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 1390/12/20 : تاريخ دريافت       * حيدر كشاورز

 1391/3/10 : تاريخ پذيرش         

 
 
 
 
 

 چكيده
هايي است كه ريشه در گذشته اسالم دارد و درحال حاضـر        جريان سلفي در خاورميانه ازجمله جريان

در مقاله حاضر سعي شده است ابعاد و پيامدهاي  .  در قالب سازمان القاعده بروز و ظهور پيدا كرده است
اي و مـيزان اثرپـذيري آن بـر         اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژي حاصل از عملكرد جريان سلفي منطقه

نكته مهم در اين بررسي آن است كه كشور مـا  .  امنيت جمهوري اسالمي ايران  مورد بررسي قرار گيرد
و )  تبليغات ضدشيعي آنهـا   (بعد اول، ايدئولوژيكي    :  رو  مي باشد    به از دو بعد از طرف  القاعده با خطر رو

مرز با ايران يعني افغانستان، پاكستان و         هاي گسترده آنها در سه كشور هم   فعاليت(بعد دوم سرزميني 
خـصوص در     دهد چالش قومي به  با نگاهي به تحركات قومي در چند سال اخير، نشان  مي.  است)  عراق

ويـژه در منـاطق شـرق مـسائل قومـي             نشين كشور، به لحاظ روش ظهور و ماهيت بـه     مناطق سني
 .                                وبوي مذهبي نيز به خود گرفته است رنگ

 گري، القاعده،  جنداهللا امنيت ملي، تروريسم،  سلفي: واژگان كليدي
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 مقدمه
جزيره عربستان است و بـه گفتمـان نوبنيادگرايـان و             گري كه ميراث وهابيت در شبه      نوسلفي

طور ابزاري، بـا تفاسـير مختلـف        القاعده تسري يافته، در واقع تحوالت اجتماعي ـ سياسي را ولو به
. طور رسـمي از طريـق وهابيـت عربـستان گـسترش يافـت              اسالم سلفي به.  كند قرآني توجيه مي

اين جريان بـا ذهـني جزمـي بـا          .  جريان سلفي ريشه در جريان مذهبي گذشته تاريخ اسالم دارد    
 . كنند هايي چون شرك، بدعت مبارزه مي بسياري از مسائل، با عنوان

، به جرياني در نيمه نخست سده سوم هجري قمـري، تحـت    )گري سلفي(هاي اين تفكر  ريشه
عنوان شخـصيت و رهـبر مهـم          دراين ميان احمد بن حنبل به  .  رسد مي»  اصحاب حديث«عنوان 

تـوان    دوره احمد بـن حنبـل را مـي        .  فكري اصحاب حديث مطرح گرديد و شهرت بسياري يافت       
هاي مخالف آن از قبيل جهميه، قدريـه،   هاي اصحاب حديث با گروه نقطه عطفي در تاريخ مخالفت

در .  هـاي منتـسب بـه آن دانـست          معتزله، اهل راي و وابستگان آنان و همچنين شيعه و جماعت       
و سـپس شـاگرد او ابـن قيـم          )  661 ـ 728 (اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم احمد ابن تيميه      

بن سليمان تيمي     سرانجام محمدبن عبدالوهاب  .  اي افراطي احيا كرد گونه جوزي، عقايد حنابله را به
هاي ابن تيميه و شاگرد او ابن قيم جـوزي و بـا طـرح                 با الهام از انديشه)  ق1115 -1206 (نجدي 

مجدد ادعاي بازگشت به اسالم اصيل، انديشه پيروي از سلف صالح را بار ديگـر رواج داد و قرائـت           
 . بسيار افراطي به عرصه منازعات كالمي آورد

تـرين بـازيگر غيردولتـي        بزرگ(چندين سال از حمله نيروهاي ائتالف عليه تشكيالت القاعده       
بنيادگرايـي  «و  »  تروريـسم «سـپتامبر و نمـاد      11 المللـي بـه ويـژه بعـد از حـوادث              صحنه بين 

گـذرد،    اي پاكستان مـي     و خروج آنها از افغانستان و فرار به مناطق قبيله ) از نگاه غربيان(» اسالمي
رغـم تهديـدات و       سـازمان مـذكور بـه     .  دهـد   هاي خود ادامه مـي    ولي اين سازمان هنوز به فعاليت

حمالت گسترده آمريكا عليه آن و كشته شدن بن الدن و جانـشيني ايمـن الظواهـري، توانـسته               
ها و اقداماتش در منـاطق مختلـف جهـان و           است خود را با شرايط پيش رو وفق داده و به فعاليت

 . خصوص محيط امنيتي پيراموني جمهوري اسالمي ايران ادامه دهد به
مردان كشور ما كـه   ها و علل و توانمندي اين سازمان حتي براي دولت از اين رو شناخت زمينه
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هاي گسترده آنها در      فعاليت(و سرزميني  )  تبليغات ضد شيعي آنها(با خطر آنها در بعد ايدئولژيكي 
رو هـستند، از اهميـت زيـادي          روبـه )  مرز با ايران يعني افغانستان، پاكستان و عـراق    سه كشور هم
 . برخوردار است

هاي تروريستي كه در داخل ايـران و          هاي اخير افزايش منازعات گروه    از طرف ديگر، طي سال
اي بـر     هاي همسايه تشديد شده است، به يقيـن، آثـار قابـل مالحظـه               نواحي اطراف آن در كشور  

هاي سني مذهب در ايـران    بستر داخلي اين فرايند به وجود اقليت.  امنيت ملي ايران خواهد داشت
هـاي    دهـي تـشكل     هـاي وهـابي و سـلفي بـا سـازمان            كـه برخـي گـروه       طـوري   گردد، به   باز مي 
انـد و بيـشتر از ابـزار و          وارد شده»  اي ترتيبات امنيتي منطقه«نظامي سلفي مستقيم درـ  سياسي

گيري، قتـل، سـر بريـدن و          گذاري، گروگان  انتحاري، بمب  شيوه مبارزاتي غيرقانوني مانند عمليات
هاي ظهور اين راديكاليـسم جديـد        ترين نشانه يكي از مهم.  كنند پخش آن در اينترنت استفاده مي

اي در نواحي شـرقي ايـران، گـروه عبـدالمالك ريگـي               در چند سال گذشته، ظهور تروريسم فرقه    
گـذاري در     هـاي تاسـوكي، بـم، بمـب         توان به جنايت   است كه از جمله اقدامات آنان مي)  جنداهللا(

دثه تروريستي  حااتوبوس كاركنان سپاه، اقدام انتحاري روز سوم شعبان در مسجد جامع زاهدان و        
 . عاشورا در چابهار اشاره كرد

 مفاهيم امنيت ملي. 1 

ايـن  ... .  هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگـي، قـضايي و            امنيت، مفهومي است با زمينه    
مفهوم همانند بسياري از مفاهيم علوم انساني و سياسـي بـه لحـاظ كيفـي بـودن فاقـد تعريـف                       

طور مثال، برخورداري از وضعيتي ايمن و مطمئن در       به.  مشخص، واحد و مورد قبول همگان است
برابر خطرات و تهديدات و نيز احساس امن رهايي از اظطراب و دغدغه خاطر تعـابيري اسـت كـه        

دهنـد كـه      خوبـي نـشان مـي       اين تعابير به  .  اند  هاي لغات درباره امنيت ذكر كرده     برخي از فرهنگ
امنيت ملـي   :  رابرت ماندل معتقد است كه      1 .هاي كامال عيني و بيروني است   امنيت شامل وضعيت

هـاي ملـي اسـت، تـا از           شامل تعقيب رواني مادي ايمني است و اصوال جزء مـسئوليت حكومـت        
هـا، نظـام شـهروندي و شـيوه زندگـي             تهديدات مستقيم ناشي از خارج، نسبت بـه بقـاي رژيـم            
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بنـدي كـرد كـه        در مجموع شايد بتوان چنيـن جمـع     2 .آورند شهروندان خود ممانعت به عمل مي
توانايي جامعه در جهت تامين و صيانت از موجوديت فيزيكـي، روانـي،     :  امنيت ملي عبارت است از

سـازي آن و      زيستي، معيشتي، فرهنگي و ارزشي مردم، سرزمين و نظام سياسي و ارتقـا و بهينـه              
 3 .تعقيب و نيل به اهداف و منافع ملي در دوران جنگ و صلح در قبال تهديدات داخلي و خـارجي    

امنيـت در   .  در صورتي كه تهديد خاصي را مشخص نكنيم، فاقد معناي عملياتي اسـت           »امنيت«
برابر چه چيزي؟ در همه مباحث امنيت، خواه در سطح جهاني يا در سطح مربوط بـه يـك فـرد،             

امنيت در برابر ركود در برابر بازجويي و        . صورت صريح يا ضمني مطرح است تعيين نوعي تهديد به
فـرض    بازداشت غيرقانوني در برابر حمالت نظامي، در برابر تورم، فرسايش تدريجي و غـيره پيـش        

يكي از عوامل اصلي و هميشه اثرگذار در تهديد امنيت ملي كشورها در ابعـاد    4 .امنيت تهديد است
عنـوان عامـل      تروريسم هرچند همواره بـه  .  مختلف داخلي و خارجي پديده پيچيده تروريسم است

تهديدكننده امنيت ملي كشورها مطرح بوده، اما در دنياي امروز تحت تاثير تحوالت جهاني شـدن  
 5 .دچار تحول و تغييرات بسيار شده است

 تروريسم. 2 

اي درسـطوح مختلـف جوامـع         ترين معضالت جهان كنوني كه حساسـيت ويـژه          يكي از مهم  
واژه تروريـسم از ريـشه        6 .بشري و افكار عمومي مردم جهان پيدا كرده، موضـوع تروريـسم اسـت         

به اين معـني مطابـق      »  تروركردن«  7 .به معني ترساندن و ترس و وحشت است     tersالتين ترس 
گير كردن و كشتن يا روياروي زخـم زدن          در زبان عربي است كه به معني غافل» فُتك«اصطالح 

» اغتيـال «نيز به همين معناست كه در عربي معاصر بدان      »  غيله«].  كه در شرع منع شده[است 

تروريسم امروزي هم سرشت بسيار مشخصي دارد، هم ابعاد آن گـسترده اسـت، هـم                 8 .گويند مي
آورانه پيوسته در حال دگرگونـي اسـت و هـم از حيـث                هاي فن   هاي آن در نتيجه پيشرفت   شيوه
هـاي گونـاگون      هـا شـكل     هاي تروريست   تاكتيك  9 .المللي دارد اي بين ها و نيز اهداف، گستره روش
گـذاري يـا      كـاري، و بمـب      كاري، قتـل، خدعـه و فريـب         گيري، هواپيماربايي، خراب    گروگان:  دارد

نويسي كه انتشارات دانـشگاه كلمبيـا در          در طرح يا پيش   10 .تيراندازي كور و بدون هدف مشخص
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در باب مفهوم تروريسم منتشر كرد، آمده است مطابق اين تعريف، تروريـسم عبـارت           2004 سال 
گـيري تهديـدآميز از نـيرو يـا خـشونت فـردي يـا گروهـي                    استفاده غيرقانوني يا بهره   «:  است از 
ها، اغلـب     يافته عليه مردم يا دارايي آنها به قصد ترساندن يا مجبور كردن جوامع و حكومت   سازمان

بنابراين، تروريسم عبارت است از تهديد به يا استفاده از خـشونت        .  به داليل ايدئولوژيك يا سياسي
اغلب برضد شهروندان براي دستيابي به اعداف سياسي براي ترساندن مخالفان يا ايجاد نارضـايتي           

 11 ».عمومي
 12 .خوانـد   مـي   »اكـسيژن تروريـسم   «هـا را      وزير وقت انگليـس، رسـانه    مارگارت تاچر، نخست

آورانه، سرشت و اشكال تروريسم را بسيار دگرگون ساخته و همين، دامنه عمل آن      هاي فن نوآوري
آوري بـا     ها جذابيت مضاعف دارد؛ زيرا اين فن     اينترنت براي تروريست 13 .تركرده است را بسيار فراخ

آميز، موجب تكرار مضامين اصـلي      هاي خشونت فراهم آوردن بيشتر مخاطب براي مشاهده فعاليت
مانند بسياري از واحدهاي سياسي، تجاري و       (هاي تروريسم     بنابراين، گروه  14 .شود مبارزات آنها مي

آوري رايانه براي تحقق بخشيدن به بسياري از اهداف سازماني خود        طور فزاينده از فن به)  كاري تبه
هاي نوين و انتخاب روش      آوري با استفاده از فن)  مانند القاعده(تروريسم فرامدرن  15 .گيرند بهره مي

گيرد و با تحميل بازي با حاصل جمع صفر، دشـمن             عمليات انتحاري، ابتكار عمل را در دست مي
  16 .سازد را غالبا مغلوب تهديدات نوين خود مي

 گري  سلفي. 3 

اين جريـان، بـا ذهنيتـي      .  هاي مذهبي گذشته تاريخ اسالم دارد جريان سلفي ريشه در جريان
ها پايبند به     سلفي.  كردند  هايي چون شرك و بدعت مبارزه مي  جزمي با بسياري از مسائل، با عنوان

حمـالت    17 .داننـد   ظواهر احكام قرآن و سنت بودند و در اين راه تعـصب شـديدي بـه خـرج مـي         
كنيـم، عمومـا بـا        انتحاري كه امروزه در عراق، پاكستان، افغانستان و هركشور اسالمي مشاهده مي

دهي و بدنـه تروريـسم را در          گيرد؛ سلفياني كه فرمان     هاي وهابي صورت مي  پشتوانه فكري سلفي
  18 .خاورميانه در اختيار دارند

كـسي كـه در     .  2 گذشته، درگذشـته؛ و     .1 به معناي    )salaf(در فرهنگ فارسي معين، سلف   
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.... گرفت  سلَف يعني پيشي    «:  ابن منظورمي گويد    19 .آمده است )  از پدران و اقوام(زيسته  پيش مي
فجعلنا هم سلفا و    «كند كه در معناي آيه      او از فراء حكايت مي» .گيرنده و سلف يعني جماعت پيشي

ـلف «:  گويد  ابن فارس نيز مي. »جعلنا هم سلَفا متقدمين«: گفته است» مثال  لالخرين س ل ف،   :  س
ـارت اسـت از كـساني كـه             .  نمايد  اصلي است كه بر تقدم و پيشي گرفتن داللت مي        ـلف عب پـس س

طور مشخص به همان سـه قـرن      اند سلف به در معناي اصطالحي واژه سلف برخي گفته»  .اند گذشته
ـامبر اكـرم        .  شود  نخست حيات امت اسالمي گفته مي  تـابعين و     ،)ص(برخي ديگر سلف را صحابه پي

هاي متأخـر   به سده»  سلفيه«كارگيري واژه  بايد يادآور شد كه پيشينه به 20 .اند اتباع تابعين دانسته
پيش از سده هفتم هجري قمري، بيشتر با اصطالحاتي چون اهل حديث يـا       .  گردد اسالمي باز مي

هـاي    اهل حديث، عنـوان گروهـي از عالمـان و جريـاني در سـده               .  اصحاب حديث مواجه هستيم
ها، در زمينه معـارف و اعتقـادات          ها و روش    نخست اسالمي است كه با وجود گوناگوني در گرايش 
معناي آن    واژه اهل حديث و واژگان هم  .  اند ديني، به منابع نقلي، احاديث و آثار، اعتناي ويژه داشته

هاي فكـري     ها و طيف    گيري، به لحاظ معنايي و به كارگرفتن آن در مورد گروه     از همان آغاز شكل
نسبتا گوناگون، مراحلي را پشت سر نهاد تا آنكـه در نيمـه نخـست سـده سـوم هجـري قمـري،                

گرايـان    يابـد و سـنت     با بار معناي پيروان حديث نبوي، مفهومي افتخارآميز مي» اصحاب حديث«
فكرانـشان را اصـحاب حديـث         حنبل و اسحاق بن راهويه، خـود و هـم           اي چون احمد بن  برجسته

شـود و     گراي متقدم و متأخر اطالق مـي        هاي سنت   تدريج اين اصطالح به تمام گروه  به.  خوانند مي
  21 .شود هايي چون سفيان ثوري، اوزاعي و مالك را نيز شامل مي شخصيت

هـاي    هاي اصحاب حـديث بـا گـروه      توان نقطه عطفي در تاريخ مخالفت احمد بن حنبل را مي
مخالف آن از قبيل جهميـه، قدريـه، معتزلـه، اهـل راي و وابـستگان آنـان و همچنيـن شـيعه و                      

ها از سوي اصحاب حديث كوفه، بغداد و شام و ديگر        اين گروه.  هاي منتسب به آن دانست جماعت
از اين رو پس از عصر احمد، مؤلفان اصحاب حديث و اهل       .  شدند بالد اسالمي، منحرف خوانده مي

البته .  اند  ها، به اقوالي از احمدبن حنبل استناد كرده     زعم خود براي بيان انحرافات اين گروه سنت به
اي تـاليف نكـرده و        احمدبن حنبل در موضوع عقايد و اصول فكري اصحاب حديث، كتـاب ويـژه            

بـن علـي بـن       در قرن چهارم، ابومحمد حسن    .  هاي او از شاگردان و پيروانش نقل شده است گفته
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در   22 .گري تالش كرد، اما چنان كاري از پيـش نـبرد     براي احياي سلفي)  ق329 م(خلف بر بهاري 
و سـپس شـاگرد او ابـن قيـم          )  661 ـ 728 (اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم احمد ابن تيميه      

ابن تيميه به احياي تنها اكتفا نكرد، بلكه بـه        .  اي افراطي احيا كردند گونه جوزي، عقايد حنابله را به
هايي در مكتب حنبلي دست زد، ازجمله بدعت سفر به منظور زيارت، ناسازگاري تـبرك و        نوآوري

كـه روايـات    )  ع(هاي اهـل بيـت      توسل به انبيا و اوليا با توحيد و همچنين انكار بسياري از فضيلت   
اين قرائـت نـو از انديـشه اهـل حـديث و             .  گانه و حتي در مسند ابن حنبل آمده بود    صحاح شش

آراي او    23 .گري، در برابر مخالفت دانشوران اسالمي ياراي مقاومت پيدا نكرد و فروكش نمود        سلفي
گرايـي اسـالمي      پدر معنـوي افـراط    «برخي او را    .  هاي بعد شد    راهنماي تندروان مسلمان در قرن 

(سـرانجام محمـد بـن عبـدالوهاب بـن سـليمان تيمـي نجـدي                   24 .آورنـد   به حساب مي»  سني
هاي ابن تيميه و شاگرد او ابن قيـم جـوزي و بـا طـرح مجـدد             با الهام از انديشه)  ق1115 ـ1206 

ادعاي بازگشت به اسالم اصيل، انديشه پيروي از سلف صالح را بار ديگر و قرائت بسيار افراطـي بـه    
خوانـد بـه مبـارزه        او با آنچه خود آن را بدعت و خـالف توحيـد مـي       .  عرصه منازعات كالمي آورد

وي مسلمانان را به سادگي اوليـه ديـن و پـيروي از          .  به تكفير مخالفان خود دست يازيد.  برخاست
كه اشـاره شـد،       چنان.  سلف صالح دعوت نمود و مظهر بارز سلف صالح از منظر او احمد حنبل بود 

» سـلفيه «به اعتقاد وهابيان، مذهب وهابيت همـان مـذهب صـالح اسـت و از ايـن رو، خـود را                       

در حقيقت ميان سلفيه و وهابيت تفاوتي نيست و هر دو، دو روي يك سكه هستند بـا   25 .نامند مي
شوند و چون به بيرون اين مرزها راه          آنان در عربستان وهابي حنبلي خوانده مي.  يك باور و انديشه

محمد بن عبدالوهاب مـردي  .  گري زاده شد در واقع وهابيت از سلفي.  گيرند يابند، سلفي نام مي مي
هاي ابن تيميه و قدماي حنبليـان كـه قائـل بـه تجـسيم بودنـد و ادعـاي پيمـودن راه                     با انديشه

در   18 وهابيت يك نوع تفكر سني سلفي است كـه در قـرن        26 .خواند گذشتگان را داشتند، فرا مي
جزيـره    ها به همان مناطق بيابـاني داراي جمعيـت پراكنـده شـبه          عربستان ظهور كرد، اما تا مدت

به دنبال افزايش ثروت نفت عربستان، وهابيت رشدي چـشمگير در       1970 از دهه .  شد محدود مي
دولتي مـورد نظـر عربـستان        وهابي را دو شكل رسمي ـ     ـ   تفكر سلفي   27 .جهان سني داشته است

ـ وهابي جهادگر كه تفكر غالب در سازمان القاعده است، در نظر بگيريم، احتمال          سعودي و سلفي
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اي و جهـاني بـه اعتـدال بيـشتري            رود شكل رسمي و واقعي آن تحت شرايط خـاص منطقـه    مي
تواند به قدرت از زاويه حفظ آن براي سلطنت عربـستان سـعودي نگـاه             اين تفكر مي.  گرايش يابد

مـورد  »  دموكراسـي ليـبرال   «هاي غالب جهاني كـه تحـت عنـوان          جاي مقابله با انديشه كند و به
توانـد بـا      اي نمـي    ـ سلفي جهادگر القاعـده     ولي تفكر وهابي.  حمايت غرب مدنظر است، كنار بيايد

دهنـد و نيـز       ها كه تنها يك درصد از جمعيت مسلمانان را تـشكيل مـي               وهابي28 .غرب كنار بيايد
كار   رحم و خشن نيستند، بلكه فقط محافظه        شود، بي گونه كه تصوير مي تر سلفي آن جنبش بزرگ

تنها مردمي كه بـه ايـن       .  دانند  گناه را مجاز نمي هاي بي آنها عموما كشتار انسان.  و بنيادگرا هستند
اند كه اقليت بسيار كوچكي را در بين جنبش بزرگ سـلفي تـشكيل               امر معتقدند، سلفي تكفيري

 : هاي تكفيري به موارد زير معتقدند سلفي. دهند مي
دهند كه عليه مسلمانان ديگر نيز درصورتي كه اعمال آنها       آنها به خودشان اجازه مي  :تكفير.  1 

آنهـا  .  عنوان كافر و مرتد اعالن جنـگ دهنـد، چـه رسـد بـه غيرمـسلمانان                   مورد قبول نباشد، به   
 . دانند عنوان كفار فقط شايسته مرگ مي غيرمسلمانان را به

اسالم سنتي حاكمان مشروع خاص خود را دارد كه فقط بايـد مخالـف           :رد اقتدار سياسي.  2 
ها  هر صاحب اقتدار سياسي را كه از عقايد آنها پيروي نكند، نامـشروع و            تكفيري. شريعت نباشند

 . دانند قتل آنان را واجب مي
به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان، جهاد در اسـالم وقـتي واجـب         :رد قواعد جهاد.  3 
جهـاد همچنيـن    ).  جهاد تدافعي (هاي اسالمي مورد تهاجم و تهديد قرارگيرند شود كه سرزمين مي

كـدام از ايـن       ها بـه هيـچ      تكفيري.  داراي قواعد خاص خود از جمله عدم كشتار غيرنظاميان است       
گـروه مـسلح    «عنـوان مثـال       بـه .  داننـد   گناه را نيز مجاز مـي     قواعد پايبند نبوده و كشتار مردم بي

هـاي داخلـي آن كـشور از كـشتار ده هـزار انـسان                 الجزاير كه تكفيري است، در جنگ »  اسالمي
كه سلفي اسـت، فقـط كـشتار افـراد        »  بخش اسالمي جبهه آزادي«گناه حمايت كرد، اما گروه  بي

 . دانست دولتي را مجاز مي
در اسالم، مسيحيت و يهوديت خودكشي گناه نابخشودني محـسوب    :رد حرمت خودكشي.  4 
از نظـر   .  داننـد   ها خودكشي براي كشتن دشمنان خدا را شهادت مـي      كه تكفيري شود، درحالي مي



13
3

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 . شوند زنند، شهيد هستند و مستقيما وارد بهشت مي آنها افرادي كه به اقدامات انتحاري دست مي
از نظـر اوليوتـي    . دانند ها براي كشتن دشمنان خدا تروريسم را مجاز مي تكفيري :تروريسم. 5 

به عبارت ديگر، يك شاخه كوچك راديكال در اجتمـاع      .  اند گروه القاعده به لحاظ مذهبي، تكفيري
ها معتقدند كه استفاده از خشونت و ترور براي بركناري رهبراني كه براسـاس      سلفي يعني تكفيري

 . كنند، يك وظيفه اسالمي است اسالم حقيقي حكومت نمي
) يـا سـلفي يـا تكفـيري       (البته نبايد فراموش كرد كه بن الدن و طرفدارن او خـود را وهـابي              

الدن   ايدئولوژي بن .  كنند، اگرچه ممكن است از روح و سنت وهابي الهام گرفته باشند    توصيف نمي
قبل از اينكه وهابي يا سلفي باشد، يك ديدگاه سياسي است نسبت به وضعيت خاورميانه؛ مبـارزه          

هاي سركوبگر در كشورهاي مسلمان يا دولت آمريكا به اين علت نيست كه آنهـا در       القاعده با رژيم
البتـه  .  كننـد   گرانه عليه مسلمانان انتقاد مـي       هاي سركوب  زمره كفار قراردارند، بلكه آنها از سياست

كنند؛ پـس اصـل ايـدئولوژي القاعـده           آنها براي توجيه اقدامات خود از اصول و مباني استفاده مي      
 29 .عالوه توجيهات مذهبي سياسي است به

 گيري القاعده شكل

زمـاني كـه    .  گـردد  هاي شوروي باز مي گيري اين سازمان به دوران اشغال از سوي نيروي شكل
وارد افغانستان شد، جنبش مقاومت عليه آن در افغانستان شكل گرفـت و       1979 شوروي در سال 

در ايـن   .  بسياري از مبارزان عرب رهسپار پاكستان شدند تا از آنجا به مجاهـدين افغـان بپيوندنـد           
هـاي    كـرد، ازجملـه ارسـال موشـك         هاي وسيعي از مجاهـدين مـي     دوران، اياالت متحده حمايت

در هميـن زمـان نـيز اسـامه         .  ساخت  استينگر كه مجاهدين را قادر به شكار بالگردهاي روسي مي    
ها   آغاز و ميليون  »  مكتب المجاهدبن العرب «يا »مكتب الخدمات«الدن فعاليت خود را با ايجاد  بن

گـذاري    هاي زيرزميني و تأسيسات حياتي براي سـرمايه   گاه ها، پناه دالر به مجاهدين و در ايجاد راه
عمـل  »  عزّام«، بر اساس پيشنهاد     1989 و اوايل   1988 بن الدن و يارانش در اواخر   30 .كمك نمود

پس از    31 .تشكيل دادند )  در ناحيه پيشاور  (نظامي را در مرز غربي پاكستان      كردند و يك گروه شبه
خروج نيروهاي شوروي از افغانستان، اسامه بن الدن همراه ايمن الظواهري كه در آن زمـان گـروه      
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در واقع ايـن نقطـه جدايـي        .  هاي عربي جدا كردند    كرد، راه خويش را از رژيم الجهاد را رهبري مي
الدن در اين زمـان بـه عربـستان رفتـه بـود و از                 بن.  شود الدن از خاندان سعودي محسوب مي بن

آنجايي كه قبال بر ضد فساد كاخ سلطنتي عربستان و همچنين استقرار نيروهاي آمريكايي در اين        
گران خـارجي سـخن گفتـه بـود،          عنوان اشغال به 1991 كشور طي دومين جنگ خليج فارس در 

بن الدن پس از چندي به سـودان رفـت و بـا         .  رژيم عربستان وي را در بازداشتگاه خانگي قرار داد
تـر    تر و پيچيده    مصر، القاعده را در قالب سازماني بزرگ »  الجهاد«پيمانانش از سازمان  همكاري هم

نمـود چندانـي      1994 هاي جديد وي تا زمـان اعـالم موجـوديتش در               فعاليت.  دهي كرد   سازمان
اسامه بن الدن مجبور شد خارطوم، پايتخت سودان را در اثـر فـشار دولـت سـعودي بـه                 . نداشت

 32 .دولت البشير ترك نموده و به افغانستان بازگردد
به افغانستان بازگشت و در همين زمان يـك سـازمان تروريـستي را                 1996 بن الدن در سال  

گرا تحت پـرچم يـك نـيروي          نظامي اسالم هدف وي گردآوري مجدد نيروهاي شبه.  ريزي كرد پي
اين .  نظامي افراطي و مدرن بود تا در مكاني واحد گرد آيند و براي هدفي مشترك اقدام كنند        شبه

عنوان يـك سـازمان       اي است كه القاعده به گيرد، دوره را در برمي 2001 تا  1996 دوره، كه از سال 
الدن بـه     سپتامبر و پس از حمله آمريكا به افغانـستان، بـن      11 پس از حادثه  33 .يابد موجوديت مي

هاي شديد در برقراري ارتبـاط        از همين زمان بود كه وي دچار محدوديت   .  منطقه تورابورا گريخت
الدن به جاي اينكـه نقـشي      در اين دوره زماني بن.  تروريستي القاعده شد  آزادانه با رهبران عمليات

تروريستي القاعده داشته باشد، بيشتر نقش رهبري نمادين و ايدئولوژيك را بـراي    فعال در عمليات
الدن هر سال بيش از يـك نـوار ويـديويي از خـود منتـشر                   البته بن .  كرد رهبران القاعده بازي مي

ادامـه يافـت و از آن پـس شـاهد انتـشار               2007 ها هم تنهـا تـا      كرد كه البته انتشار آن ويديو مي
شدت   الدن منتشر شد، به    از آن به بعد كيفيت نوارهاي صوتي كه از بن.  الدن نبوديم ويديويي از بن

هايـي    دهنده محدوديت شديد القاعده در ضبط و انتشار چنيـن پيـام    پايين آمد كه اين خود نشان
. ويدييي را منتـشر كنـد     2010 سپتامبر در 11 الدن حتي موفق نشد در سالگرد حمالت  بن.  است

 34 .تنها موفق شد يك نوار صوتي منتشر كند 2011 طي اين مدت او در ژانويه 

 



13
5

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 عملكرد القاعده
 سپتامبر11 قبل از  

بمبي در يك هتل واقع در كشور يمن منفجر شد كه به كـشته شـدن           1992 دسامبر  29 در 
اين عمليات عليه سربازان آمريكايي كه جهت انجـام ماموريـت عـازم          .  يك تروريست منجر گرديد

، قبايل سوماليايي يك بالگرد نيروهـاي آمريكايـي      1992 اكتبر  3 در.  سومالي بودند، به اجرا در آمد
كه با ماموريت حفاظت صلح از جانب سازمان وارد اين كشور شده بود را ساقط كردند كه به مرگ      

درخـصوص نقـش مـستقيم عناصـر القاعـده در ايـن             .  نفر ديگر انجاميـد     75 سرباز و جراحت 18 
عمليات اطالع دقيقي در دست نيست، اما بن الدن مسئوليت آمـوزش قبايـل سـوماليايي جهـت          

جمهـور    حسني مبارك، رييـس   1995 ژوئن    26 در  .  هاي آمريكايي را برعهده گرفت    حمله به نيروه
وقت مصر، هدف يك ترور نافرجام قرار گرفت كه جماعـت اسـالمي مـصر بـا حمايـت القاعـده و              

، يـك   1995 نوامـبر     13 در.  استفاده از تشكيالت اين سازمان در سودان آن را بـه انجـام رسـانيد               
آمريكايـي    5 كاميون در برا بر مركز ارتباطات گارد ملي عربستان در رياض منفجر شده كـه جـان      

در پي عمليات تروريستي القاعده، آمريكا، مـصر و عربـستان سـعودي دولـت            .  هندي را گرفت 2 و
 1996 ايـن فـشار موجـب شـد تـا در            .  سودان را تحت فشار قرار دادند تا بن الدن را اخراج كنـد     

الدن سودان را به مقصد افغانستان ترك كند، در حالي كه از حـسن الترابـي و دولـت سـودان               بن
االقاعـده در دوران اسـتقرار در افغانـستان بـا           .  مند بـود    دليل تن دادن به فشارها به شدت گاليه   به

اي، حمـالت خـود را        سازي رسانه   دهي داوطلبان در نقاط مختلف جهان و همچنين زمينه   سازمان
 35 :گردد ترين اين حمالت اشاره مي عليه منافع آمريكا تشديد كرد كه در ذيل به مهم

 نظامي آمريكايي؛  19 و قتل ) ظهر(عربستان » الخُبر«هاي  انفجار در برج: 1996 ـ 
هاي آمريكا در تانزانيا و كنيا كه منجر بـه كـشته شـدن            خانه گذاري در سفارت بمب:  1988  ـ 
 نفر آمريكايي بودند؛ 12 نفر شد كه از اين ميان  224 

 : نظامي آمريكايي 17 گذاري در عين و قتل  بمب: 1999 ـ 
  36 حمله به نيويورك و واشنگتن در يازدهم سپتامبر؛: 2001 ـ 
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 سپتامبر 11 بعد از  
اش، در گوشـه و       سپتامبر و اشغال افغانستان و عراق توسط آمريكا و متحدين سنتي   11 پس از 
گيري و افزايش عمليات انتحاري و انفجاري عليه منافـع        شاهد اوج)  ويژه جهان اسالم به(كنار جهان 

بسياري حمـالت     2002 در طول  37 .شويم را يادآور مي  در ذيل برخي از اين عمليات.  آمريكا هستيم
از اقـدامات تروريـستي     .  موفق تروريستي از سوي هواداران القاعده در كـشورهاي مختلـف روي داد      

توان به انفجار كاميون پر از بمب در يك كنيسه قديمي يهودي در تونس در مـارس كـه        مي 2002 
و ژوئـن در      هاي انتحاري  مي    گذاري تونسي و يك فرانسوي در آن كشته شدند، بمب 5 آلماني،  14 

 16 كه  )  كنيا(گذاري در مومباسا      و بمب   2002 گذاري بالي در اكتبر   كشته داد، بمب 26 كراچي كه 
يك نوار منتسب به بن الدن از شبكه الجزيره پخش شد كـه     2003 در فوريه .  كشته داد، اشاره كرد

ازجملـه  .  خواستار انجام عمليات انتحاري در جاهاي مختلـف و ازجملـه مـراكش و عربـستان شـد             
در مجتمـع مـسكوني       مي توان به حمله انتحاري مي  2003 هاي جهادي در  حمالت انتحاري گروه

، حملـه   )كـشته 17 (، انفجار در يك مجتمع مسكوني رياض در  نوامبر    )كشته34 (ها در رياض  غربي
گـذاري    و دو بمب  )  كشته22 (، بغداد   )زخمي150 كشته و 12 (انتحاري اوت در هتل ماريوت جاكارتا  

 . اشاره كرد) كشته 32 كشته و دومي  25 اولي (نوامبر  20 و 15 در دو كنيسه استانبول در 
ترين حمله تروريستي القاعـده در اروپـا          مهم  2004 آهن مادريد در مارس     هاي راه گذاري بمب
به اعتقاد بازرسان ايـن حملـه توسـط        .  زخمي برجاي گذاشت 1500 كشته و بيش از  191 بود كه

اين حملـه را يـازده سـپتامبر اروپـا          .  يك شبكه چندمليتي از وفاداران القاعده صورت گرفته است       
بـه ادارات شـركت         مي توان به حمله تروريستي مـي       2004 از ديگر حمالت تروريستي .  دانند مي

، اعدام پل جانـسون، محقـق آمريكـايي، در ريـاض در ژوئـن،                )كشته22 (نفت سعودي در الخبار     
گـري آمريكـا در       و حمله به كنسول  )  كشته 9 (گذاري سپتامبر در سفارت استراليا در جاكارتا  بمب

قطار و يـك اتوبـوس       3 در  2005 ژوئيه   21 و 7 انفجارهاي .  اشاره كرد)  كشته 9 (جده در دسامبر 
، حمله به سـه     )كشته22 (گذاري انتحاري در بالي اندونزي در اكتبر     ، سه بمب)كشته52 (در لندن 

بـا ايـن      38 .باشـد   از حمالت مهم تروريستي مي    )  كشته57 (هتل آمريكايي در امان، پايتخت اردن،   
خارجي و مـرگ        فشار وارده بر واحد عمليات    .  محدود شد 2008 حال، توانايي عملياتي القاعده در 
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پيچيـده در خـارج را بـا دشـواري              ريزي براي عمليات    سه تا چهار فرمانده آن در يك سال، برنامه 
 2 حمله به سفارت دانمـارك در     :  آنان در اين سال عبارت است از    ترين عمليات مهم.  مواجه ساخت

القاعـده حملـه انتحـاري بـه سـفارت          .  سـپتامبر   20 آباد در ژوئن و حمله به هتل ماريوت در اسالم
گـيري نفـوذ و پايگـاه         رسد القاعده به نحو چشم   به نظر مي 39 .ژوئن برعهده گرفت 3 دانمارك را در

بهبود بخشيده و توانسته بود از ضعف ارتـش پاكـستان،           2007 خود را در غرب پاكستان در طول 
ثباتي سياسي در اين كشور و تقويت نفوذ طالبان در ايالت وزيرستان و امتداد مرزي افغانـستان        بي

هـاي پاكـستاني طرفـدار طالبـان و           نظاميـان افغـان، قبيلـه       در كنار شـبه     40 .ـ پاكستان بهره ببرد 
با اين وجـود راهبردهـاي القاعـده در ايـن مقطـع           .  هاي ضدشيعيان از القاعده حمايت كردند گروه

در عراق و سومالي نيز اعضاي القاعده در وضـعيت مـشابهي قـرار گرفتنـد تـا               .  زماني تضعيف شد
توجهـي گـسترش      حادثه مهم رخ داد و القاعده از اين وضعيت خارج شده و به شكل قابـل   2 اينكه
اي   نمايي كرد و اين اتفاق جان تـازه        يك بار ديگر طالبان در افغانستان قدرت 2006 در سال .  يافت

. حادثه بعدي، مهاجرت فرماندهان پاكستاني از كشمير به وزيرستان شمالي بود      .  به القاعده بخشيد
آنها بـا حملـه     .  بود)  مسير تداركاتي ناتو (يكي از اهداف مهم القاعده، مرزهاي افغانستان و پاكستان 

تر كردنـد و      به كاروان تامين سوخت و تداركات ناتو، يك بار ديگر حضور خود را در منطقه پررنگ       
اينكه چگونه القاعده توانـسته     .  با كمك برخي نيروهاي محلي عرصه را بر نيروهاي ناتو تنگ كردند 

تاثير قرار دهد مساله ديگري است كـه در    به اين سادگي ميان برخي مردم نفوذ كند و آنها را تحت
آورد كه در آينده نزديك ايـن         وجود مي   جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد، اما اين نگراني را به  

توانند با نفـوذ      آيا آنها مي .  پسند براي برخي افراد ناآگاه تبديل شود گروه تروريستي به جرياني عامه
در مردم عادي با سرپوش گذاشتن روي اختالفات فاحش عقايد خود با دين اسـالم، بـه جريانـي               

عمليات گـسترده و درازمـدت آمريكـا و متحدانـش            2011 گير تبديل شوند؟ گرچه با شروع  همه
رسـد بـا گـسترش و نفـوذ ايـن گـروه               نظر مي   شود، اما به  عليه القاعده وارد دهمين سال خود مي

  41 .ها راه دشواري در پيش داشته باشند تروريستي در نقاط مختلف دنيا، آمريكايي
گرايي به نوعي بنيادگرايي سنتي در        ايدئولوژي القاعده معجوني بود از تغييرات جهت در اسالم  

ايـن گـرايش سـعي داشـت        .  مذهبان وهابي آميخته با احساسات فرهنگـي ضـدغربي          ميان سني 
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شرعي را به اتكاي خشونت به جامعه بازگردانده و جوامع اسالمي و در نهايت، سراسر زميـن      قواعد
هاي اصلي تفكر القاعده و رهبران آن برسه محـور اسـتوار         مؤلفه 42 .را از لوث وجود كفار پاك نمايد

، و  )راستين(توان به جهاد و مبارزه با كفر، بازيابي هويت گذشته در بازگشت به اسالم        است كه مي
  43 .سازي كشورهاي اسالمي از حاكمان فاسد اشاره كرد پاك

راهبرد كليدي القاعده عبارت از اجراي حمـالت تروريـستي برضـد غـرب و متحـدان آن در                    
مـدت    هاي متفكران برجسته القاعده، راهبرد بلند    بااين حال، طبق نوشته.  سرتاسر جهان بوده است

 : توان به صورت زير نشان داد آن داراي مرحلي است كه مي
اي كوچك تروريستي وابسته به القاعده بـراي انجـام حمـالت بـا               درخواست از هسته: بيداري
 گير ضد اهداف اياالت متحده و متحدان آن؛  تلفات چشم

اين مرحله با هـدف     :  گرا  هاي اسالم  هاي جديد و برقراري ارتباطات با ديگر گروه ايجاد هسته
 گيرد؛  گسترش حمالت ضد اهداف غربي و كاستن از محبوبيت اياالت متحده صورت مي

هـاي آموزشـي، اجـراي        هاي امن كه به القاعده اجازه سـاخت اردوگـاه         گاه ايجاد پناه:  مديريت
 اقدامات نظامي و اعزام مبارزان به كشورهاي ديگر را بدهد؛ 

عنـوان مـدلي در       القاعده از روي كار آمدن طالبان در افغانستان بـه      :  ايجاد يك كشور اسالمي
هـاي آن از      القاعده نيز نوعي شبكه گسترده تروريستي اسـت كـه گـروه             44 .كند  اين زمينه ياد مي 

كننـده مـالي و       هـاي پـشتيباني     آنهـا از طريـق شـبكه      .  آوري اطالعات به هم مرتبطنـد   طريق فن
هـاي    بنابراين، برخالف گـروه   .  كنند  شوند و به صورت غيرمتمركز عمل مي     ايدئولوژيكي تقويت مي

سـاختار  .  هاي تروريستي هيچ پايگاه واحدي ندارند تا بتوان آنهـا را از بيـن بـرد               سنتي، اين شبكه
رسـاند؛ زيـرا در ايـن         پذيري آن را به حـداقل مـي         اي است كه امكان ضربه   گونه شبكه بن الدن به

مراتب و مقر اصلي به شكل سنتي و مشخص آن موجود نيست و هر          شبكه، قدرت مركزي، سلسه
  45 .گيرد اي به خود مي بار مسير و شكل تازه

 كشته شدن بن الن

تروريـستي      نيروهاي آمريكايي به محل اختفاي اسامه بـن الدن، رهـبر شـبكه                 در جريان حمله
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ـات     .  رزم وي دستگير شدند    القاعده دو تن از زنان وي و چهار پسرش به همراه چهار هم در ايـن عملي
ـاي    .  كه چهار ساعت به طول انجاميد، حداقل سه بالگرد ارتش آمريكا دخالت داشتند       ـات نيروه عملي

در خـاك پاكـستان صـورت         2011 ژه آمريكايي كه در ساعات پاياني شامگاه يكـشنبه اول مـي               وي
كنـد، القاعـده از لحـاظ سـازماني در            بروس هافمن، كارشناس مسائل تروريسم بيان مي     46 .گرفت

شده است و كشته شدن بن الدن احتمـاال ايـن تمركززدايـي را               »  تر اي شبكه«مقايسه با گذشته 
شدن اسامه بن الدن ضربه محكمي بـه شـبكه            رو، شكي نيست كه كشته    از اين. بخشد تسريع مي

مراتبي ـ تـشكيالتي      هاست ماهيت متمركز و سلسله   القاعده وارد كرده است، اما از آنجايي كه سال
برخوردار از هرم قدرت و عدم انجام هيچ اقدامي بدون نظارت رهبران آن ــ القاعـده تغيـير پيـدا                 

پذير درآمده است، خطر تروريسم همچنان به قـوت         كرده و به صورت تشكيالتي نامنظم و انعطاف
در واقع، اگرچه كشته شدن اسامه بن الدن به يكي از اهداف مهم شـبكه القاعـده      . خود باقي است

رسد با كشته شـدن اسـامه بـن الدن، شـبكه              در خاورميانه، لطمه وارد آورده است، اما به نظر مي 
ها و علل و توانمندي اين سـازمان       از اين رو شناخت زمينه 47 .القاعده يك شبه از بين نخواهد رفت

باشـند،    رو مي   مردان كشور ما كه با خطر آنها در بعد ايدئولوژيكي و سرزميني روبه حتي براي دولت
 . از اهميت زيادي برخوردار است

 تاثير القاعده بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران

سپتامبر با ورود يك سري متغيرهاي اثرگذار جديد و همچنيـن تحـوالت            11 خاورميانه بعد از
ايـران بـه دليـل      .  سياسي ـ امنيتي و ژئوپليتيك و جابهجايي نقش بازيگران قابل شناسايي اسـت          

سـو و سـاخت فرهنگـي، مـذهبي،           هاي طبيعي ژئوپليتيك از يك     برخورداري از يك رشته ويژگي
عنوان مهم تـرين كـشور اثرگـذار در مـسائل خاورميانـه حايـز              تاريخي و سياسي از سوي ديگر به

هـا و     بر اين اساس، اولين گام در حفظ امنيت ملي، شـناخت فرصـت     48 .گردد اهميت بيشتري مي
مساله امنيت براي همه كشورها دو چهره دارد كه عبارتنـد           49 .تهديدات كم شدت و پردامنه است

طور مجزا عمل كنند يا ممكن       اين دو محيط ممكن است كم و بيش به.  از چهره داخلي و خارجي
ترتيب، تهديد امري دايمي است براي امنيت ملـي تمامـي            بدين 50 .است با يكديگر نيز عمل كنند
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رو  خواهند     به  هاي فراگيرتري از تهديد رو  كشورهايي كه داراي ساختار ايدئولوژيك هستند و با نشانه
 52 .شدت قـرار داشـت      در دوران قبل از يازدهم سپتامبر، تهديدات فراروي ايران در شرايط كم   51 .بود

هاي ژئوپليتيكي مختلـف افـزايش يافتـه          سپتامبر در حوزه11 هاي بعد از حادثه  اين روند، طي سال
كشورهاي همسايه ايران اغلب در برقراري امنيت داخلي ضعيف و ناتوان هستند، كشورهاي     53 .است

اي از خاك خود به لحاظ امنيتي كنترل ندارند و          شرقي مانند افغانستان و پاكستان بر قسمت عمده
در مرزهاي  .  اين امر باعث افزايش مشكالت كشور در زمينه پديده تروريسم و قاچاق كاال شده است    

هـاي تروريـستي فـراهم شـده          غربي و شمال غربي با اشغال عراق توسط آمريكا زمينه براي فعاليت
صورت مستقيم در ناامني منـاطق مـرزي          هاي همسايه به ثباتي در كشور وجود اغتشاش و بي.  است

كـه    طـوري   هاي تروريستي است، بـه    اي و گروه افزايش منازعات مسلحانه فرقه 54 .تاثير گذاشته است
ــ نظـامي سـلفي بـه صـورت            هـاي سياسـي    دهي تشكل هاي وهابي و سلفي با سازمان برخي گروه
  55 .اند شده وارد» اي ترتيبات امنيتي منطقه«مستقيم در 

 ) افغانستان و پاكستان(القاعده در شرق ايران 

سپتامبر در حوزه مسائل آسيايي     11 بحران افغانستان سبب گرديد مسائل افغانستان كه قبل از 
) بخـش جنوبـي افغانـستان     (افغانستان، يا آسيايي جنوبي و شبه قاره هند       )  بخش شمال(مركزي 

شد، با نقش و ورود راديكاليسم سني و القاعده بـه حـوزه مـسائل خاورميانـه،                  تجزيه و تحليل مي
جهان عرب و اسالم متصل گردد، به همين نسبت و باورهاي فوق، با مسائل پاكـستان بـا آرايـش           

اي، بـه مـسائل خاورميانـه و          در جنگ عليه تروريـسم القاعـده      )  آمريكا(اي    جديد نيروهاي منطقه 
بـه مناطـق      2002 سـران و نيروهـاي القاعـده در اوايـل             56 .جهان عرب بيـشتر متـصل گرديـد       

 57 .العبوركوهستاني در امتداد مرزهاي پاكستان و افغانستان گريخته و در آنجا پنهـان شـدند       صعب
گيري نفوذ و پايگاه خـود را در غـرب پاكـستان در طـول             رسد كه القاعده به نحو چشم به نظر مي

ثباتي سياسي در اين كـشور    بهبود بخشيده و توانسته بود از ضعف ارتش پاكستان، بي 2007 سال 
بـا ايـن    .  و تقويت نفوذ طالبان در ايالت وزيرستان و امتداد مرزي افغانستان ـ پاكستان بهره ببرنـد      

اي كه كادرهاي رهـبري عمومـي      گونه حال، در خارج از پاكستان با مشكالت فراواني مواجه بود؛ به
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اكنون هدف القاعـده عبـارت اسـت از تربيـت عـامالن             هم.  اعراب نيز چندان حمايتي از آن ندارند
انتحاري و در همان حال حفظ كادرهاي باتجربه براي آموزش كادرهاي جديد و افزايش تجربـه و          

هـاي    اخيرا به نقش مدارس مذهبي در جذب نيروهاي جديـد بـراي گـروه            58 .تخصص گروه خود
ايـن    59 .شـوند   اين مدارس اغلب يارگير تروريسم خوانـده مـي        .  پيكارجو توجه بيشتري شده است    

كـم درگذشـته چنيـن وصـفي          شـود و دسـت      ها اغلب پرورشگاه پيكارجويان وصـف مـي         مدرسه
اي در رشـد      روشن اسـت كـه پاكـستان نقـش برجـسته         .  تاحدودي ريشه در واقعيت داشته است

كـه  )  شـرق ايـران   (ورود روحانيون سلفي به منطقـه         60 .بنيادگرايي در سطح منطقه و جهان دارد    
اند، سبب گرديـده      اغلب از مدارس ديني هند و پاكستان جهت ترويج افكار بنيادگرايانه اعزام شده      

ظهور راديكاليسم خشن قومي و      61 .است بلوچستان ايران به يكي از مناطق مركزگريز تبديل گردد
ها و مـسائل قومـي در ايـران بـه            توان تحول مهمي در قلمرو و چالش مذهبي در بلوچستان را مي

گـيري مـردم و       امنيـتي، گروگـان    ــ  هاي مكرر به نيروهاي انتظامي حمله. چند سال اخير دانست
نيروهاي نظامي، حمالت انتحاري بمب به مساجد و مراسم مذهبي شيعيان و حمالت انتحاري به        

باشد   گرايي قومي در بلوچستان مي      مراكز انتظامي و مسئوالن نظامي، نمونه راديكاليسم و خشونت 
بارترين آنها در     هاي گذشته بوده كه خشونت      ها نفر در سال كه نتيجه آن كشته و مجروح شدن ده

برخي اظهارات و گزارشات مقامات قضايي و انتظـامي در خـصوص        .  اتفاق افتاده است 1389 سال 
اند از ميان جوانان فقير و مذهبـي          ها توانسته دهد  اين گروه ها، نشان مي وضعيت فعاليت اين گروه

نظـر    هاي پس از دستگيري ريگي، به  با توجه به برخي ناامني.  اهل سنت، نيروهايي را جذب نمايند
، تـاثيري بـر فعاليـت       89 عنوان رهبر گـروه جنـداهللا در اوايـل            رسد اعدام عبدالمالك ريگي به  مي

انتحاري و تروريستي ايـن گـروه كـه حـوادث               ترين عمليات مهم.  مسلحانه اين گروه نداشته است
 : موجب شد، عبارتند از 1388 -1389 هاي  خونين را در سال

انديشي مشترك سران طوايف و فرمانـدهان سـپاه پاسـداران             حمله انتحاري به نشست هم. 1 
رتبه نيروي زميني سپاه      كه منجر به شهادت برخي فرماندهان عالي     1388 انقالب اسالمي در مهر 

 و سران طوايف بلوچ گريد؛
يـك مـاه پـس از       (  1389 تـير   24 زاهـدان در  )  ع(حمله انتحاري به مـسجد جـامع علـي          .  2 
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نفـر از   197 كه منجر به كشته و زخمي شدن        )  ع(در روز جشن ميالد و امام حسين  )  ريگي اعدام
 مردم عادي و نيروهاي بسيج و سپاه گرديد؛ و 

و شهيد و مجروح شدن بيـش  ) 1389 آذرماه(گذاري انتحاري در چابهار در روز تاسوعا  بمب. 3 
 . نفر 77 از 

دهنـده    هاي اخـير، نـشان     و حمالت انتحاري به مساجد و مراسم شيعيان در سال  اين عمليات
درسـه دهـه اخيـر      .  باشد  تحول بسيار مهمي در روندها و منطق تحريكات قومي در بلوچستان مي   

هـا در ايـن       هاي مذهبي و قومي و اوايل انقالب، منشاء اكثر نـاامني       غير از برخي ناامني و خشونت
هـاي    ظهور و رشد گروه   .  ها و اشرار فعال و قاچاق مخدر بوده است منطقه، معطوف به فعاليت گروه
هاي فكري مذهبي سـلفي       هاي مسلحانه، و نيز رشد و ظهور گروه    قومي و مذهبي و حامي فعاليت

تواند نمود    گراي افراطي، پديده جديدي در عرصه مسائل قومي در شرق كشور است كه مي       و فرقه
اساس تحول در بنيان مسائل قومي در بلوچستان تلقـي شـود و بـا توجـه بـه حـضور و فعاليـت                   

اي مذهبي راديكال در پاكـستان و افغانـستان و ارتباطـات ايـدئولوژيك و احتمـاال                هاي فرقه گروه
گراي قومي در ايران و عدم حاكميت كامـل        سازماني اين گروه با عناصر مذهبي افراطي و خشونت

هاي افراطي اهـل سـنت در         سياسي و امنيتي اين كشورها بر قلمرو و سرزمين و فعاليت اين گروه  
مرزهاي شرقي ايران پيچيدگي و اهميت امنيتي اين تحـول در رونـد مـسائل قومـي در منطقـه                   

  62 .بيشتر شده است

 ) عراق(القاعده در غرب ايران 

در ارتباط با ايجاد شكاف جديد بين شيعه و سني در منطقه، نقش القاعده در آغاز يك جنـگ  
اين مساله يكي از داليل اصلي افزايش ناامني و تداوم بحـران در       .  مذهبي در عراق انكارناپذير است

اي و به تبع امنيت جمهـوري اسـالمي        آيد كه ارتباط مستقيم با امنيت منطقه عراق به حساب مي
پس از اقدامات نظامي، امنيتي و اطالعاتي آمريكـا و ديگـر كـشورها در                63 .كند ايران ربط پيدا مي

سـپتامبر، توانـايي جـذب نـيرو و بـسيج           11 جريان جنگ عراق عليه تروريسم و پس از حمـالت      
القاعده تا حد زيادي كاهش يافت، اما يك صحنه اميدبخش در عراق پس از حمله آمريكـا بـه آن           
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هـاي آنچـه نـسل        اي مناسب را براي گسترش فعاليت       عراق روزنه .  شد ايجاد 2003 كشور در سال
 64 .وجـود آورد    دانند و همچنين گسترش ايدئولوژي آن در سراسر جهان اسالم بـه          دوم القاعده مي

العدل و زرقاوي جنگ درعراق       الدن، ظواهري، سيف    ها و اظهارنظرهاي سران القاعده مثل بن  بيانيه
به منظور درگير كردن و شكـست آمريكـا و          »  نظير براي جنبش جهاد جهاني     فرصت بي«را يك 

هاي اخير احمـد فـضيل نـزرال الخاليلـه           در سال 65 .دانند گسترش منازعه اسراييلي فلسطيني مي
، از رهبران برجسته القاعده و طراح سلـسله عمليـات انفجـاري در         »ابومصعب زرقاوي«معروف به 

هـايش در عـراق توسـط         اي خطاب به رهبران القاعده نوشته بود كه در اوج فعاليـت    كربال، در نامه
هـاي بعـد تبييـن شـده در آن            در اين برنامه راهبرد حركت القاعده در سـال        .  منتشر شد »  سيا«

اش، حـضور نظـامي آمريكـا در عـراق            زرقاوي در نامـه .  صريحا به شيعيان اعالن جنگ شده است
زعـم زرقـاوي، شـيعيان دشـمنان در كميـن             بـه  66 .اي الهي و بهترين فرصت برشمرده است هديه

انـد و قتـل       شيعيان خطري آشكار و حقيقي    .  اند  اند؛ دشمناني كه لباس دوست بر تن كرده  نشسته
هـاي    طلـب و داراي ديـدگاه       گرچه بن الدن يـك سـلفي خـشونت         67 تر است آنها از خوارج واجب

آورد و از مـسلمانان       ضدشيعه بود، عراق را يك جبهه محوري در جهاد جهاني خود به حساب مي        
. كـرد   ها براي مخالفت با نظم طرفدار آمريكا در عراق دعوت مي    عراقي و غير عراقي، از همه قوميت

ها كـافر يـا       هايي كه عليه آمريكايي    عراقي«:  گويد هاي خود در اين خصوص مي او در يكي از بيانيه
كنند، برادران ما و ياران ما هستند؛ حتي اگر فـارس، كـرد يـا تـرك            دولت خائن عالوي جهاد مي

پيوندند و جزو كفارند حتي اگر عـرب و از قبايـل      هايي هم كه به اين دولت خائن مي عراقي.  باشند
هـاي سوسياليـست را مجـاز         بر اين اساس، او حتي همكـاري بـا بعـثي          »  .باشند...  ربيعه ]  اصيل[

» .توان با آنها همكاري كرد     ها مي كافر بودن سوسيالست رغم اعتقاد ما به به«:  گفت دانست و مي مي

الدن منافع مشترك بـراي خـود         زرقاوي و بن    2004 رغم اين اختالفات تا اواخر سال به هرحال، به
كند كه نام گـروهش را بـه      زرقاوي اعالم مي 2004 در يك بيانيه اينترنتي در اكتبر .  تعريف كردند

كنـد و     الدن اعـالم مـي      داري خود را از بـن       تغيير داده و طرف»  النهرين القاعده در سرزمين بين«
او در بيانيـه متذكـر      .  دانـد   مـي »  بهترين رهبر براي ارتش اسالم در برابر كفر و نفـاق     «الدن را  بن
. شود كه با بن الدن ارتباط برقرار كرده و براي تركيب نيروها عليه دشمنان اسالم توافق كردند         مي
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در يك نوار ويدئويي كـه از شـبكه الجزيـره پخـش شـد بـن الدن،                2004 دو ماه بعد در دسامبر 
او .  عنوان معاون خود مورد تاييد قرار داد و آن را امير القاعـده در عـراق معرفـي كـرد            زرقاوي را به

زرقاوي و همراهان او    «ها را مورد تحسين قرار داد و گفت     عمليات شجاعانه زرقاوي عليه آمريكايي
جنگند و ما خشنوديم كه آنها به دستورات خدا و پيامبر او براي اتحـاد پاسـخ       براي رضاي خدا مي

در خصوص راهبرد زرقاوي و       68 ».گوييم  دادند و ما در القاعده به اتحاد آنها با خودمان خوشامد مي  
 : توان به موارد زير اشاره كرد داران او مي طرف
هـاي مادريـد و لنـدن بـه             گذاري بمب(انزواي آمريكا در بين متحدان و حاميان بالقوه خود .  1 

 ؛ )همين منظور طراحي شده است
گران از طريق حمـالت انتحـاري در مراكـز جـذب           ها با اشغال جلوگيري از همكاري عراقي.  2 

 هاي پليس؛  نيروهاي نظامي و ايستگاه
 گيري و اعدام افراد؛ و اعمال خشونت و جنگ رواني از طريق گروگان. 3 
  69 .جنگ فرقه عليه شيعيان براي ايجاد جنگ داخلي. 4 

گرايانه، انطباق موقعيت و قدرت جغرافيايـي     گري در راستاي ارايه تفسيري طايفه جريان سلفي
با قدرت سياسي را نيز به مفهوم امتداد جغرافياي سياسي شيعيان دركشورهاي مختلف خاورميانه      

كـاركرد  )  اعم از شيعي يا سني و غيره    (گرايانه  دخالت تفاسير طايفه.  كند با مركزيت ايران تلقي مي
كـار عـرب      هـاي محافظـه     گري و رژيم    سلفي. نمايد ژئوپليتيك اسالمي را كاهش داده يا خنثي مي

بنـابراين بـا    .  داننـد   گرايي ايران و عراق را برخالف منطق ژئوپليتيكي و فرهنگي خود مي     اساسا هم
ها، واكنش اهل سـنت از مرزهـاي عـراق فراتـر رفتـه تـا سـوريه و                    دامن زدن به احساسات سني

عنـوان بلـوك عقيـدتي درمقابـل          اي به   ترتيب، با طرح مسائل فرقه   بدين. پاكستان نيز امتداد يافت
ريزي شد و علماي وهابي بارها از اهـل سـنت            اي در عراق پي ترين زمينه جنگ فرقه ها، مهم سني

بنابراين، برهم  .  هاي عراق بشتابند    منطقه خواستند براي ستيز با دولت شيعي عراق به كمك سني    
گـري در راسـتاي       هاي سـلفي    زدن تعادل ـ امنيتي موجود در عراق يكي از اهداف راهبردي گروه       

ناكار گذاشتن پروسه به قدرت رسيدن شيعيان و نزديكي عراق بـه ايـران بـود تـا از ايـن طريـق،              
    70 .تحوالت ايجابي در ژئوپليتيك ايران تحت تاثير قرار گيرد
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 نشين ايران تاثير القاعده در مناطق سني
سيـستان و بلوچـستان، گلـستان،       (هاي مـرزي      با توجه به اينكه اهل سنت ما اكثرا در استان     

ساكن هستند و با عنايت بـه اينكـه اعـضاي القاعـده             )  خراسان، خوزستان، كردستان و آذربايجان   
باشند، القاعده تاثيري هرچند محدود بر اهـل سـنت ايـران گذاشـته اسـت و             تماما اهل سنت مي

تـاثيرات القاعـده در     .  تهديدات جدي را متوجه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايـران نمـوده اسـت     
 تاثيرات فرهنگـي، و     تاثيرات اجتماعي، :  توان مطرح نمود    نشين كشور با سه محور مي    مناطق سني

  71 .تاثيرات اعتقادي و ايدئولوژي

 تاثيرات اجتماعي

پردازاني چون بوزان و ويور، بر ايـن باورنـد كـه هويـت هـر مجموعـه انـساني ازجملـه                      نظريه
هاي قومي، مذهبي و زباني، به نوعي با موجوديت آنها گره خورده و هرگونـه تهديـدي عليـه            گروه
توانـد    شود كه مي  شان قلمداد مي هاي هويتي، در تلقي آنها، خطري براي موجوديت و امنيت مؤلفه

قبـل از     72 .شان د رپي داشته باشد      آميز آنها را براي حفظ موجوديت و امنيت    هاي خشونت واكنش
هـاي    مشي مشخص و ثابتي نداشت، اما بعـد از فعاليـت            ايجاد القاعده، اهل سنت ايران الگو و خط 

القاعده و بن الدن بخش ناچيزي از اهل سنت روش اين سازمان را الگوي خود قرار دادند و منجـر    
خواهي در ميان ايـن افـراد         متفكران جهادي و آرمان   .  به افزايش مطالبات از حكومت شيعه گرديد 

هـاي اجتمـاعي اثرگـذار بـود، انتظـارات و             خصوصا جوانان رشد نمـوده و در بـسياري از فعاليـت        
هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بـا همـان رويكـرد           هاي آنها و انتظار مشاركت در بخش خواسته

گـيري منفـي      هـا تـشديد اختالفـات مـذهبي و موضـع            برايند اين حركـت   .  گسترش يافته است  
دهد چـالش قومـي در مناطـق          نگاهي به تحركات قومي در چند سال اخير، نشان مي     73 .باشد مي

اي برخوردار بـوده      مختلف كشور، به لحاظ روش ظهور، ماهيت و پايگاه اجتماعي، از تنوع گسترده      
حاكـي  ...  نشين كردستادن، بلوچـستان و     تحوالت منطقه مهم قوم.  و از الگويي تبعيت نكرده است

هاي منحـصر بـه فـرد خـود          از آن است كه مسائل هريك از اين مناطق مرزي و راهبردي، ويژگي
  74 .داشته است
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 هويت بلوچ
هايي كه در بلوچـستان فعاليـت داشـتند هويـت قومـي بلـوچ را مطـرح                قبل ازانقالب گروه«
هاي مهم آنها اين بود كه بلوچستان بـه صـورت فـدرال اداره شـود و زبـان                نمودند؛ از خواست مي

هاي مذهبـي     ، بيشتر ويژگي ]اسالمي ايران[اما پس از انقالب.  بلوچي در مدارس وجود داشته باشد
در منطقه بلوچستان بيش از آنكه تأكيـد برهويـت ملـي يعـني ايرانـي                 .  دركانون توجه قرارگرفت 

امـا آنچـه    .  گردد، هويت بلوچ كه شاخصه آن تمايزات مذهبي است مورد توجه قرار گرفتـه اسـت        
درخصوص هويت بلوچ قابل توضيح است، داليل ارج نهادن هويت قومي و بلوچ بـر هويـت ايرانـي      

در اين منطقـه و نـيز تاثيـر         )  گذشته و حال  (هاي مسئوالن    گذاري است كه بايد آن را در سياست
مسائل داخلي را كه در ميـان قـوم      .  وجوكرد طلبي جست عوامل بيروني و منافع غربي از اين هويت

توان با روحيه تساهل و مذاكره به طريقي مرتفع نمود،         بلوچ و حكومت مركزي درجريان است، مي
طلبي در جهت فشار به حكومـت    حال آنكه تحريكات خارجي جهت اعالم خودمختاري و استقالل

 . گردد تر شدن موضوع مي باعث بغرنج
ورود روحانيون سلفي به منطقه كه اغلب از مدارس ديني هند و پاكستان جهت تـرويج افكـار     

هاي وهابي، كه با ديد مغرضانه و سياسي، مذهـب           اند و نيز گسترش انديشه بنيادگرايانه اعزام شده
داند و همچنين عملكرد مسئوالن محلي را نمودي از رفتارهـاي     شيعه را در تضاد با عقايد خود مي

نمايد، سبب گرديده كه بلوچستان ايـران بـه يكـي از مناطـق          آميز مذهبي و قومي القا مي تبعيض
هاي خارجي در تـشكيل       مطالعه تاريخ نشان داده است كه چگونه حمايت     .  مركزگريز تبديل گردد

يكي از تحركاتي كه به دست نخبگان، هدايت و      «. نمايند هاي محلي مستقل ايفاي نقش مي دولت
. م1906 -1928 هـاي   قيام دوست محمدخان در خالل سـال    ]  درمنطقه بلوچستان[شد رهبري مي

طلب و خودمختار، كه درست مقارن با انقالب مشروطه و تحوالت ناشي از       بود؛ اين جنبش جدايي
جنگ جهاني اول پاي گرفت، براي مدتي در سايه حمايت بريتانيا، دولت محلي مـستقل تـشكيل        

هـاي فراگيـر     گيري جنبش هاي جغرافيايي و نيز اجتماعي منطقه از شكل هرچند كه ويژگي»  .داد
هايي كـه بـر       گيري پراكنده چنين گروه     كاهد، اما اين بدان معنا نيست كه شكل    طلب مي استقالل

نمايد، تحت فـشارهاي درونـي يـا محـرك            هاي خشن مذهبي تأكيد مي      هويت بلوچي با شاخصه
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تـوان بـه گروهـك        هـاي حاضـر آن مـي          بيروني از اقدامات مركزگريزانه اجتناب ورزند كه از نمونه
  75 .تروريستي جنداهللا اشاركرد

 تاثيرات فرهنگي

العمـل    تاثيرات فرهنگي حضور القاعده در ميان اهل سنت در تمام مناطق و كشورها به عكس       
گردد، توزيع وسايل تبليغي از قبيل نواركاست، ويديو، لوح فشرده و اطالعيه،       آن مناطق مربوط مي

گسترش و به مرور زمان اثرات خود را در حوزه  فرهنگي گذاشته و اين پديده در ميان آن بخـش       
  76 .باشد از اهل سنت ايران كه گرايشات افراطي دارند قابل توجه مي

اي   هـاي فرقـه     اي متعددي به وجود آمـده كـه گـرايش           هاي ماهواره   هاي اخير، شبكه   در سال
هاي اهـل بيـت كـربال از عـراق،            ها به شيعيان تعلق دارد؛ از جمله شبكه      برخي از شبكه.  اند داشته
، اما بـه همـان نـسبت        ...از كويت، المعارف از بحرين، هادي تي تي وي، الزهرا، سالم و  2 و1 االنوار 
نـشين جنوبـي      اخيرا، اعـراب حاشـيه    .  اند  اي داشته   هاي سني مذهب نيز رشد قابل مالحظه   شبكه

انـد تـا بتواننـد        خليج فارس و مصر، اقدام به فرستادن دو ماهواره عرب ست و نايـل سـت نمـوده            
گرايش به توليـد برنامـه     77 .هاي تلوزيوني مورد نظر خود را به اقصي نقاط جهان ارسال كنند برنامه

انـدازي شـبكه نـور شـايد اوليـن شـبكه              راه.  به زبان فارسي نيز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت         
هاي سـني ايـران      ظاهرا اين شبكه به واسطه تالش مداوم برخي راديكال.  مذهبان عربي است سني
 . اين شبكه از بنيه مالي خوبي برخوردار است. اندازي شده است راه

هـاي اجتمـاعي نـشان        هاي خود را در شـكل دهـي فراينـدي           هاي اينترنتي نيز قابليت سايت
از .  هاي رنگـي اسـت      گذاري آنها، تحوالت كشورهاي مواجه با انقالب       ترين اثر از جمله مهم.  اند داده

دهـي بـه      آوري بـراي تخريـب شـكل        از ايـن فـن    .  ها كاركرد امنيتي خاصي دارند      اين نظر، سايت
هاي متعددي بـراي تخريـب وجهـه          در اين راستا، سايت   .  شود  برداري مي   فرايندهاي راديكال بهره

هـا حـتي بـه        از اين سـايت   .  اندازي شده است  شيعيان، اهل بيت و ايران بر روي شبكه اينترنت راه
در محيـط اينترنـت     .  انـد   زبان انگليسي، تركي، فرانسوي، مااليايي و اندونزيايي نـيز نوشـته شـده             

 . اندازي كرد ها را نيز راه توان وبالگ مي
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 تاثيرات اعتقادي و ايدئولوژي 
هاي علميه و مدارس اهل سنت ايران بـا مراكـز             پس از ظهور القاعده، ارتباط بخشي از حوزه 

اسالمي اهل سنت خارج از كشور خصوصا افغانستان، پاكـستان و عربـستان رشـد چـشمگيري                  
آورد ترويج افكار تبليغي، اخوان و وهابيت وارد كشور شده وگسترش يافت، كه از        در اين ره.  يافت
ستيزي و مبـارزه بـا حكومـت          سو در مقابله با تفكرات سنتي و از سوي ديگر در جهت شيعه    يك

نطفه عزيمت در اين مبحث را بايد در تاثير انقالب اسـالمي بـر معـادالت اسـالمي               78 .شيعه بود
مروري بـر ايـن     .  وجو كرد   هاي اخير جست    الملل طي دهه    اي و نظام بين برمعادالت كالن منطقه

ترين عوامل تغيير در معادله قدرت در مجموعـه امنيتـي        تحوالت بيانگر آن است كه يكي از مهم
دليل مؤيد اين مدعي تغيير مناسبات امنيتـي        .  خاورميانه، تغيير معادالت ايدئولوژيكي بوده است  

هاي حاكم همچـون پـان     جايي ايدئولوژي هاي دوستي و دشمني به موازات تغيير يا جابه و الگوي
در اين ميـان، پـيروزي انقـالب اسـالمي، نقـه           . گرايي سياسي است عربيسم، ماركسيسم و اسالم

عطفي در آخرين تحول ايدئولوژيكي به ويژه در منطقه پيرامونـي بـه شـمار آمـد؛ زيـرا پـيروان                  
درعيـن حـال، چـون      .  گرايي قرار گرفت    ماهيت نزاع اصلي در منطقه خاورميانه تحت تاثير اسالم 

هاي مختلف وگاه متعارض با يكديگر است، اين مسأله اهميت خـود را         گرايي داراي گرايش اسالم
عنـوان گـروه افراطـي        هايي مانند القاعده بـه   تلقي سلفي.  بيش از پيش در اين تحوالت نشان داد

گـري   رسد سلفي به نظر مي.  برگزيده و پيشتاز، تبعات ايدئولوژيكي را بر ايران تحميل نموده است
تـوان آن را      سـازد كـه مـي       سياسي ابعادي از منافع ملي جمهوري اسالمي را با تهديد مواجه مي   

ترين مزيت جمهوري اسالمي در شرايط كنوني        به اين معنا كه مهم.  ناميد»  منزلت ايدئولوژيك«
ايـن جايگـاه    .  منطقه، مقاوم و منزلت ايدئولوژيك آن در بين مسلمانان و حتي غيرمسلمان است       

كم از جنبه معنوي به امت اسالمي        ترين رهĤوردهاي انقالب اسالمي است كه دست مثبت از مهم
طورحتم، تداوم منزلت ايدئولوژيك و ارتقاي آن منـوط بـه تـضعيف       به.  بخشد وحدت سياسي مي

-اسـالم «و  »  غـرب   -اسـالم «در برابر تضاد    »  عجم  -عرب«و اعراب »  ـ شيعه سني«هاي شكاف
گري به چند دليل عمده، اين منزلت را مخدوش و معادله فـوق         تهديد سلفي.  است»  صهيونيسم

 : كند را معكوس مي
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شـدت بـه      زيستي ميان شيعه و سـني در منطقـه را بـه         آويزهاي مذهبي، هم با دست.  نخست
 اندازد؛  مخاطره مي

از ايـن منظـر،     .  كند  تقويت مي »  اسالم وغرب «را در برابر شكاف »  ـ شيعه سني«شكاف .  دوم
گـيرد كـه      هاي غربي ـ صهيونيـستي قـرار مـي          گيري قدرت  گري در تالقي با جهت رويكرد سلفي

 دهد؛  ، اختالف و واگرايي را توسعه مي»گرايانه وحدت«مشي  جاي خط به
درصورت اوج گرفتن اين شكاف، احتماال منافع مشتركي بين ايران و آمريكا در منطقـه             .  سوم
. شود كه ممكن است دو طرف را به همكاري پيرامون اين منفعت مشترك ترغيب نمايـد  ايجاد مي

ويـژه در تحليـل عوامانـه         در اين صورت، مرز ترسيم شده ميان جمهـوري اسـالمي و آمريكـا بـه            
شود كه بيش از هر چيز ديگـري بـه منزلـه تـضعيف شـأن ايـدئولوژيك جمهـوري                 مخدوش مي

  79 .اي است اسالمي  در بعد منطقه

 گيري  نتيجه

صورت مـستقيم     ـ نظامي سلفي به    هاي سياسي دهي تشكل هاي وهابي ـ سلفي با سازمان گروه
هـاي    انـد كـه بيـشتر ابـزار و شـيوه            در ترتيبات امنيتي منطقه جمهوري اسالمي ايران وارد شـده  

گيري، قتـل، سـر بريـدن و پخـش آن در              گذاري، گروگان   غيرقانوني مانند عمليات انتحاري، بمب
بعـد اول؛   :  باشـد   رو مـي    بـه  كشور ما از دو بعد از طرف القاعده با خطر رو.  كنند اينترنت استفاده مي

هـاي گـسترده آنهـا در سـه           ؛ و بعد دوم سرزميني فعاليـت    )تبليغات ضد شيعي آنها(ايدئولوژيكي 
مرز با ايران يعني افغانستان، پاكستان و عراق، كـه اثرگـذار بـر امنيـت ملـي جمهـوري                كشور هم

با توجه به اينكه اكثر جمعيت اهل سـنت  .  باشد نشين مي خصوص در مناطق سني اسالمي ايران به
كشور در مرزهاي شرقي، غربي، شمالي و جنوبي ساكن هستند و باتوجه بـه فعاليـت القاعـده در                
كشورهاي حاشيه خصوصا افغانستان، پاكستان و ارتباط بخشي از اهل سنت با القاعده تاثيراتي بـر     

توان تاثيرات القاعده در مناطـق        طورخالصه مي   به.  مرزها و تماميت ارضي كشور ايران داشته است   
 . نشين كشور را در سه محور اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي و ايدئولوژيكي دانست سني

مشي مشخص و ثـابتي نداشـت، امـا بعـد از              قبل از ايجاد القاعده، اهل سنت ايران الگو و خط 
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هاي القاعده و بن الدن بخش ناچيزي از اهل سنت، روش اين سازمان را الگوي خـود قـرار       فعاليت
هـاي اجتمـاعي اثرگـذار بـود،          خصوصا در ميان جوانان رشد نموده و در بـسياري از فعاليـت            .  داد

هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي با همان       هاي آنها و انتظار مشاركت در بخش انتظارات و خواسته
گـيري منفـي      ها تشديد اختالفات مذهبي و موضع     برايند اين حركت.  رويكرد گسترش يافته است

دهـد چـالش قومـي در مناطـق           نگاهي به تحركات قومي در چند سال اخير، نشان مـي    .  باشد مي
ويژه درمناطق شرق مـسائل قومـي رنـگ و بـوي              مختلف كشور، به لحاظ روش ظهور، ماهيت به     

هاي اخير حضور القاعده با توزيع وسايل تبليغـي از قبيـل       در سال.  مذهبي نيز به خود گرفته است
هاي تلويزيون،    هاي ارتباطي همچون شبكه    نواركاست، ويديو، لوح فشرده، اطالعيه، گسترش شبكه

ها به مرور زمان اثرات خود را در حوزه فرهنگي گذاشته          هاي اجتماعي و در وبالگ ها، شبكه سايت
. باشـد   و اين پديده در ميان آن بخش از اهل سنت ايران كه گرايشات افراطي دارند، قابل توجه مي

گري سياسي ابعادي از منافع ملي جمهوري اسالمي ايران را تهديـد    درشرايط كنوني منطقه سلفي
ترين مقام و منزلت ايران در بعد ايدئولوژيك كه در ميـان مـسلمان و غيرمـسلمانان                 كند، مهم مي

هاي شيعه و سني، عرب و عجم، و          است، حاصل انقالب اسالمي در بعدي همچون تضعيف شكاف  
 . در برابر تضاد اسالم و غرب و اسالم صهيونيسم است كه سلفيان تهديدي براي اين موارد هستند

هاي مركـزي كـه     با توجه به تفكرات القاعده و تأكيد بر ايجاد حكومت جهاني و مبارزه با دولت
وجـود آمـدن      گـيري و بـه      تاثير بر اهل سنت و خصوصا جوانان نبـوده اسـت، احتمـال شـكل                بي

هايي كه بخواهند عليه جمهوري اسالمي ايران اقدامات يا تحريكـاتي انجـام دهنـد، متـصور                  گروه
 . باشد است كه گروه جنداهللا به رهبري عبداالمك ريگي مؤيد اين موضوع مي
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