻴفﺰ
ضدترﻭریسفتی ﻭ ﺑﻴفداری ﻗﺒایفل اﻫل سفنﺖ ،اﻗدامفات ﺧشفونﺖﺑار القاعده عراق
اﺯ ﺯمفان اﻭج آن در مدتی ﻓاصلفه ﮔرﻓﺖ ﻭ کاﻫفﺶ یاﻓﺖ ،اما دﻭﺑاره در ماهﻫای
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اﺧﻴر اﻭج ﮔرﻓته ﻭ ﻫمچنفان ﺑه عنفوان تهدیفدی ﺑفرای ثﺒفات عفراق ﻭ در ﺑسفتری

ﻭسﻴ تر ﺑرای ثﺒات کشورﻫای شرق دریای مدیترانه ﺑاﻗی مانده اسﺖ .ایﻦ ﮔرﻭه اﺯ
ﺯمان ﺧرﻭج نﻴرﻭﻫای امریکایی در اﻭاﺧر سال  0255شتاب حمﻼت ﺧود را ﺑه
اﻫداﻑ شﻴعه ﺑهطور عمده شتاب ﺑخشﻴده اسﺖ تا شاید ﺑتواند درﮔﻴری ﺑﻴﻦ اﻗلﻴﺖ
سنی عراق ﻭ دﻭلﺖ تﺤﺖ رﻫﺒری شﻴعﻴان ﺑه نخسﺖﻭﺯیری نوری مالکی را دﻭﺑاره
شعلهﻭر کند .ناﮔﻔته نماند که القاعده عراق حوﺯه عملﻴاتی ﺧود را ﺑه کشور ﻫمسایه،
سوریه ،ﻫﻢ ﮔسترﺵ داده اسفﺖ .القاعده عراق در  0258اعﻼﻡ کرد درصدد تﻐﻴﻴر ناﻡ
ﺧود ﺑه حکومﺖ اسﻼمی عراق ﻭ شاﻡ (داعﺶ) اسﺖ ﻭ ﮔرﻭه سوری ﺟﺒهه النصره)
ﺑرای ﭘﻴوستﻦ ﺑه آن اﺑراﺯ تمایل کرده اسﺖ .ﻫر ﭼند رﻫﺒران ﺟﺒهه النصره ایﻦ مسئله
را تکﺬیﺐ ﻭ ﻫر دﻭ ﮔرﻭه ﺑه صورت مستقل ﺑاﻗی ماندهاند.
ﺑخﺶ شایان توﺟهی اﺯ ﺧشونﺖﻫای عراق ﺑر عهده دﻭلﺖ اسﻼمی عراق ﻭ شاﻡ
اسﺖ که ﺑه عنوان ﺑخشی اﺯ اﻗدامات ضدشﻴعی ﺧود ﺑه عملﻴات ﺧراﺑکارانه ﻭ
ﺑمﺐﮔﺬاری در ایﻦ کشور مﺒادرت کرده ﻭ مدعی اسﺖ ﺑﻴﺶ اﺯ ﻫشﺖ ﻫﺰار تﻦ را
کشته اسﺖ .در سوﻡ ژانویه  0251ﺑﻴان کرد کنترل شهر ﻓلوﺟه را در دسﺖ ﮔرﻓته
اسﺖ ﻭ ﺑرﭘایی دﻭلﺖ اسﻼمی را در آنجا اعﻼﻡ کرد .تسخﻴر شهر ﻓلوﺟه ﺑه دنﺒال
درﮔﻴریﻫای ﺧشونﺖﺑار استان األنﺒار رخ داد که طی آن نﺒرد ﺑﻴﻦ ﻗﺒایل مﺤلی،
نﻴرﻭﻫای امنﻴتی عراق ﻭ ستﻴﺰهﺟویان ﻭاﺑسته ﺑه القاعده ﺑه ﺑﻦﺑسﺖ رسﻴده ﺑود.
ستﻴﺰهﺟویان داعﺶ ﺑرای ماهﻫا کنترل نواحی ﺑﻴاﺑانی استان األنﺒار را در اﺧتﻴار داشتند
ﻭ در ﺑراﺑر تهاﺟﻢ نﻴرﻭﻫای دﻭلتی عراق ﻭ رﻫﺒران ﻗﺒایل مﺤلی مقاﻭمﺖ کرده ﻭکنترل
ﻓلوﺟه نﻴمی اﺯ شهر الرمادی ﻭ تقریﺒاً مرکﺰ استان األنﺒار را حﻔظ کردند .تنﺶﻫای
ﻓرﻗهای ﺑﻴﻦ سنیﻫای عراق ﻭ حکومﺖ تﺤﺖ رﻫﺒری شﻴعﻴان ﺑه دنﺒال ﺟنﮓ در
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سوریه شعلهﻭرتر شده اسﺖ .نﻔوذ ﻓﺰاینده القاعده در سوریه ایﻦ امکان را ﺑرای
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ترﻭریسﺖﻫا ﻓراﻫﻢ کرده اسﺖ تا کنترل مناطق ﺑﻴاﺑانی دﻭ طرﻑ مرﺯ عراق ﻭ سوریه

ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ...
( 955تا )979

را ﺑه دسﺖ ﮔرﻓته ﻭ آنﻫا را ﻗادر کرده اسﺖ ﺑهسادﮔی در ایﻦ مناطق ﺟاﺑهﺟا شوند
ﻭ تسلﻴﺤات انتقال دﻫند (موسوی.)0258 ،
جریانهای تکفيری در سوریه
اﺯ دﻫه  5332ﻭ اﺯ ﺯمانی که رژیﻢ اسد ﺑه عنوان متﺤد ایران مطرح ﺑوده ،سوریه
مورد توﺟه القاعده ﻭ دیگر ﮔرﻭهﻫای ﺟهادی ﻗرار داشته اسﺖ .دﺧالﺖ مستقﻴﻢ
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القاعده در سوریه شامل دﻭلﺖ اسﻼمی عراق ﻭ شاﻡ ،ﮔردانﻫای عﺒداهلل عﺰاﻡ ،ﻓتﺢ
اﻻسﻼﻡ ﻭاﺑسته ﺑه القاعده ﻭ ﺟهادﮔراﻫای سلﻔی اردنی میشود (ﺧدﻭری.)5831 ،
یوسﻒ القرضاﻭی اﺯ ﭼهرهﻫای ﺑانﻔوذ اﻫل سنﺖ در راستای ﺑرﺟستهکردن ﻭ
ﮔسترﺵ شکاﻑ منطقهای شﻴعه  -سنی ،اﺯ ﻫمه کسانی که میتوانند ﺑه ﺟهاد
مﺒادرت کنند ،ﺧواسته اسﺖ ﺑه سوریه ﺑرﻭند ﻭ ﺑا علویان ﻭ شﻴعﻴان ﺑجنگندکه اﺯ نگاه
اﻭ «ﺑدتر اﺯ مسﻴﺤﻴان ﻭ یهودیان ﻫستند» .أیمﻦ الﻈواﻫری رﻫﺒر القاعده ﻫﻢ سوریﻫا
را ﺑه «ﻗﻴاﻡ علﻴه رژیﻢ علوی» ﺑشار اسد ﻓراﺧوانده اسﺖ .در ژﻭئﻦ  12 ،0258شﻴعی
غﻴرنﻈامی توسﻂ نﻴرﻭﻫای شورشی در رﻭستای ﻫتﻼ کشته شدند ،رﻭستایی در شرق
سوریه ﻭ نﺰدی

مرﺯ عراق که مورد تهاﺟﻢ ﻫﺰاران ﺟهادﮔرا ﻗرار ﮔرﻓﺖ ﻭ عﻼﻭه ﺑر

کشتار تعدادی اﺯ شﻴعﻴان ،ﺑسﻴاری اﺯ ﺧانهﻫای آنﻫا را ﻫﻢ ﺑه آتﺶ کشﻴدند .در
دﻭلﺖ اسﻼمی عراق ﻭ شاﻡ اﺯ سفال  0250در سفوریه ﻓعفال اسفﺖ ﻭ ﺑفرای کنتفرل
ﭘایگاهﻫای در اصلی ﻭ مرکﺰ استان الرﻗه شمال ایﻦ کشور ایجاد درﮔﻴری میکنفد.
داعﺶ اﺯ ی سو ﺑا نﻴرﻭﻫای رژیﻢ اسفد درﮔﻴر اسﺖ ﻭ اﺯ سفوی دیگر ،ﺑا شورشفﻴان
سکوﻻر سوریه که ﭘﻴشفتر ایﻦ ﮔرﻭه را در مﺒارﺯه علﻴه رژیﻢ اسد متﺤد ﺧود ﻗلمداد
میکردند.
رویکرد جنبشهای تکفيری به جمهوری اسالمی ایران
اﺯ آنجا که ﺟمهوری اسﻼمی ایران ی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

ﺟهان اسﻼﻡ اسﺖ ﻭ ﺑه عنوان نماد ی

حاکمﻴفﺖ شفﻴعه ﻭ منﺤصفر ﺑفه ﻓفرد در

حکومﺖ شﻴعه در دنﻴا شفناﺧته شفده اسفﺖ.

در ایﻦ تﺤلﻴل ریشه حساسﻴﺖ ﻭ ضدیﺖ ﺟریانﻫای تکﻔﻴری را در تقاﺑل ﺑا شفﻴعه ﻭ
تأکﻴد ﺑر اصل تشﻴ در ﺟمهوری اسﻼمی ایران دانسته شده اسﺖ ﺯیرا در غﻴفر ایفﻦ
صورت ﻭ در حالﺖ عدﻡ تأکﻴفد ﺑفر آمفوﺯهﻫفای اصفﻴل اسفﻼمی ﻭ نفاب شفﻴعه در
حکومﺖ ایران ،دلﻴل منطقی ﺑرای تقاﺑل ﻭ دشمنی ﺟریانﻫای تکﻔﻴری ﺑفا حاکمﻴفﺖ
ﺟمهففوری اسففﻼمی ایففران یاﻓففﺖ نمففیشففود .حساسففﻴﺖ رﻭی ﻫویففﺖ شففﻴعﻴان ﻭ
اندیشهﻫای مﺬﻫﺐ شﻴعه اﺯ مهﻢتریﻦ عناصر مشتر

طﻴﻒﻫا ﻭ ﮔرﻭهﻫای تکﻔﻴری ﻭ

سلﻔی اسﺖ ،ﺑا ایﻦ تﻔفاﻭت کفه طﻴفﻒﻫفای معتفدل ﻭ مﻴانفهرﻭی آنﻫفا شفﻴعﻴان را
ﮔرﻭهﻫای منﺤرﻑ ﻭ ﺑدعﺖﮔﺬار در آیﻴﻦ اسﻼﻡ میداننفد کفه تهدیفدی ﺑفرای دیگفر
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مسلمانان ﻭ دعوتکننده آنﻫا ﺑه انﺤراﻑ تلقی میکننفد .طﻴفﻒ تنفدرﻭی آنﻫفا نﻴفﺰ

مانند ﮔفرﻭه موسفوﻡ ﺑفه داعفﺶ شفﻴعه را اساسفاً یف
(2010

دیفﻦ ﺧودسفاﺧته مفیداننفد

 .)Francesca,متﻔکران ایﻦ ﺟریان سلﻔی مانند ﺯرﻗفاﻭی ﻭ عﺒفدالرحمﻦ علنفا

اعﻼﻡ می کنند که شﻴعه نهتنها مارﻗﻴﻦ ﻭ ﺧارﺟﻴﻦ اﺯ امﺖاند ،ﺑلکه دیﻦ ﺧودساﺧتهای
ﻫستند که میﺧواﻫند ﺑه ﻭسﻴله ایران ﺑر اﻫل سنﺖ سلطه یاﺑند ﻭ رﻫﺒری امﺖ اسفﻼﻡ
را ﺑه دسﺖ ﮔﻴرنفد .ایفﻦ تصویرسفاﺯی ضفدایرانی ﻭ ضدشفﻴعی ﺑفا ﺑهفرهﺑفرداری اﺯ
اﺑﺰارﻫای سﻴاسی ﻭ ﻓرﻫنگی امرﻭﺯ در ﺑﻴﻦ ﺟریانﻫفای سفلﻔی رﻭاج ﺑسفﻴاری دارد ﻭ
الﺒته در عراق ﺑا شدت ﺑﻴشتری در حال ﮔسترﺵ اسﺖ (ﺧدﻭری.)0223 ،
ایﻦ نگرﺵ ﺑهﻭیژه ﺑعد اﺯ  0228ﺑﻴشتر تعمﻴق یاﻓﺖ ،ﺯیرا عراق را اﺯ دسﺖ اسﻼﻡ
راستﻴﻦ ﺧارج شده توصﻴﻒ میکنند ﻭ آن را در سﻴطره راﻓضﻴان شﻴعه مفیداننفد کفه
ایﻦ امر موﺟﺐ تﺤقﻴر ﻭ تنﺰل ﺟایگاه ﺟهان عرب در نﻈاﻡ ﺑﻴﻦالملفل شفده ﻭ عامفل
اصلی آن ﺟمهوری اسﻼمی ایران معرﻓی میشود .ﺟریفان سفلﻔی ایفران را حتفی ﺑفا
نگاﻫی ﺑدﺑﻴنانه ﻫمدسﺖ ﺑا کﻔار ﺑرای غلﺒه ﺑر اﻫفل سفنﺖ مفتهﻢ مفیکنفد (شفﻔﻴعی،
 .)0221ﺑا ایﻦ ذﻫنﻴﺖ سلﻔیﮔری نسﺒﺖ ﺑه ﺟمهوری اسﻼمی ایران که کفامﻼً مﺒتنفی
ﺑر تقاﺑل ﻭ عناد ﺑنا نهاده شده اسﺖ ،انواﻉ ارتﺒاﻁ در سه نوﻉ تقاﺑل ،رﻗاﺑﺖ ،ﻫمکاری
در ﺯمﻴنه ایران ﺑه شکل تماﻡ عﻴار تقاﺑل صرﻓاً تﺒدیل شده اسﺖ ﻭ مناﺯعه ﻭ تقاﺑل یفا
ایران ی

سﻴاسﺖ ﻭ اندیشه طﺒﻴعی ﻭ ﻻﺯﻡ در اﻓکار ﺟنﺒﺶﻫای سلﻔی تلقی میشود.

عملﻴففاتﻫففای انتﺤففاری ﻭ ترﻭریسففتی ﮔففرﻭهﻫففای سففلﻔی آن ﻫففﻢ ﺑففه صففورت
ساﺯمانیاﻓته ﻭ ﻭسﻴ در نقاﻁ مختلﻒ دنﻴا ﺑه ﺧصوص ﺧاﻭرمﻴانه ﭘدیده ﺟدیفدی در
تاریخ اسﻼﻡ اسﺖ که ﺑهشدت مورد توﺟه ﺟهانﻴان ﻗرار ﮔرﻓته اسفﺖ .ایفﻦ اﻗفدامات
ﺑر تعمﻴق حاکمﻴﺖ ﻓضای غﻴرعقﻼنی ﻭ رشد تعصﺒات کور مفﺬﻫﺒی ﻭ ﮔفرایﺶﻫفای

ﻭﺍﻛاﻭﻱ مﺒانﻲ هﻮيتﻲ

اﻓراطی احساساتی ﻭ انتقاﻡﺟویانه در ﺑﻴﻦ مسفلمانان تفأثﻴر ﺑسفﺰایی دارد (علﻴخفانی،

ﺟريانهاﻱ تکفﻴرﻱ

 .)5831ایﻦ اتﻔاق ﺑاعﺚ میشود سﻴاسﺖﻫای مسالمﺖآمﻴﺰ ﻭ صلﺢطلﺒانه ﺟمهفوری

ﻭ رﻭيکرد ﺁنها بﻪ ...
( 955تا )979

اسﻼمی ایران در ﻓضای ﺟهان اسﻼﻡ تﺤﺖ تأثﻴر منﻔی ﻗفرار ﺑگﻴفرد ،ﺯیفرا ایفران ﺑفر
مﺒنای اسﻼﻡ ﮔﻔتمان نﻔی ﺧشونﺖ ﻭ عقﻼنﻴﺖ را تﺒلﻴفغ ﻭ تفرﻭیﺞ مفیکنفد کفه ایفﻦ
ﺧصلﺖ ﺟﺰء ﺟداییناﭘﺬیر سﻴاسﺖ ﺧارﺟی کشورمان ﺑفوده اسفﺖ ﻭ ﻫمفواره ﺑفرای
تأمﻴﻦ مناﻓ ملی اﺯ ﺑهکارﮔﻴری راهﻫای ﺧشونﺖآمﻴﺰ ﻭ غﻴرانسانی ﻓاصله ﮔرﻓته ﻭ ایﻦ
مﺤدﻭدیﺖ را در راستای حﻔظ ارﺯﺵﻫای اسفﻼمی مﺤﻔفون نگفه داشفته اسفﺖ .در
شرایطی ایﻦ ﮔونه اﻗدامات ترﻭریستی ﮔرﻭه ﻫای سلﻔی که اﺯ ترﻭر استﻔاده میکننفد،
ﺑاعﺚ شده اسﺖ مﻔهوﻡ ﺟهاد در دیفﻦ اسفﻼﻡ ﺑراﺑفر ﺑفا تفرﻭر تلقفی شفود ﻭ مفوج
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اسﻼﻡﻫراسی ایجادشده ناشی اﺯ ایفﻦ اﻗفدامات ﺑفﺰر تفریﻦ صفدمات را ﺑفه اسفﻼﻡ
ﺧواﻫد ﺯد (شﻔﻴعی.)0221 ،
ﺑناﺑرایﻦ ،ﻓهﻢ نادرسﺖ ﻭ ﺧلﻂ مﺒاحفﺚ ﺟهفاد در ﮔفرﻭهﻫفایی ماننفد حمفام ﻭ
حﺰباهلل ﻫمانطور ﺧطرنا

ﻭ ترﻭر تلقی میشود که در ﮔرﻭهﻫفای تکﻔﻴفری ماننفد

القاعده ﻭ ﺑوکوحراﻡ ﻭ داعﺶ اتﻔاق میاﻓتد .اﺯ سوی دیگر ،ﺑه دلﻴل ارادهﻫای موﺟود
در ایﻦ ﻫمان دانستﻦ ﻫمه ﮔرایﺶﻫای اصﻴل اسﻼمی ﺑفا ﺟریفانﻫفای ترﻭریسفتی ﻭ
تکﻔﻴری ﻭ اسﻼﻡﮔرا تعریﻒکردن ﻫمه ﺟریانﻫای اسﻼمی ﺑاعﺚ میشود تا شفعائر ﻭ
سﻴاسﺖﻫای ﺟمهوری اسﻼمی ایران تﺤﺖالشعاﻉ ﻗرار میﮔﻴرد ﻭ نﺰد اﻓکار عمفومی
دنﻴا رنﮓ میﺑاﺯد.
نتيجهگيری
ﻇهور ﻭ ﺑرﻭﺯ ﺟریانﻫای سلﻔیﮔری ﻭ ترﻭریستی در منطقه ﺧاﻭرمﻴانه در تﻼﻗفی
ﻭ ﻫمپوشانی ارﮔانﻴکی ﺑا مدارﻫای ﻭسﻴ ﻭ ﻗدرتمند سلﻔیﮔری ﻫمفه ﻇرﻓﻴفﺖﻫفای
ایدئولوژیکی ﺧود را ﺑرای مهفار ﻭ تضفعﻴﻒ موﻗعﻴفﺖ ژئفوﭘلﻴتﻴکی ﻭ ایفدئولوژیکی
ﺟمهوری اسﻼمی ایران ﺑسفﻴﺞ کفرده اسفﺖ .ﻫمچنفﻴﻦ ،اﺯ نگفاه استراتژیسفﺖﻫفای
اسرائﻴلی در دﻫه اﺧﻴر ﻫﻼل شﻴعی تﺤﺖ تسلﻂ ایران ،تهدید اصلی ﺑرای اسفرائﻴل ﻭ
امنﻴﺖ منطقهای ﺑه شمار میرﻓﺖ (علﻴخانی ،)5831 ،در حالی کففه مداﺧلفه ﻓﺰاینفده
ﺟهادیﻫفای سفلﻔی در منطقه تهدید ﺟدیدی را موﺟﺐ شده اسﺖ .عملﻴفات اﺧﻴفر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

القاعده ﻭ ﻭاﺑستهﻫای آن در سه کشور ﻫﻼل شﻴعی -عفراق ،سفوریه ﻭ لﺒنفان -ﺟفاه
طلﺒی ﻫا ﻭ نﻔوذ ﻓﺰاینده منطقه ای ایﻦ ﮔرﻭهﻫا را ﺑه نمفایﺶ مفیﮔفﺬارد .ﮔفرﻭهﻫفای
ﺟهادی سنی میتوانند ﻫمفه منطقفه را ﺑفیثﺒففات کفرده ﻭ ﺑفه منطقفهای ناﭘایفدار ﻭ
کنترلنشدنی تﺒدیل کنند .ﭼنﻴﻦ منطقه کنترلنشدهای ممکﻦ اسﺖ ﺑه مﺤلی امﻦ ﺑرای
ﮔرﻭهﻫای تندرﻭی اسﻼمی ﻭ مرکﺰ آموﺯشی ﺑفرای سفتﻴﺰهﺟویفان اﺯ صفﺤرای سفﻴنا،
شﺒه ﺟﺰیره عرﺑستان ﻭ ﺟاﻫای دیگر ﻭ ﻫمﻴﻦ طفور ﺑفه سکویی ﺑرای آغاﺯ ﺟهاد علﻴه
اسرائﻴل ﻭ کشورﻫای عرب مﻴانهرﻭ در منطقفه تﺒدیل شفود .ﻫر ﭼند ایﻦ نکته را ﻫﻢ
نﺒاید اﺯ نﻈر دﻭر کرد که ﭘﻴامد مﺜﺒﺖ ایﻦ سناریو ﺑه ﮔمان مقامات اسفرائﻴلی ،کفاﻫﺶ
نﻔفوذ ایران در منطقه ﺧواﻫد ﺑفود.
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ﻫمچنﻴﻦ ،ماﻫﻴﺖ نگرﺵﻫای ضدایرانی ﻭ ضدشﻴعی ﺟریانﻫای سلﻔی در

ﭼارﭼوب استراتژی ﺧود ﺑه دنﺒال ایجاد موج تشدید مناﺯعات ﻓرﻗهای در ﻗالﺐ سنی
ﻭ شﻴعه میﺑاشند .ﻫمچنﻴﻦ ،در ﺟایی که مﻴان ﮔﻔتمان اسﻼﻡ سلﻔی ﻭ ﺟهانیشدن
تطاﺑق حاصل شود ،شاﻫد ﮔستردﮔی ﻭ اشاعه ﻫستیشناسی ناامنی ﻫستﻴﻢ (ﺟوکار،
 .)5831ایﻦ ﺟریانﻫا ﺑا ﺑهرهﮔﻴری اﺯ شﺒکهﻫای اﺟتماعی مجاﺯی ﻭ تارنماﻫای
اینترنتی ،موﺟﺐ ارتﺒفاﻁ معنادار ﮔﻔتمان اسﻼﻡ سلﻔی ﺑا امنﻴﺖ ﺟهانی شدهاند ﻭ در
ایﻦ ﭘﻴونفد ،ﮔﻔتمفان تکﻔﻴری ﺧورا

ﻭ تﻐﺬیه اندیشهای رادیکال ﺧود را اﺯ ﻭﻗای

ﺧاﻭرمﻴانه ﻭ ﺑفرای نشفر ﻭ انجاﻡدادن اﻗدامات ﺧشونﺖآمﻴﺰ در دیگر نقاﻁ ﺟهان،
مانند ارﻭﭘا ﻭ آمریکای شمالی میﮔﻴرد .شاید سخنان تونی ﺑلر ،نخسﺖ ﻭﺯیر ﭘﻴشﻴﻦ
انگلستان در ﺯمﻴنه ایﻦکه امرﻭﺯه اسﻼﻡ مهﻢتریﻦ ﺧطفر امنﻴتفی ﺟهفان معاصفر
اسفﺖ ،ﮔویفای توطئهای حسابشده در ﭼارﭼوب ﻫمﻴﻦ ﭘﻴوند مﻴان ﮔﻔتمان اسﻼﻡ
سلﻔی ﺑا ﺟهانیشدن امنﻴﺖ ﺧاﻭرمﻴانه ﺑاشد .این

رشفد ﻗفارچﮔونه ﺟریانﻫای

تکﻔﻴری در ﺧاﻭرمﻴانه ،کفه کفانون انگارهﻫای سلﻔی ﻭ تکﻔﻴری اسﺖ ،ﺑه
دغدغهایﺟهانی تﺒدیل شده اسﺖ ﻭ ﺧاﻭرمﻴانه ،تا آیندهای ﭘﻴﺶﺑﻴنیناﭘﺬیر ،منطقهای
امنﻴتیشده ﺧواﻫد ﺑود.
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