
 

 

 

 

 
 

 گيری و عوامل مؤثر در شکل بندی تعيين و اولويت: مقاله پژوهشی

 فعاليت تروريسم تکفيری در جمهوری اسالمی ايران 
 2اصغری هرندی ، محمدرضا1د جواد امینیسی 

 10/01/29پذيرش مقاله:                                                                      15/19/27دريافت مقاله: 
 

 چکيده

اند ضمن جذ  نیرو، انجام عملیات تروریستی  ها، توانسته های اخیر، تروریسم تكفیری و حامیان آن طی سال

توجهی را باله جمهالوری    های مادی، سیاسی و امنیتی قابل ها گروه تروریستی به داخل کشور هزینه عزام دهو ا

 هالا( و فراملالی   واسطه وجالود بسالترها و عوامالل داخلالی )آسالیآ      اسالمی ایران تحمیل نمایند. این اقدامات به

 گرفته است. تهدیدات( شكل)

پیشگیرانه و آسیآ شناسانه و با تعیین عوامالل و معرفالی    تا با رویكرد ین در این پژوهش در تالش بودهمحقق

هالای مقابلاله بالا تروریسالم      گیری این نو  تروریسم، به کالاهش مخالاطرات و هزیناله    بسترهای فعالیت و شكل

 د.نتكفیری کمک نمای

نظالران حالوزه جریانالات     نظران سطوح امنیتی و صاحآ نفر از مدیران، صاحآ 99جامعه آماری تحقیق شامل 

روش گلوله  بهاست و به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری و جامعه نمونه، انتخا  نمونه  فیریسلفی تك

 .شده است نفر انجام 39برفی به تعداد 

بالرای   پیمایشالی بالوده و   -روش مورداسالتفاده در پالژوهش توصالیفی    از نالو  کالاربردی بالوده و     این تحقیالق 

 است. شده استفادهوامل از آزمون فریدمن بندی ع ها از آمار توصیفی و برای رتبه وتحلیل داده تجزیه

 جمهوری اسالمی ایرانگیری و فعالیت تروریسم تكفیری در  عامل مؤثر در شكل 41آمده؛  دست طبق نتایج به

 بندی شدند. طبق جدول مربوطه بر اساس میزان اهمیت اولویت شناسایی و

 ی اسالمی ایرانی، جمهورریگ شكل عوامل تروریسم تكفیری،واژگان کليدی: 

                                                           
 ی دفا  ملی مدیریت دولتی دانشگاه عال اریاستاد 1

 mrah.1396@gmail.comدانشگاه عالی دفا  ملی)نویسنده مسئول(  رعاملیغدانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند  2

 فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک

 9977بهار  97سال هجدهم، شماره 

 899-858مقاله دهم، از صفحه 
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 مقدمه

کاله عالامالن آن بالرای مشالروعیت بخشالیدن باله       دارد از تروریسم  نوعی بهاشاره تروریسم تكفیری  

 کنند.متقاعد کردن پیروان خود از مذهآ استفاده ابزاری می واعمال 

  دهد تكفیر گروهى از مسلمانان توسط گروهى دیگر به دلیل معارض بودن سوابق تاریخی نشان می

هاى زیادى به امالت اسالالمى گردیالده     و یا عدم فهم مبانى یكدیگر، موجآ وارد شدن آسیآ مبانى

فرماینالالد:  در ایالالن خصالالوص مالالی  العالالالی(  )مدرلالاله کالاله مقالالام معظالالم رهبالالری    ای گونالاله بالاله . اسالالت

توجه به رژیم خبیث صهیونیستی، به اسم اسالم و شریعت، اکرر مساللمانان   جای به تكفیری ای عده»

شوند و به همالین علالت، وجالود ایالن      ساز جنگ و خشونت و اختال  می و زمینه کنند را تكفیر می

کننالدگان در   در دیدار شرکتمعظم له همچنین « .ای برای دشمنان اسالم است تكفیری، مژده جریان

 4/0/1303در تالاریخ   افراطالى و تكفیالرى از دیالدگاه علمالاى اسالالم      هالای  جریالان   ى جهالانى  کنگره

ى تكفیالر   ى خبیراله  یكالى از فالرو  شالجره    شود میوز به نام داعش شناخته جریانى که امر»فرمودند: 

 (.1303ای،  امام خامنه«)ى آن نیست است، همه

جریانات تكفیری با استفاده ابزاری، هدایت و حمایت مالی، نظامی، اطالعاتی و سیاسی بعضی از  

در سر  می راکنند احكام و خالفت اسال خود تالش می زعم بهکه  کشورهای منطقه و غربی

، در زمین دشمنان بازی کرده و برخال  منافع و مصالح امت اسالمی، نقشه دشمنان پرورانند می

افكنی بین مسلمین و منحر  کردن رویكرد استكبار ستیزانه مسلمانان را  اسالم باهد  اختال 

دیدن دایره ایمان کنند. در این طراحی، جریانات تكفیری با موسع دیدن دامنه کفر و مضیق  پیاده می

 تمبدل گشته و با جنایا ایرانجمهوری اسالمی  خصوص بهبه تهدید علیه مسلمانان و اسالم و 

، چهره اسالم ها آنهای  سابقه، ضمن مشغول سازی کشورهای اسالمی و از بین بردن زیرساخت بی

ه مقاومت ستیزی دشمنان را تسهیل و درصدد تضعیف جبه رحمانی را مشوه جلوه داده و اسالم

این میان، اختال  بین شیعه و سنی و به دنبال آن مبارزه و درگیر  در اند. علیه نظام استكباری برآمده

کردن جمهوری اسالمی ایران با تروریسم و مهار قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 

 .1قرار دارد ها آنهاى جریانات تكفیری و حامیان  جهان، در رأس برنامه

وخ تفكرات تكفیری در برخی مناطق ازجمله در غر  و جنو  شرق کشور، پیوستن برخی از رس 

به کشور، پیوند  ها آنایرانی به گروه داعش در عراق و سوریه و بازگشت برخی از عناصر افراطی 

                                                           
 ( کارشناس ارشد تروریسم تكفیری0/4/1304. مصاحبه با آقای حجتی،) 1
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های  و بعضی از گروه )جیش الظلم(های تروریستی داخلی مرل جیش العدل بین بعضی از گروه

از عواملی است که بر  تروریستیر خوزستان با جریانات تكفیری و انجام اقدامات طلآ د تجزیه

. از طرفی است بوده مؤثر و تهدید زایی تروریسم تكفیری برای جمهوری اسالمی ایران ها فعالیت

برای کاهش  ها آن بندی اولویتعوامل متعدد و بسترهای دیگری نیز وجود دارند که شناسایی و 

 .1دارد توجهی قابلاهمیت  ای مقابلهپیشگیرانه و  مؤثرترانجام اقدامات  زو نی ها هزینه

مالادی و   هالای  هزینهبا این جریان خطرنا  و کاهش  مؤثر ای مقابلهانجام اقدامات پیشگیرانه و نیز  

تروریسم تكفیالری در   گیری شكلمعنوی ناشی از آن، مستلزم شناخت عوامل و بسترهای فعالیت و 

محسالوس   ینآن در ارتباط با تروریسم تكفیری بالرای محققال   که خأل ایران استری اسالمی جمهو

دی ایالن عوامالل و   بنال  برای شناسالایی، تعیالین و اولویالت    انبه دغدغه پژوهشگر ه و این موضو بود

 است. شده تبدیلبسترها 

طی چند سالال گذشالته، اقالدامات     زیرا ؛ای دارد العاده اهمیت فوق ینمحقق ازنظر انجام این پژوهش

های تروریستی تكفیری در کشور به اختصالاص وقالت، هزیناله و انالرژی زیالادی از مسالئولین،        گروه

هالای اطالعالاتی، امنیتالی و نظالامی کشالور       های امنیتی و دستگاه نظران حوزه صاحآ سیاستمداران و

اهدا  پشت پرده و حمایت برخی از کشورهای منطقاله و   ها که از منجر شده و تهدیدات این گروه

از  ی)نظیالر جلالوگیر   هالا  گالروه حامیالان ایالن    های باسیاست نوعی بهای برخوردار هستند و  هفرا منطق

در منطقاله( پیونالد خالوره اسالت از بالین نرفتاله و باله شالكلی          ایالران جمهالوری اسالالمی   حوزه نفوذ 

هالای   ها و تهدیدات و کالاهش هزیناله   بنابراین تحدید آسیآ ؛باشد میدر حال تكوین  تر یافته سازمان

شالده،   ای و پیشگیرانه و ارتقاء میزان احساس امنیت نسبت به تهدیدات اشالاره  مقابله مادی و معنوی

بری و فرسایشالی شالدن    شده و جلوگیری از زمان های کمتر شناخته گیری ررفیت بكار فعالیت و نیز

گیالری و فعالیالت    فرایند مقابله با تروریسم، ضرورت و اهمیت شناسایی عوامل و بسالترهای شالكل  

 کند. ری را تبیین میتروریسم تكفی

و فعالیت  گیری شكلدر  مؤثرو معرفی عوامل و بسترهای  شناسایی حاضر هد  از انجام پژوهش

و درصدد پاسخ  باشد ها می اساس میزان اهمیت آن بر ایرانجمهوری اسالمی در  تروریسم تكفیری

در  كفیریتو فعالیت تروریسم  گیری شكلدر  مؤثروامل ع بسترها و سؤاالت زیر است: به

 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟ یک از عوامل مذکور و کدام ؟نداکدام ایرانجمهوری اسالمی 

                                                           
1

 ( کارشناس ارشد تروریسم تكفیری0/4/1304مصاحبه با آقای موسوی،) 



 

 

 1300بهار ، 90، شماره هجدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   234

 ولی باشد می ایران میاسال جمهوری ملی محیط و جغرافیایی موقعیتقلمرو این پژوهش شامل  

 بر رمؤث افریقا شمال و آسیای جنو  منطقه در تكفیری های تروریست اقدامات تثثیر و فعالیت

 قرارگرفته است. هموردتوج نیز رانای میالاس جمهوری محیط ملی

 مبانی نظری

 :پيشينه شناسی -الف 

 خصالوص در  ،در داخالل و خالارج از کشالور   علمالی   هالای  همالایش در مجامع علمی و دانشگاهی و 

 شود. اشاره می هااست که در ذیل به تعدادی از آنشده  هایی انجام پژوهشتروریسم تكفیری 

داشالته و جنباله توصالیفی     تثکیالد فكری و اعتقادی این نو  تروریسم  مبانی بر آثار علمیاز  بسیاری

بعضی نیز باله   و اند پرداختهتروریستی  به بررسی اقدامات سیاسیو  ای منطقهبرخی به دالیل  دارند؛

منطقه و جهان اسالالم و یالا نقالش برخالی از کشالورها در       در تكفیری های جریانپیدایش  های ریشه

 اند. داشتهاشاره ها  آن ازت حمای

ارزیالابی جغرافیالای تروریسالم در جنالو      »در پژوهش خود تحت عنوان (، 1301ایزدی و دبیری )

بنیادهالای زیسالتی ضالعیف، توپالوگرافی، وجالود عالوارض        که: اندبه این نتیجه رسیده «شرق کشور

 ای، نامتوازن منطقهگسترده جغرافیایی، انزوای جغرافیایی و دوری از مرکز سیاسی حكومت، توسعه 

ای و پیوند قومی مذهبی با  های جمعیتی، تفاوت قومی مذهبی با حكومت مرکزی، نظام قبیله ویژگی

شالود کاله    مالی  ای های ارتباطی، باعث ایجاد شرایط واسطه مرز، مرزی بودن و ضعف شبكه سوی آن

 شود. یگیری تروریسم م های ژئوپلیتیک منطقه باعث شكل تلفیق این شرایط با ویژگی

و نتیجاله رسالیده    بنالدی  جمالع ، به ایالن  «تكفیر از دیدگاه سید قطآ»( در بررسی 1303) نژاد فاطمی

داللت دارد نه تكفیر معین کاله   مطلق تكفیر تكفیر بر  در با سید قطآ های دیدگاهاست که آثار و 

قابالل تثویالل    احكام فقهىِ تكفیر بر آن بار شود. بنابراین، تمام کلمات سید قطآ در بالا  تكفیالر را  

 دانسته است.

مدرن  تكفیری های جریان فعالیت آینده تثثیرات سناریوی» تحلیل در( 1304) جعفری و فرد صابر

 :اند کرده بینی پیشچهار سناریو را  «ایران اسالمی جمهوری امنیتی محیط بر

 ،هالا  آن مقابالل  قالوای  همگرایالی  و تكفیالری  جریان تشكیالتی انسجام صورت سناریوی یک؛ در 

 .بود بار خواهیم خون تقابلی شاهد
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 اسالتقبال  مالورد  تكفیری کاله  های جریان بین در تشكیالتی انسجام عدم صورت سناریوی دو؛ در

 نالوعی  شالاهد  مدت، کوتاه در ها آن با مؤثر مقابله عدم و گرفت خواهد نیز قرار استكباری جریان

 بود. طر  خواهیم دو بین فرسایشی تقابل

 و جالدی  برخورد عدم و منطقه در تكفیری های جریان ررفیت انسجام صورت سناریوی سه؛ در

 خواهالد  قرار ویژه موردتوجه نوین، حل راه و فكری نحله یک عنوان به حرکت ، اینها آن با مؤثر

 .گرفت

 و ضالعف  باله  رو رونالد  اداماله  و تكفیالری  جریان علیه تقابل انسجام صورت سناریوی چهار؛ در

 در تالا  بود خواهیم محدودی زمان در مدت راهری و هدفمند لیانفعا شاهد جریان، این شكننده

 و عمالومی  اذهالان  بر های حاکم روایت با الزم تطابق که جدید و نوین ماهیتی با مناسآ شرایط

 گردند نمایان باشد، داشته را محیطی شرایط

نشالان   تكفیالری  ( با عنوان الگوى حكومت در اندیشه جریان سلفی1303) نباتیانپژوهش  های یافته

شالدت ریشاله    که: الگوى حكومتى موردنظر جریان سلفى تكفیرى، در ساختار و کارکرد باله  دهد می

یابى به قدرت سیاسى نیز در جهاد و یا انتخا   شده دارد و حتى شیوه دست درگذشته و خالفت را

شده و برخال  الگوى حكومت در اندیشاله اسالالمى معاصالر، در مبالانى و      اهل حل و عقد خالصه

 شدت استنكا  دارد و با رویكردى متحجرانه و بر چو ، از تمسک به تجار  بشرى جدید بهچار

گو  پاسخ هاى متعصبانه راهرگرایانه و با تفسیر به رأى از آیات و روایات، مدلى غیر اساس برداشت

بالال  کنند، ابتنا دارد و مالردم در ق  و مستبد و بر پایه قوانین شریعتى که خودشان تفسیر و تعریف مى

ویژه در حوزه نقش مردم در قدرت  هاى مدرن به شدت مؤلفه این حكومت صرفاا تكلیف دارند و به

 کنند. را ردّ و تقبیح مى

 :مفهوم شناسی -ب

باله دنبالال تحالوالت عالراق و سالوریه و      : تروريسم تکفيری در محيط ملای  یها فرصتو  ها تيظرفبسترها، 

بالرای اینكاله    1می عراق و شام، تروریسم تكفیریاسال اصطالح بهناکامی داعش در تشكیل دولت 

                                                           
هالا و   مبنالای برداشالت   که: ازنظر فكالری و اعتقالادی، بالر   نوعی از تروریسم است « تروریسم تكفیری»در این پژوهش  1

قرائت خاص خود نسبت به فهم دین و راهرگرایى درآیات قرآن اقالدام نمایالد، ازنظالر سالاختاری و رویكالردی، دارای      

ونالدها و سالاختارهای مغالایر    ها پرخاشگرانه نسبت باله ر  و گرایش فرهنگی، هنری تضادهای اجتماعی، مذهبی، سیاسی،

 خود بوده و مخالفان خود را تكفیر و آنان را واجآ یا جایز القتل بداند نظر
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ی مختلفالی  هالا  ناله یگزرا دنبال کنالد،   ی خود علیه جمهوری اسالمی ایرانها برنامهو  ها طرحد بتوان 

ی هالا  گالروه  (2در خارج از کشور منافع جمهوری اسالمی ایران را تهدید نماید.  (1پیش رو دارد: 

ور بالرای ضالربه   ی داخالل کشال  ها تیررفز بسترها و ا (3ی خود را به داخل گسیل نماید. ستیترور

به همین دلیل تبیالین وضالعیت    1ی مذکور را اجرایی کند.ها نهیگزتلفیقی از  (4زدن استفاده نماید. 

 اهمیت دارد. ها آنساز ی فرصتها تیررفو  یسم تكفیری در محیط ملی و بسترهاترور

كفیری در محیط ملی با تمرکز بر ساله  تروریسم ت یها فرصتو  ها تیررفدر این پژوهش، بسترها، 

محدوده حضور، فعالیت و تردد عناصر تروریستی تكفیری، محالل اصاللی ورود   ) غر حوزه اصلی 

طلالآ   حوزه پیوند جریان تجزیه) جنو ، گیری تفكرات تكفیری( عناصر افراطی و تكفیری و شكل

شالرق  جنالو   و  راطالی( و تروریسم تكفیری و نیز وجود بسالترهای فعالیالت ساللفیت اف    عربیسم پان

که حسالآ نظالر کارشناسالان     های تروریستی تكفیری( محدوده حضور، فعالیت و تردد گروه) کشور

 حوزه تروریسم تكفیری دارای بیشترین ررفیت و بسترهای رشد و فعالیت تروریسم تكفیری است

 .است رفتهقرارگمبنای مطالعه  ها آنی، اهدا  و حوزه فعالیت ریگ شكل، روند خاستگاهبه همراه 

 :تروريسم تکفيری در غرب کشور یها فرصتو  ها تيظرفبسترها، 

 سلفي افراطي در مناطق غربي كشورت ي تفکراریگ شکلو روند  خاستگاه -
 

جریالانی متفالاوت بالا سالایر      مراباله  باله را  خالود  2991سرتامبر یازده  حادثهدر  افراطی تیسلف انیجر 

جلالآ کالرد. اگرچاله ایالن جریالان      به خود هانیان را اسالمی معرفی و توجه بسیاری از ج یها انیجر

را نیالز   ایالران جمهالوری اسالالمی   که مناطق غربی ق عرا همانند بسیاری از مناطق دیگر در کردستان

امریكالا باله    حملاله بعالد از جنالگ افغانسالتان و شالوروی و     اما نفوذ داشته است،  ،از خود نمود متثثر

موجالود در   یهالا  گفتمالان . افالزود ایران ر کردستان دآن  گسترش روندبر میزان و  ،افغانستان و عراق

نالود   دهاله )اوایالل   فالارس  جیهای مختلف اجتماعی تا جنالگ خلال   گروه یریگ از زمان شكل کردستان

 :این موضو  است دیمؤاست  یبند دستهزیر قابل سه دسته ر که دمیالدی( 

ط گروهالی باله نالام    ( توسال 1324در سالال  در کردسالتان ایالران )   بار نیاول گفتمان ناسیونالیستي: -9

 احیای کرد مطرح شد. جامعهیعنی  «هوهی کورد ژیان کومله»

( شكل گرفت که بعالدها  1340در سال این گفتمان توسط حز  کومله ) گفتمان سوسیالیستي: -8 

 .به حز  کمونیست ایران تغییر نام داد

                                                           
 ارشد تروریسم تكفیری ( کارشناس0/4/1304)با آقای موسوی، مصاحبه 1
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 «مكتآ قالرآن »نوان زاده تحت ع توسط احمد مفتی بار نیاولاین گفتمان  :انيگرا گفتمان اسالم -9 

و با تشكیل مدارس دینی در سنندج و مریوان شكل گرفت و بعد از ( 1355در سال )پنجاه  دههدر 

یالالا همالالان  «جماعالالت دعالالوت و اصالالالح ایالالران »و  «مكتالالآ قالالرآن»انقالالال  در قالالالآ دو گالالروه  

 (.5: 1301،همكار و )بقالی. ایران به فعالیت خود ادامه داد نیالمسلم اخوان

نشالده بالا جریالان     در ائتالفالی اعالالم   50در روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی و در سالال  مفتی زاده  

مالدارس دینالی    کالرده  لیتحصال  «ناصالر سالبحانی  »تحت رهبالری   «دعوت و اصالح» نیالمسلم اخوان

جایگالاه   بالاوجود را وارد فاز دیگری کرد؛ اما این جریالان،   «مكتآ قرآن»ه، فعالیت چاخوانی در حلب

مفتی اعظم و حاکم شر  کردستان، به علت فضای سیاسی کردسالتان کاله    عنوان هبمذهبی مفتی زاده 

چپ و سوسیالیستی قرار داشت، هرگالز باله جریالانی     یها انیگرایش چپ و جر رینفوذ و تثث عمدتاا

مؤثر در تحوالت سیاسی در کردستان تبدیل نشد و دامنه فعالیت آن از چند شهر جنالوبی کردسالتان   

 گسترش نیافت.

گرفتن قدرت توسط دو حز  اتحاد میهنی و دموکرات بر کردستان عراق ت ربی با به دسگفتمان غ

شدن مرزهالا، در میالان کردهالای    ز حاکم شد و به گفتمان غالآ این منطقه تبدیل گردید. سرس با با

 ایران نفوذ کرد و سبک جدیدی از زندگی را برای این منطقه به نمایش گذاشت.

امریكالا و   حملاله ، بعالد از  2003کالرد کاله از سالال     یزیر هیلی را پااین گروه در عراق حكومتی مح

در کنالار ایالن    .متحدانش به عراق و سرنگونی صدام، تقویالت و وارد سالاختار سیاسالی عالراق شالد     

و اشالغال   2991سالرتامبر  یالازدهم   واقعاله هشتاد هجالری شمسالی و باله دنبالال      دههجریان، از اوایل 

 یگر یسلفهم که عمدتاا به جریان اسالمی  یگر یفراطاافغانستان و عراق از طر  نیروهای غربی، 

 (.5همان: ) منسو  است وارد ایران گردید

نالود مالیالدی و خودمختالاری کردهالای عالراق، تمالامی        دههامریكا به عراق در اوایل  حملهبعد از  

حضورشالان در   یهالا  در سالال  هالا  آنهای مخالف حكومت عراق به کردستان عراق برگشالتند.   گروه

میان کردهای ایران از خود برجا نگذاشتند. بعد از بازگشالت   لحا  فكری تثثیر چندانی در هایران، ب

منالاررات آنالان بالا     یهالا  ید یشدن فضا برای تبلیغ اندیشاله، نوارهالای صالوتی و سال    ز به عراق و با

ساللفی آشالنا    یهالا  شهیو سكوالر در کردستان ایران پخش شد و مردم منطقه با اند کیهای الئ گروه

در  یگالر  یمیالدی، جریان ساللف  2993ما تا زمان جنگ عراق با امریكا و متحدانش در سال شدند؛ ا

و احالزا    ها ییكایانصار االسالم در خا  عراق با آمر عناصرایران شكل نگرفته بود. در این زمان، 
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سكوالر کردی که قدرت را در کردستان عالراق در دسالت داشالتند وارد جنالگ مساللحانه شالدند و        

مسلمانی کاله توسالط    عنوان بهبه ایران گریختند. مردم شهرهای مرزی با دیدن آنان  ها آن یها یزخم

اند به کمک آنان شتافتند و مدت زیادی میزبان این گروه شدند. ورود ایالن   زخمی شده ها ییكایآمر

 .هشتاد شمسی به کردستان ایران شد دههدر اوایل  یگر یافراد آغازی برای ورود جریان سلف
در دو شهر مرزی مریوان و سرپل ذها  فعالیت خود را شرو  کردند.  بار نیاول افراطی یها یسلف 

مریوان از شهرهای استان کردستان و سرپل ذها  از شهرهای استان کرمانشاه است؛ امالا اکنالون در   

 (.19)همان: شهرهای کرمانشاه، سنندج، مهاباد، بوکان، سقز، بانه و... نیز حضورشان مشهود است

 های تروريستی تکفيری در غرب کشور يری گروهگ شکل

 گروه تروريستي تکفیري توحید و جهاد-

امالا گالروه تروریسالتی    ؛ ی متعدد تروریسالتی در غالر  کشالور   ها گروهو فعالیت  یریگ شكل باوجود

هجری  1300در کشور است که در سال  گرفته شكلتوحید و جهاد اولین گروه تروریستی تكفیری 

 .شد یگذار هیپا شمسی

منطقاله   در اثر حملاله آمریكالا وارد   انصار االسالمنفر از عناصر  399، حدود میالدی 2993در سال  

ند. جمعی از این افراد به عراق بازگشته و مابقی در ایران مانالده  شده و مستقر گردید دزلی در ایران

ن شالرو  باله جالذ     ی و با انتقالال تفكراتشالا  انداز راهو انصارالسنه )شاخه ایرانی انصار االسالم( را 

کتائآ کردستان ایران توسط والالی   ،. همچنین از کتائآ کردستان عراق نیزندردک جوانان کرد منطقه 

علی مشهور به مام والی منشعآ و بخشی از نیروهای ایرانی و عراقی وارد کتائآ شده و اقالدام باله   

ائآ کردستان ایران نیز چند گروه . از کتدودننم اعزام نیرو به افغانستان و پاکستان و بیعت با القاعده 

هالای فالوق دو    از گالروه  .و توحید و جهاد منشالعآ شالدند   نیالد صالحگروه جوتیار، کتیبه  ازجمله

توحیالد و  »گالروه   یولال  کردنالد  یمبا القاعده بوده و اهدا  خود را در عراق دنبال  کننده عتیبگروه 

و شالرو  باله اقالدامات     گرفتاله  شیپدر  که یک گروه خودسر تكفیری بود راه تقابل با نظام را «جهاد

 (.1304حجتی:نمود )تروریستی در ایران 

 فراگرفتاله ی نظامی را در افغانستان ها آموزشعناصر ایرانی کتائآ کردستان که  ه ش 1300در سال  

این  ی کردند.گذار هیپارا  و جهاد دیتوحعقاید تكفیری از کتائآ منشعآ و گروه  ریتثثبودند، تحت 

های مذهبی، نیروهای انتظامی  تعدادی از مردم، شخصیت تاکنون 1300 یها طی سالی گروه تكفیر

ایالن افالراد    سالابقه عالوه بر این در  ه ودو خدمتگزاران دولتی را در استان کردستان به شهادت رسان
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گالذاری در نقالاط     درصالدد بودنالد بالا بمالآ     ها آنشود.  ربایی نیز دیده می های مسلحانه و آدم سرقت

ستان کردستان، موجبات رعآ و وحشت عمومی را فراهم آورده تا به اهدا  خود برسند؛ مختلف ا

کشف و مقالادیر   ها آنو پیگیری دقیق و مستمر، محل اختفای  اطالعاتینیروهای  موقع بهاما با اقدام 

نیز در جریان درگیری به  ها آنزیادی مواد منفجره، تسلیحات و مهمات مربوطه کشف و تعدادی از 

 .کت رسیده و سایرین بازداشت شدندهال
گالان انتظالامی سالنندج در    که فعالیت خود را با حمله به دو ی تكفیریاعضای این گروه تروریستی  

روحانی شاخص استان ماموستا برهالان   دوه ش  1309و تا سال آغاز کردند ه ش  1300اردیبهشت 

 بالان  طیمحال چهالار   ،خبرگالان رهبالری  االسالم نماینده مردم کردستان در مجلس  ماموستا شیخو عالی 

و  یطالفروشال ضالمن سالرقت از    و را به شهادت رساندندو یک سرباز نیروی انتظامی  ستیز طیمح

، آبالاد سالنندج   بمالآ صالوتی در میالدان آزادی و خیابالان حسالن      گذاشالتن دو  ، اقدامطالفروشترور 

 نمودند.

ی آن تعالدادی از عوامالل   خورد و ط رقم  09آخرین اقدام گروهک مذکور در چهارم فروردین سال 

 را مجروح کردند.تن  3نفر را شهید و  2مردم و پلیس را در بازار سنندج به رگبار بسته،  ها آن

نماینالده  « االسالالم  شالهید ماموسالتا شالیخ   » کهساله یكی از اعضای همین گروهک  25« لقمان امینی» 

تالرور کالرد در   ه ش  1300سالال   ورماهیشالهر  26مردم کردستان در مجلس خبرگالان رهبالری را در   

به ما گفته بودنالد وی   چراکه ؛دانستم االسالم را کار خیر می یخگوید: کشتن ماموستا ش اعترافاتش می

 !تاهل سنت شده اس ینینش یكی از سران کفار است و موجآ گوشه
مانی مسالل  اشالتباه  بهکشیم؛ اما اگر  که کفار را می میپنداشت یگوید: ما م در این رابطه می« لقمان امینی»

 (1301. )بنیاد هابیلیان،هم کشته شد برای ما عذر است و برای او اجر

 تروريسم تکفيری در شرق کشور یها فرصتو  ها تيظرفبسترها، 

 تروریستی شرق کشور های ی گروهریگ شكلو روند  خاستگاه -

 ش کالرد در جهالت  الکارآمالدن رضالاخان، وی تال    حكومالالالت پهلالالالوی و روی   گیالری  شكلپس از 

برداشالالتن میان ز ادولت مدرن بوروکراتیالالک و اقتدارگرا گام بردارد و در همین راسالالتا،  تشالالكیل

و  قرارگرفتاله در دسالتور کالار حكومالت     بلوچستانو  ستانیاستان س های ایلاقتدار نظامی و سیاسی 

های سیاسالی در راسالتای مقاومالت در برابالر      همین امر سبآ ایجاد شكا  اجتماعی و تشكیل گروه

هالای سیاسالی مالذکور     میان حائز اهمیت است اینكاله گروهالک  این ر دآنچه  اما ؛رن گردیددولت مد

و ناله عالاملی بالفعالل در     انالد  بالوده در مقابل مدرنیته رضاشاه مطالرح   طلبی مبارزه نماد عنوان بهصرفاا 



 

 

 1300بهار ، 90، شماره هجدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   249

 ش ه 1349در دهاله   «حالز  دموکراتیالک  »: گالالالروه  مرالال  عنوان به ،جهت مقابله با حكومت پهلوی 

که همواره توسط حكومت پهلوی و سایر کشالورهای غربالی    خطر بیگروه سیاسالالی  نوانع بهصرفاا 

 (.149: 1303حیدری، ) گشت میمحسو  شد،  میکنترل 
تغییر جهت و تغییالر رونالد داده و بالا تغییالر      باره یک به« حز  دموکراتیک»پس از پیروزی انقال ، 

آمریكا و انگلیالالالس   پرورده دستهای مالی از سالالوی برخی کشور تثمینچارت سازمانی خود و با 

عراق به یک گروه نظامی، در راسالالالتای خودمختالاری در منطقاله بلوچسالتان ایالران تبالدیل        ازجمله

 .دیگرد
بودن، همواره خودمختار و توسط سران  ای طایفهایلی و  لیبه دلمنطقه بلوچسالالتان از ابتدا گر چه  

 فشالار قرارگرفتاله   تحالت سلطنتی ایران  های متحكو است و هرگاه از سالالوی شده میطوایف اداره 

از  امالا پالس   ؛هالای سیاسالی از خالود نشالان داده اسالت      شكل تشكیل گالروه  را به هایی مقاومتاست 

 صالورت  بهگسترده  شكل کامالا این مقاومت بهه ش  1359پیروزی انقال  اسالمی ایران در سالالال 

 همان(.کرد )مبارزه مسلحانه علیه نظام بروز 

و  با تغییر و تحوالت افغانستان و پیدایش طالبالان و القاعالده   زمان همشده و  عوامل اشارهبا توجه به 

و تحوالت سیاسی امنیتی و بخصالوص پیونالد و بالازیگری جبهاله      2991 سرتامبر سالمتعاقآ یازده 

متعدد تروریسالتی در منالاطق    یها گروه و عربی در منطقه، فضای امنیتی جدیدی ایجاد شد - غربی

 1شالماره   در جالدول  هالا  گروهشرق کشور شكل گرفتند که جزئیات مربوط به این  ملهازجمختلف 

 0:آورده شده است
الالدین و   صالالح مولوی جلیل قنبرزهی معرو  باله  توسط ه ش  1395 تابسالالتاندر  :الفرقان حزب

 گرفت، شرارت و ناامنی، دامن زدن باله اختالفالات قالومی و مالذهبی،     شكل بلوچجوانان تعدادی از 

های ایذایی و خرابكاری از اهم اقدامات ایالن گروهالک بالوده     فعالیت ضد امنیتی در قالآ های اقدام

 است،

و مناطق مرزی استان سیسالتان و  پاکستان  وافغانستان حوزه فعالیت: حوزه فعالیت این گروهک در 

 بوده است. بلوچستان

 رهای اطالعاتی، قاچاق مواد مخد و سرویسطالبان منابع مالی و حامیان: 

                                                           
 ارشد تروریسم تكفیری ( کارشناس0/4/1304)با آقای حجتی، مصاحبه .1
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 تالن به همراه چند  یریگ (عبدالمالک) عبدالمجیدتوسط  1301ماه  دیدر  :)جند الشیطان( اهلل جند

و مبارزه با جمهوری اسالمی  «سنت لاحقاق حقوق اه»اش تثسیس شد. وی ادعای  طلبهاز دوستان 

نی، فالات بالین شالیعه و سال    الاخت کردن برجستهمی با التفرقه بین اقشالالار جامعه اسالرا داشت.  ایران

 نظالام  باله زدن  هزدن امنیت در سالالطح منطقاله و ضالرب   مبرهطلبی و  تجزیهتشالالدید اختالفات قومی 

، هالا  آنو شهادت  مرزی انسرباز خارجی و اتبا  گیری از اهدا  و گروگان ایران جمهوری اسالمی

در مسالالجد  گالالذاری ، بمالالآ پاسالالداران حامالالل انفجالالار اتوبالالوس  .گنالالاه بالالی انکشالالتار شالالهروند 

سالردار شالهید شوشالتری و     شالهادت  نمازگزار،  29شهادت بیش از  وزاهدان  (السالم لیه)ع  امیرالمؤمنین

 .روهک بوداز اهم اقدامات این گ گناهان و نیز شیوخ اهل سنت شرق کشور نفر از بی 42بیش از 

و استان سیستان و بلوچسالتان و اهالم حامیالان و منالابع مالالی      پاکستان  وافغانستان حوزه فعالیت آن 

آمریكالا، پاکسالالالتان، عربسالتان، امالارات،      ازجملاله اطالعاتی کشورهای بیگانه  های جنداهلل، سرویس

 بود. رژیم صهیونیستیبحرین، انگلیس و 
ز نابودی جنداهلل، اعالم موجودیت کالرد. رهبالری ایالن    این گروه بعد ا :)جیش الظلم( جیش العدل

ای از سوریه  دادن جنگ فرقه سوق ،عهده دارد هب (فاروقی الدین )صالحزاده الگروه را عبدالرحیم م

از اهالدا  ایالن    در منطقه« نفوذ شیعه» علیهجهاد سراسری اهل سنت ادعای به داخل خا  ایران و 

 وت چند قتل و ترور در نواحی شالرقی اسالالالتان سیسالتان    تاکنون مسالالئولیگروهک برشمرده شده، 

تحالر  داشالته و    در اطرا  خالالط مرزی ایالران و پاکسالالالتان  و  اسالالت گرفته برعهدهرا  بلوچستان

 برخوردار است. اطالعاتی های سرویسوهابی و  یها یمفتبرخی از حمایت دارد و از 

سخنگوی جالیش العالدل، باله همالراه     « ریگی عبدالرئو » ه ش 20/2/1303در تاریخ  جیش النصر:

 را اعالم کرد.« جیش النصر» گروهگیری از جیش العدل و تشكیل  ای کناره افراد گروه خود در بیانیه
جنبشالی اسالالمی اسالت کاله باله      ایالن گروهالک   : اعالالم کالرده اسالت   رسمی  صورت بهجیش النصر 

ری اسالالمی اعتقالاد   نظام جمهالو  علیهجنگ مسلحانه  عبارتی بههای اسالمی همچون جهاد یا  ارزش

 .دارد

هالای مجالازی شالرو  کالرد، ارتباطالاتی بالا گالروه         های خالود را از طریالق شالبكه    و  فعالیتئعبدالر

تروریستی داعش برقرار کرده، اقدام به واردکردن مقادیری جلیقه انفجاری به کشور نمود که توسط 

 شد. ور در کویته پاکستان تره ش  1303نیروهای اطالعاتی کشف شد. وی در شهریور 

http://ake.blogfa.com/
http://ake.blogfa.com/
http://ake.blogfa.com/
http://ake.blogfa.com/
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حمایالت   ازپاکستان و استان سیستان و بلوچستان حوزه حضور و تحرکات ایالن گروهالک بالوده و     

 برخوردار بوده است. اطالعاتی های سرویس
 

)منشهعب از جهیش    الحسین، حركت انصار ايران الفاتح، جیش تروريستي جیش هاي گروهک

 از گروهالک تروریسالتی جنالد    هجداشالد محمد میری، عضو  شالالفیع ها هگروسالالرکرده این  العدل(:

اسالالت. هر سه گروهک در حقیقت یک گروه بالوده کاله بالا ساله عنالوان مختلالف در فضالای          العدل

 .مجازی حضور دارند
و دو عملیالات   شالده  اعالالم  ایالران جمهوری اسالمی انجام اقدام تروریستی علیه  هد  این گروهک

ملیالات انتحالاری مسالجد امالام     در چابهالار و نیالز ع  ه ش  1309انتحاری تاسوعای حسینی در سالال  

 زاهدان از اهم اقدامات تروریستی این گروهک است. )علیه السالم(حسین

حضالور و تحرکالات ایالن گروهالک بالوده. از       یهالا  حالوزه پاکستان و اسالتان سیسالتان و بلوچسالتان    

 .باشد یمالقاعده و طالبان برخوردار  یها تیحما
، در اواخالر  اهللتروریسالالالتی جنالد   گروهالک  بهوابسالالته منشعآ و گروهک این  :سپاه صحابه ايران

 .بخش تشالالكیل شالالد گل شه دمحم گیسرکردبه ه ش  1300سالالال 
 پالدرزن گیالری خالون    اهلل و انتقالام تروریسالالالتی گروهالک جنالد    های اقدام فرافكنی و فرار از عواقآ

انفجالار  سیستان و بلوچستان و  متدین در استانافراد تعدادی از قتل سرکرده گروه از اهم اهدا  و 

 از اقدامات این گروهک بوده است. خط لوله گاز قم

از  منطقاله اطالعاتی  یها سیسروحوزه فعالیت و یكی از  استان سیستان و بلوچستان و قم پاکستان،

 .گردد یماین گروهک محسو   انیحام

اعضای قدیمی حز  الفرقان به سرکردگی مولوی ابالراهیم صالفی زاده    جبهه همبستگي اهل سنت:

 جبهه همبستگی اهل سنت ایران اعالم موجودیت کردند. بانام، ش ه 1309 الاز س

دفالا  از حیریالت ازواج مطهالرات،     دفالا  از مظلالومین ایالران،    ترین اهالدا  خالود را   این گروه عمده

اعالالن انزجالار کشالتار افالراد برتالر و       بیت و صحابه پیامبر ص، نهادینه کالردن تفكالر رئالیسالتی،    اهل

 گیری اعالم کرده است. و انتقام اهل سنتهای شاخص علمی  شخصیت

گیری شمشیرزن تیم ملی و وکیل وی، انتقال مواد منفجره  گروگان توان یم کاز اقدامات این گروه 

و عوامالل   انفجار در ریل آهن را برشمرد. پایگاه این گروه در پاکستان و افغانستان بالوده  و به داخل
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موردحمایالت   جبهه همبستگی اهل سنتر دارند. های شرقی حضو این گروهک در بعضی از استان

 باشد. های اطالعاتی ازجمله سرویس عربستان می بعضی از سرویس
ایالران   االنصالار  حرکتالفرقان و  حز  دو گروه تروریستی ائتال انصار الفرقان از : انصار الفرقان

 یشال بلوالص ابالوحف  مسالتعار  بانالام فردی بنام هشام عزیالزی   است. گرفته شكله ش  1303در سال 

و از اعضالای قالدیمی جنالداهلل و مالرتبطین      جنالبش االنصالار  ایرانی تبعه بحرین، سالرکرده  ( )بلوچی

 مسئول حوزه سیاسی نظامی گروه معرفی کرد. عنوان بهالقاعده، خود را 
از اهالدا  ایالن گروهالک     و حمایت از داعالش  ایرانجمهوری اسالمی انجام اقدام تروریستی علیه 

و بلوچسالتان و  وارد اسالتان سیسالتان    ش ه 1303 در اواخالر سالال  ارالفرقان اعضای انص .است بوده

و در اردیبهشالت   ا نیروهای اداره اطالعات درگیالر شالده  در یک مرحله ب شهرستان قصر قند شده و

همان سال یک تیم از این گروهک در بوشهر دستگیر و در همان ماه هشام عزیزی به همراه دو تالن  

 .کشته شدند وسط نیروهای اطالعاتی و امنیتیبلوچستان ت از همراهان وی در سیستان و

دو گروه تروریستی وابسته به این گروهک که قصالد عملیالات تروریسالتی و انتحالاری در     همچنین 

کشالته،   ضالمن  ؛ ودر چابهالار و قصالر قنالد شناسالایی    ه ش  1306داخل کشور را داشتند در خالرداد  

تالوجهی سالالح، مهمالات و جلیقاله      یر قابالل مقاد گروهک،زخمی و دستگیر شدن تعدادی از عناصر 

 کشف گردید. ها آنانفجاری از 

 یكی القاعده ومحدوده حضور و فعالیت انصارالفرقان بوده و  استان سیستان و بلوچستان و پاکستان

 .شوند یمو نیز سرویس اطالعات عربستان از حامیان این گروهک محسو  ی منطقه ها سیسرواز 
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 غرب کشورتروريسم تکفيری در جنوب یها صتفرو  ها تيظرفبسترها،  

  :غرب كشورجنوب طلب هيتجز هاي تروريستي ي گروهریگ شکلو روند  خاستگاه

هالای   رقابالت  واسطه بههای بزرگ و کشورهای منطقه  دهند که قدرت های تاریخی نشان می بررسی 

انگیزه الزم بالرای حمایالت   ز های قومی با اقوام عر  خوزستان ا ای با ایران و یا داشتن قرابت منطقه

برخوردار بوده و هستند. با پیروزی انقال  اسالمی همسایگان عالر  ایالران    زیمرکزگرهای  از گروه

. ایالن  خطالر کردنالد  احسالاس   ایران اسالمی انقال  که تحرکات چندانی نداشتند در مواجهه با موج

 معطالو   خود، باهد  تحاکمی های متوجه آسیآز جلوگیری ا جنگ و برای پایانز ا کشورها پس

 تالرویج و قالومی   واگرای جریاناتز حمایت ا به اقدام داخل، به ایران جمهوری اسالمی نگاه نمودن

 (.09: 1301جهادی نمودند )رهنما، سلفیت

به دنبال تحوالت عراق، سوریه، لبنان و یمن و تقابل منافع جمهوری اسالالمی ایالران بالا عربسالتان،      

طلالآ و تروریسالتی شالدت     های تجزیه ازجمله عربستان از گروه حمایت برخی از کشورهای عربی

در رکالا    هالا  آنگرای خوزستانی به داعش و کشته شدن  گرفت. پیوستن چندین نفر از عناصر قوم

طلآ مذکور و به عبارتی ایجاد پیونالد   های تجزیه و تشدید تحرکات گروه داعش در عراق و سوریه

ریزی وسیع عربستان برای  گذاری و برنامه ی نتیجه سرمایهطلآ و جریان تكفیر بین جریانات تجزیه

طلالآ خوزسالتان    های تروریسالتی تجزیاله   گروه خصوص به ،استفاده از ررفیت عناصر افراطی قومی

 علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است.

اد انالدکی از  فعال هستند اما تعالد ر طلآ عربی در خارج از کشو گروه تجزیه 39البته گرچه بیش از 

 )همان(.زنند.  دست به اقدامات تروریستی می ها آن

 میال رژپس از روی کار آمدن بن سلمان در عربستان وهم پیمانی با آمریكالا و   ها گروهتحرکات این 

ی هالا  شالبكه در مهار قالدرت نالرم جمهالوری اسالالمی ایالران در منطقاله و نیالز تقویالت          یستیونیصه

 تشدید شده است.« احوازنا»یر ی نظطلب هیتجزی حامی مشوق ا ماهواره

 ايرانب افراطی در جنوت ی و رشد سلفيريگ شکلبسترهای 

عربستان با استفاده از ررفیت قداست مكه  رهیجز شبهوهابیت پس از گذشت دوران تربیت خود در 

ق ی اطالعاتی گسترش نفالوذ خالود، از طریال   ها تیحمای فرهنگی و ها تیفعالو مدینه، منابع مالی و 

جهان را در دستور کالار خالود    ( دری علمیهها حوزهو ایجاد نمادهای مذهبی )مسجد و به طلتربیت 

و از طریالق تربیالت تعالدادی طلباله و      قبالل از انقالال    نفالوذ ساللفیت و وهابیالت در ایالران     .قرارداد

 ی مالی و معنوی شرو  شد.ها تیحما
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شورهای محالل تحصالیل   ابتدا کاهش و سرس ضمن تعدد ک ها اعزامبا پیروزی انقال  اسالمی روند 

 مرل پاکستان، امارات، سودان و مالزی تشدید شد.

 از آن است: یا نمونهی شرو  شد. شبكه دکتر مظفری ساز شبكهتشكیالت سلفیت بعد از انقال  با 

ی عمالدتاا از عربسالتان و   کردگالان  لیتحصال و فارس و بالا اسالتفاده از    بندرعباسشبكه با مرکزیت  نیا

سالال  ی ساللفیت در قطالر و امالارات از    ها شبكههران به رهبری مظفریان و ارتباط با شبكه وهابیت ت

فعالیت کرد. هد  اصلی این شبكه تبلیغ و اشاعه وهابیت و سلفیت، گسترش ه ش  1393تا  1359

ی آموزشالی و باله   هالا  گالاه یپاتشكیالت، جذ  و تعلیم و تربیت و اعزام افراد به عربستان و توسالعه  

 واگرایانه در مناطق سنی نشین بود. یها تیررفمعتدل و ایجاد حاشیه راندن روحانیت شافعی 

. مظفریالان  کرد یمفعالیت  ش ه 1399تا  1366این شبكه با مدیریت دکتر غالمعلی مظفریان از سال 

رایالزن   ریتالثث توسط ساوا  دستگیر، بعدها آزاد و با هالدایت سالاوا  و تحالت     ش ه 1346در سال 

« بالن بالاز  »ت تغییر مذهآ داده بود. وی در سفر به عربسالتان بالا   فرهنگی عربستان از شیعه به وهابی

ی مالالی و آموزشالی   ها کمکروحانی سرشناس وهابی مالقات و پیشنهاداتی برای ترویج وهابیت و 

 دریافت کرده بود.

ی اطالعالاتی  هالا  سیسالرو ی اطالعالات بالرای   آور جمالع  اشاعه وهابیت در بین اهل سنت و شیعیان،

 اهدا  این شبكه بود. ازجملههای غربی عربستان و بعضی از کشور

 عنالوان  باله ، خالود را  بنانهالاده را  ی عربستان مسجدی در شالیراز ها کمکمظفریان توانست با جذ   

ه ش  1391کند. وی در سالال   یساز شبكهبا هدایت عربستان اقدام به  و اهل سنت تعیین جمعه امام

محصنه و غیر محصنه به شالق، رجالم و  به اتهام جاسوسی برای عربستان، عمل شنیع لواط و زنای 

 دو بار اعدام محكوم شد.

« سلفی شافعی» رینظدیگر، زمینه علنی و عادی کردن طرح عناوینی  یها شبكهاقدامات این شبكه و 

و  رو اناله یمو طالال    روهالا ینتدریس دروسی نظیالر آشالنایی بالا تفكالر ساللفیت، باله حاشالیه رانالدن         

با توجه به  نیبنابرا؛ علمیه خارج از کشور و ... را فراهم کردی ها حوزهی اعزام طال  به ده سازمان

تمرکز مدیریت و ارتباطات با مدارس دارای تفكرات سلفی و افراطی، عمالا تزریق این تفكرات باله  

 0(15/4/1304)حیدری،  .شرو  شدنسل جوان اهل سنت 

  

                                                           
 15/4/1304و مذاهآ ادیان با آقای حیدری کارشناس ارشد  مصاحبه .1
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 شناسی  روش

در حالوزه   بخصالوص  ضو  تروریسم تكفیالری در مو آن نتایجبودن  استفاده قابلبه دلیل  این تحقیق 

وضالو  از روش پیمایشالی   باله دلیالل انطبالاق م    از نالو  کالاربردی بالوده و   یاتی عملگذاری و  یاستس

تكمیالل   ،شالده  های انجالام  پژوهش ی به آخرین دستاوردهای مطالعات،ابی دستجهت  و شده استفاده

ی و موتورهالا ای  اناله از روش کتابخ، بررسالی مباحالث نظالری مالرتبط بالا موضالو       و ادبیات تحقیالق  

عوامالل و  احصالاء  جهالت  همچنین  .است شده گرفتهبهره های اطالعات علمی  پایگاهر جستجوگر د

اصالالح عوامالل و تعیالین    تكمیالل اطالعالات و    ،گیری و فعالیت تروریسالم تكفیالری   بسترهای شكل

ه باله  بالا توجال  و  )تكمیالل پرسشالنامه( اسالتفاده    میدانیو  ساختاریافته از روش مصاحبه ها اهمیت آن

نظران سالطوح امنیتالی و    نفر از مدیران، صاحآ 99ماهیت پژوهش، جامعه آماری این تحقیق شامل 

محدود بالودن حجالم   به دلیل بالوده و   نظران حوزه جریانات سلفی تكفیری اطالعاتی و صاحآ

نفالر   39باله تعالداد    گلوله برفالی  روش بهجامعه آماری و جامعه نمونه، انتخا  نمونه 

 شده است. انجام
 

 های تحقيق ها و يافته داده وتحليل جزيهت

 و در قالالآ آمالار توصالیفی    SPSS افالزار  نالرم ها، از طریالق   داده لیوتحل هیتجزبرای  در این تحقیق 

 شالده  اسالتفاده فریالدمن   یها آزمونعوامل از  یبند رتبهبرای رسیدن به نتایج و شناسایی و  استفاده و

بسالته و   سالؤال  99مشالتمل بالر    ناماله  پرسالش به، و انجام مصالاح  مؤثرپس از شناسایی عوامل  است.

حوزه تروریسالم تكفیالری اخالذ و     نظران صاحآلیكرت تنظیم و نظر  یا نهیگز 5از طیف  یریگ بهره

تعالدیل  سالؤال   41ها به ، گویهلیوتعد جرحو  نظر صاحآپس از حصول اجما  نسبی نظرات افراد 

نتیجاله محاسالبات    ی کرونباخ اسالتفاده و پایایی مقیاس از آزمون آلفاسنجش میزان  منظور به گردید.

 نشان داد. ،است پرسشنامهرا که نشانگر اعتبار باالی  006/9 عدد شده انجام

کاله   ها رتبهیسم تكفیری، با استفاده از آزمون فریدمن، میانگین بر ترور مؤثرپس از استخراج عوامل 

شالدند.   یبنالد  تیال اولو ست محاسبه و بر اساس میالزان اهمیالت  معر  میزان اهمیت عوامل مذکور ا

 واجد اهمیت بیشتر هستند. تر نییپا یها رتبهبدیهی است طبق آزمون فریدمن 

گیری تروریسم تكفیری در جمهوری اسالالمی ایالران باله     ها و عوامل مؤثر بر شكل زمینه زیرجدول 

 :دهد یمرا نشان  ها آنترتیآ اولویت و اهمیت 
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 بر اساس اولویت گیری تروریسم تكفیری شكلها و عوامل مؤثر بر  زمینه تعیین :1 جدول

ف
دي

ر
 

 

 عوامل
رتبه 

 ميانگين

های سلفی، ایجاد و توسالعه   ترویج تفكرات و عقاید وهابیت و سلفی افراطی از طریق تربیت مفتی 9

هالا و   سالازی و اعالزام باله دانشالگاه     مراکز و محافل ترویج تفكرات و عقاید سلفی، آموزش، شالبكه 

 عربستان و پاکستان خصوص بهکشور مدارس دینی در خارج از 

17.50 

سازی نظیر استناد به آیالات   های جذ  داعش )نو  گفتمان داعش برای تبلیغات و اقنا  تثثیر روش 8

 قران در مورد جهاد و اجرای احكام و شریعت اسالمی و ...(

17.50 

در کنترل مرزهالا   ضعف قدرت مرکزی کشورهای همسایه )عراق، پاکستان و افغانستان( و ناتوانی 9

 های افراطی و تروریستی و گروه

18.60 

. 
های سلفی عراقی استقراریافته در مناطق مرزی غر  کشالور پالس از حملاله     رسو  تفكرات گروه

 2993ها در عراق در سال  آمریكا به این گروه

18.60 

نالرم جمهالوری   های تروریستی بالرای مقابلاله و مهالار قالدرت      استفاده ابزاری دشمنان نظام از گروه 5

 اسالمی ایران در منطقه.

18.70 

هالای   های تلویزیالونی وهالابی در انتقالال آمالوزه     شبكه خصوص بهای ) نقش فضای مجازی و رسانه 0

جمهالوری  گرایانه، ایجاد احساس تنفر و تقابل نسبت به مخالفین جریانات افراطالی ازجملاله    افراط

 18.9 ا و تحریک و جذ  افراد(اسالمی 

گالری   های برخی از محافل و مدارس دینی سلفی خارج از کشور در گرایش به افراطی نقش آموزه 9

 های تروریستی و گروه

19.00 

گالری و   های برخی از محافل و مدارس دینی سلفی داخل کشور در گرایش به افراطالی  نقش آموزه 2

 های تروریستی گروه

19.20 

 19.40 وریسم تكفیری.های اطالعاتی غربی عربی در حمایت از تر نقش سرویس 7

نقش فتاواى برخی از بزرگان افراطی دیوبندیه پاکستان و همچنین مفتیان عربسالتان مبنالی بالر کفالر      95

ا و سالكوت  جمهوری اسالالمی  های افراطی با  شیعه در ایجاد انگیزه و تقویت رویكرد تقابلی گروه

 .ها آنبرخی از نخبگان اهل سنت در این خصوص و جذ  نیرو به 

19.50 

هالای غلالط و خرافالی )جریانالات شالیعی منحالر ، برخالی         نقش افراطیون شیعه و برخی از سالنت  99

بالرداری   سالازی بالرای بهالره    کننالده( در ررفیالت   انگیالز و تحریالک   هالای تفرقاله   ها و سخنرانی مداحی

 های افراطی. ای وهابی و تحریک جوانان سنی برای گرایش به گروه های ماهواره شبكه

19.50 

افالزاری در مقابالل تهاجمالات و اقالدامات سالخت و       ای نالرم  اسآ نبودن اقدامات مقابلاله مؤثر و متن 98

 .ها آنافزاری جریانات تكفیری و حامیان  نرم

19.50 

 19.60 اقتصادی مؤثر در جذ  نیرو )فقر فكری، بیكاری، فقر و محرومیت(. –بسترهای اجتماعی 99
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ف
دي

ر
 

 

 عوامل
رتبه 

 ميانگين

یانالات فكالری، معرفتالی معتالدل و نالاتوانی      جر خالأل مرجعیت یابی جریان سلفی افراطی )به دلیالل   .9

روحانیون، مشایخ و دراویش در مبادی نفوذ تفكرات سلفی افراطالی در غالر  کشالور در اقنالا  و     

 اشبا  نیازها و هیجانات نسل جوان منطقه(.

19.80 

 20.00 ها و مشكالت مربوط به ترددهای غیرمجاز مرزی. نابسامانی 95

 20.00 ه در ترویج سلفیت و وهابیت و اعتقادات افراطی سلفیهای اطالعاتی منطق نقش سرویس 90

 20.10 گری. وجود خألهای نظری در جامعه نخبگی و بدنه اهل سنت برای مقابله با افراطی 99

جمهالوری  مكانیسمی بالرای بسالیج منالابع اهالل سالنت در مقابالل        عنوان بهاستفاده از تفكر تكفیری  92

 جهانی آن.ای و  ا و مهار قدرت منطقهاسالمی 

20.20 

هالا و اهالل الحالدیث در برخالی از      ها در حمایت از مدارس دینی و مساجد دیوبندی نقش سعودی 97

 کشورهای اسالمی ازجمله پاکستان، مالزی، افغانستان و تقویت تفكرات ضد شیعی

20.20 

باله و نیالز   های ساللفی توانمنالد و دارای نفالوذ کالالم و پرجاذ     فعالیت و تثثیرگذاری برخی از مولوی 85

هالای   مجامع و محافل دینی مبلغ مبانی اعتقادی وهابیت و سلفیت افراطی در غر  کشور در سالال 

 اخیر.

20.30 

 20.60 .ها آنهای تروریستی و حامیان  المللی با گروه برخورد دوگانه برخی از کشورها و مجامع بین 89

ناشی از شرایط و روابالط حالاکم    های منفی )احساس تحقیر و تبعیض( وجود احساسات و ارزیابی 88

 مذهبی بخشی از جامعه اهل سنت کشور -بر مناسبات سیاسی

20.60 

 20.70 ا با برخی از کشورهای مرتجع منطقه.جمهوری اسالمی تضادهای گفتمانی و راهبردهای  89

هالای   وهتثثیر موفقیت میدانی داعش در عراق و سوریه بر انگیزه و گرایش افراد به این گروه و گالر  .8

 افراطی و تروریستی

20.80 

فروپاشالالی نظالالام سیاسالالی کشالالورهای عالالراق و افغانسالالتان و جنالالگ سالالوریه و فالالراهم شالالدن بسالالتر  85

 گیری و رشد تروریسم تكفیری شكل

20.90 

 21.10 در درونی کردن جنگ بین مسلمانان« دشمن دور دشمن نزدیک»تثثیر استفاده از تئوری  80

هالای   سالازی بالرای حمایالت از گالروه     در نگرانی کشورهای منطقه و ررفیتتثثیر ژئوپلیتیک شیعه،  89

 افراطی و مقابله با ایران

21.10 

تثثیر پیوند بین تبلیغات و اقدامات روانی و تخریبالی علیاله نظالام بالا بسالترهای واگرایاناله قالومی و         82

 های تروریستی مذهبی در داخل در گرایش به گروه

21.10 

 21.20 د روحانیت معتدل در برخی از مراکز دینی اهل سنت )در داخل کشور(به حاشیه راندن هدفمن 87

 21.50 یا مقابلهنرم  مؤثر یها طرح موقع بهبینی و اجرای  یشپعدم  95

 21.60ی و مقابلاله بالا   سالاز  آگالاه اهل سالنت بالرای    مؤثربخشی از بزرگان و نخبگان موقع  به عدم همراهی 99
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ف
دي

ر
 

 

 عوامل
رتبه 

 ميانگين

 جریانات تكفیری

های بیگانگان برای درونالی   هایی از جامعه اهل سنت نسبت به طرح حساسیت بخش عدم آگاهی و 98

 کردن جنگ بین مسلمانان

21.80 

هالای تروریسالتی و تكفیالری در افغانسالتان،      های رزمی و اعتقالادی گالروه   تثثیر تجربیات و آموزش 99

 های تروریستی در داخل کشور. پاکستان، سوریه و عراق بر فعالیت

22.80 

 23.60 افزاری ای نرم ها و انجام اقدامات مقابله ود اعتبار برای اجرای طرحکمب .9

 24.40 جایگزینی عناصر و دروس مروج سلفیت در برخی از مراکز دینی اهل سنت )در داخل کشور( 95

 24.50 ها های تروریستی باهد  رفع تهدیدات این گروه همكاری برخی از کشورهای منطقه با گروه 90

ای بالرای حمایالت از تروریسالم     یر ژئوپلیتیک جهان اسالم در تقویت انگیزه بازیگران فرا منطقاله تثث 99

 تكفیری

24.70 

در مرزهای شرقی  خصوص بهنقش تعامالت گسترده و پیوندهای قومی و مذهبی اهل سنت ایران  92

 رزها.سوی م و غربی در تشدید همگرایی مذهبی و تثثیرپذیری از جریانات مذهبی افراطی آن

25.00 

 25.10 ا در منطقه و جهان اسالمجمهوری اسالمی احساس تهدید مشتر  ائتال  غربی عربی از نفوذ  97

هالای   آمیز حضور آمریكا و متحدانش در منطقه در پیوستن جوانان اهل سنت به گروه نقش تحریک 5.

 )ایران( ترین دشمن اسالم. افراطی تحت عنوان جهاد و تقابل با مهم

25.20 

های سیاسی و مذهبی بخشی از جامعاله اهالل سالنت در برپالایی خالفالت اسالالمی        پیوند بین انگیزه 9.

 آرمانی

26.60 

جمهالوری  یری و فعالیت تروریسم تكفیری در گ شكل مؤثرتر عوامل این است که دیمؤجدول فوق 

 .ال  دارنداخت هم بارتبه میانگین  ازلحا کنند و میزان نقش ایفاء نمی به یک ایراناسالمی 

 : گيری و پيشنهاد نتيجه

 نتيجه گيری-الف

گیری و فعالیت تروریسم تكفیری در جمهوری اسالمی ایران شالامل   ها و عوامل مؤثر در شكل زمینه

 است. شده درج 1که در جدول شماره  باشند یمعامل  41

مقابله با تروریسم و  یریگ شكلدر  مؤثربر اساس اهمیت و اولویت ا ه این عوامل و زمینه ینتر مهم

 از: اند عبارتتكفیری 
توسعه مراکز و های سلفی، ایجاد  طریق تربیت مفتیز سلفی افراطی او عقاید وهابیت و ترویج تفكرات  .1

 عربستان و پاکستان خصوص بهکشور ز خارج ا
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ران استناد به آیات قال ر ی نظیساز اقنا نو  گفتمان داعش برای تبلیغات و ) های جذ  داعش روشر تثثی .2 
 ...( ی احكام و شریعت اسالمی وو اجرا در مورد جهاد

و کنتالرل مرزهالا   ر نالاتوانی د ( و افغانسالتان و عراق، پاکستان ) ضعف قدرت مرکزی کشورهای همسایه .3
 تروریستیو های افراطی  گروه

ا آمریكال  از حملهپس ر مناطق مرزی غر  کشور های سلفی عراقی استقراریافته د رسو  تفكرات گروه .4
 2993 سالر عراق در ها د ن گروهبه ای

قدرت نالرم جمهالوری اسالالمی    ر های تروریستی برای مقابله و مها گروهز استفاده ابزاری دشمنان نظام ا .5
 .منطقهر ایران د

هالای   انتقالال آمالوزه  ر هالای تلویزیالونی وهالابی د    شالبكه  خصالوص  )باله  ای رسالانه و نقش فضای مجازی  .6
جمهوری اسالمی نسبت به مخالفین جریانات افراطی ازجمله  تنفر و تقابلیجاد احساس ا گرایانه، افراط
 (جذ  افرادو یک و تحر ایران

و گالری   یش باله افراطالی  از کشور در گالرا مدارس دینی سلفی خارج و محافل ز های برخی ا نقش آموزه .9
 های تروریستی گروه

و گالری   گالرایش باله افراطالی   ر مدارس دینی ساللفی داخالل کشالور د   و های برخی از محافل  نقش آموزه .0
 های تروریستی گروه

 .تروریسم تكفیریز حمایت ار های اطالعاتی غربی عربی د نقش سرویس .0

یعه بر کفر شال همچنین مفتیان عربستان مبنی و بزرگان افراطی دیوبندیه پاکستان ز نقش فتاواى برخی ا .19
ز كوت برخی او س ایرانجمهوری اسالمی های افراطی با  تقویت رویكرد تقابلی گروهو یجاد انگیزه در ا

 .ها به آنو جذ  نیرو این خصوص ر نخبگان اهل سنت د

 ها پيشنهاد -ب
 

خصوص مقابله با  در یرزبا دقت و توجه در عوامل احصاء شده در این پژوهش، پیشنهادهای 
 :گردد تروریسم تكفیری ارائه می

سانه ملی، ی مجازی و نیز رها شبكهی در بستر ساز آگاهیافته  سازمانی ها شبكهتوسعه  -1

و یا  ها آنی جریانات افراطی و حامیان ها برنامهبا تمرکز بر و مناطقی که در معرض  خصوص به

 است. حوزه فعالیت آنان

توسعه  منظور به ها دانشگاهدر  ها بخشهاییو نیز  مؤسساتها، ایجاد اتاق فكرها، اندیشكده -2

یدکننده نظام و ارائه تهددات افراطی و یرگذاری بر تفكرات و اعتقاتثثاقدامات علمی و پژوهشی، 
سامانه و نظامات رصد و پایش  یجادا شود. یمی و پیشگیرانه پیشنهاد ا مقابلهی ها برنامهراهكارها و 

ی اطالعاتی و امنیتی با مراکز ها دستگاهتروریسم تكفیری و تقویت تعامالت  تهدیدات نرم و سخت
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ید تثک مورد ی و پیشگیرانه،ا مقابلهگذاری در اقدامات یرتثثو  یبه هنگام منظور بهعلمی و حوزوی 

 است.
یافته برای رصد فضای مجازی و پاسخگویی به شبهات جریانات افراطی  سازمانی ها گروه -3

 مختلف تربیت و مدیریت شوند. یها زباناز کشور و با  خارجمذهبی و تكفیری در داخل و 

های تكفیالری   یر مرتبط با جریانگ یمتصمتیار مراجع برداری در اخ نتایج این تحقیق، جهت بهره -4

نظیر شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مساللح، وزارت اطالعالات،   

، «تروریسالم تكفیالری  »در تعریالف   نظرهالا  اخالتال  توجه باله   با اطالعات راهبردی سراه، قرار گیرد.

اسالتفاده از   با و تصمیمات در این حوزه قرار گیرد. در این پژوهش مبنای اقدامات شده ارائهتعریف 
هالای   یشاله اندررفیت نخبگان اهل سنت و انجالام اقالدامات تقریبالی و تقویالت نظالارت، از رسالوخ       

 واگرایانه به مدارس دینی و جامعه اهل سنت جلوگیری شود.

ات ها و اعتقاد یشهاندتروریسم تكفیری )بیكاری،  خصوص به حذ  بسترهای رشد تروریسم -5

و سیستان و  ی کرمانشاه، کردستانها استاندر  یژهو بهواگرایانه، اتبا  بیگانه، مشكالت مرزی و ...( 

شورای عالی  بلندمدتمدت و  یانمی ها برنامهدر اولویت  خوزستان و ،آذربایجان غربی، بلوچستان

 یری.قرارگاتی ی امنیتی و اطالعها دستگاهامنیت ملی، شورای امنیت، ستاد کل نیروهای مسلح و 
نظامی، دیرلماتیک و اطالعاتی با کشورهای همسایه برای کنترل مرزها و عناصر  تعامالت

 تقویت شود. گری و ... یافراطمروج  مبادییی، نظارت بر گرا افراطتروریستی، رشد 

نقد و تضعیف مبانی فكری و اعتقادی  برای مقابله، های علمی و فكری کشور یرساختز -6
 راطی مذهبی و تروریسم تكفیری تقویت شود.جریانات اف

در کشورهای  یژهو بهیی گرا افراطو جریانات مخالف تروریسم تكفیری و  ها گروهاز نخبگان،  -9

 حمایت هدفمند شود. هدفمند صورت بههمسایه و 

 در کشورهای همسایه یژهو بهها در داخل و  یریتكفی حضور ها کانوناشرا  اطالعاتی بر  -0
های فنی، ایجاد نظام  یرساختزها و  یتوانمندتربیت نیروی انسانی و توسعه  توسعه با ود.تقویت ش
ی جمعیتی سطح آمادگی برای مقابله با ها کانونی، تقویت حفارت و امنیت اماکن و هشدار ده

 تهدیدات تروریسم تكفیری تقویت شود.

ی در بردار بهرهق و سوریه برای تروریسم تكفیری در عراا ب مقابلهر د اطالعاتی جامعه تجار  -0

 برداری شود. و بهره مقابله با تروریسم تكفیری. تدوین راستای
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