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چکیده
ترینتهدیداتعلیهامنیتملیدرطولدورههایمختلفبودهاستکهبا


هایتروریستییکیازمهم

گروه
اقدام انحصارگرایانه و ایدئولوژیک خود برای مبارزه با هویت ملی ،جامعه را قطببندی کرده و درنهایت،
کنند .هدفاینپژوهش،شناخترفتارگروههایتکفیریوتروریستیدرآیندهو
امنیتملیرامختلمی 

تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است .پرسش اصلی پژوهش این است که رفتار گروههای
تکفیری چه تأثیری بر آینده امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در سالهای ( 8102ـ 8182م) خواهد
داشت؟ فرضیه پژوهش این است که از دیدگاه آیندهپژوهی ،رفتار گروههای تکفیری در آینده با تشدید
فرقهگرائیمذهبی و اختالفاتقومیوزبانی،آیندهامنیتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوتمامیت

ارضی جمهوری اسالمی ایران را تحت تأثیر قرارمیدهد .روش پژوهش بر پایه سناریونویسی که یکی از
بهنظرمیرسددراین
هایتحلیلآیندهپژوهیاست،قراردارد.براساسیافتههایپژوهش 


ترینشیوه

مهم
خصوصچهارسناریورامیتوانمطرحساختکهعبارتنداز.0:سناریویمحتمل:کهادامهوضعیتموجود
هایتکفیریضرباتیقابلتوجهبهامنیتملیجمهوریاسالمی

همینروندهاواحتمالاینکهازطرفگروه
کنشدن
ایران در مناطق قابل نفوذ وارد شود ،وجود دارد .8 .سناریوی مطلوب :ازبینرفتن کامل و ریشه 
.سناریویممکن:پیروزیکاملگروههای

گروههایتکفیریوعدمتهدیدامنیتجمهوریاسالمیایران3.

چالشکشیدنکاملامنیتملیجمهوریاسالمیایرانباورودآنهابهکشور.


تکفیریدرمنطقهوامکانبه
.4سناریویباورکردنی:شکستورفتنگروههایتکفیریازغربآسیا وحضورآنهادرمناطقدوردست
مثلآفریقایاآسیایشرقیدوروزدنضرباتمحدودوکماهمیتبهامنیتملیجمهوریاسالمیایران.

شدت و ضعف هرکدام از این سناریوهای چهارگانه در قالب  08شاخص ،سنجیده شده است .چهارچوب
نظریاینپژوهشبراساسنظریهرئالیسمتدافعیورئالیسمتهاجمیاست .
آیندهپژوهی؛سناریونویسی؛گروههایتکفیری؛رئالیسمتدافعی؛رئالیسمتهاجمی؛جمهوری

واژگان کلیدی:
اسالمیایران .
درپژوهشکدهراهبردهایانتظامی

اینتحقیقبرگرفتهازرسالهدکتریعلومسیاسیگرایشمسائلایرانانجامگرفتهو 
پژوهشگاهعلومانتظامیومطالعاتاجتماعیناجامیباشد .

.0نویسندهمسئول:دکتریعلومسیاسی،عضوهیأتعلمیپژوهشگاهعلومانتظامیومطالعاتاجتماعیناجا،تهران،ایران 
hshamouli@gmail.com
 basiri@ase.ui.ac.ir
.8دکتریعلومسیاسی،دانشیارگروهعلومسیاسیدانشگاهاصفهان
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رشدجریان گروههایتکفیری ،بابرداشت مختصوافراطیخودازدیناسالم،چند سالی
بهویژه کشورهای همجوار ایران ،رشد قابلتوجهی داشته
سنینشین  
است که در مناطق  
کشورهای

است.اقداماتوتحوالتعقیدتیو فکریونیزرخدادهایامنیتیومذهبیدر 
همیندلیلوبنابهاهمیت


است.به
،باعثاهمیتپیداکردناینموضوعشده

همجوارایران
آیندهپژوهی رفتار گروههای تکفیری و تأثیر آن بر
موضوع ،در این پژوهش به بررسی « 
امنیت ملی ایران» پرداختهایم .افزایش اندیشه سلفیگری ،امنیت ملی جمهوری اسالمی
چالشکشیدن آن ،تأثیرات منفی بر امنیت ملی وارد ساخته

ایران را هدف گرفته و با به
ریشهدرجریانهای مذهبیگذشتهتاریخاسالمدارد.

گروههایتکفیری ـسلفی ،
است  .
این جریان ،با ذهنیتی جزمی با بسیاری از مسائل ،با عنوانهایی چون شرک و بدعت
سلفیها پایبند به ظواهر احکام قرآن و سنت بوده و در این راه تعصب
مبارزه میکنند  .
د.حمالتانتحاریکهامروزهدرعراق،پاکستان،افغانستانو هر

خرجمیدهن


شدیدیبه
هایوهابیصورتمیگیرد.


باپشتوانهفکریسلفی
وراسالمیمشاهدهمیکنیم،عموماً

کش
0
بنحنبل را میتوان نقطه عطفی در تاریخ مخالفتهای اصحاب حدیث با
احمد 

4
3
8
گروههای مخالف آن ازقبیل جهمیه  ،قدریه  ،معتزله  ،اهل رأی و وابستگان آنان و

همچنین شیعه و جماعتهای منتسب به آن دانست .گروههای سلفی که در کشورهای
عربستان و سایر کشورهای شورای همکاری خلیجفارس پراکنده هستند ،اصول و مبانی
ترینمتفکریناینگروههاابومحمد


اندکهمهم
فکریخودرابراساسحدیثگراییبنانهاده
بنخلف بهاری (383ق) در قرن چهارم و احمد ابن تیمیه (110ق) میباشند و
حسن 

محمدبنعبدالوهاب(0011ق)باطرحنظریهبازگشتبهاسالمو تعبیراطاعت از سلف
صالح بهصورتافراطگرایی ،مذهبوهابیترا مذهبصالحمعرفی نمود(قادری:0338 ،
 .)011خاستگاه جریانهای سلفی ،کشور عربستان است و رشد و گسترش جریانهای
همکاریخلیجفارسکهاقتصادآنهاباافزایشفروشنفت

سلفیگریدرکشورهایشورای 
و کسب ثروت از این طریق باعث شده است که ازلحاظ اقتصادی تقویت شوند و
سازمانهایی مثل القاعده و داعش نمونهها و مصادیق عینی و کنونی جریانهای سلفی

میباشند.گسترشحوزهنفوذجریانهایسلفیدرمنطقهغرب آسیاوایجادتهدیدعلیه

محور مقاومت (ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان) باعث شده است که امنیت و حوزه نفوذ
1. Ahmad Ibn Hanbal
2. Jahimiyieh
3. Ghadrieh
4. Mutazeleh.

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

منطقهای جمهوری اسالمی ایران را با چالش مواجه سازد .لذا شناخت ابعاد رفتار

جریانهای سلفی که باعث شده محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب

آسیا را با تهدید مواجه سازد ،امری مهم است .بنابراین ،شناخت واقعی سیاستها و
راهبردهای دشمن بهخصوص در محیط جمهوری اسالمی ایران بهمنظور اتخاذ تدابیر و
تمهیدات مقابلهای ،امری ضروری بوده و نیاز است مراکز دفاعی و راهبردی کشور با
یآنباکشورهایهمسایهرابادقترصد

هایدشمندرمنطقهوهمکار

اینهدف،تحرک

نمودهتابتواندباشناساییتهدیدها،کشوررابرای هرگونهاقداممقابلهایدرقبالتهدید،

آمادهنمایند.پژوهشحاضرباهدفشناخترفتارامنیتیگروههایتکفیریبرامنیتملی

جمهوریاسالمیایران،تنظیمشدهاست .
حاضرراباتحقیقاتدیگرمتفاوتمیکند،ایناستکهبااستفادهازروش

آنچهمقاله
سناریونویسی و تجزیهوتحلیل روندها ،درقالب آیندهپژوهی فضای فراروی امنیت منطقه
ایکهباارائهراهکاربرای
شود،بهگونه 

جنوبغربآسیاوجمهوریاسالمیایرانترسیممی
مسئولین جمهوری اسالمی ایران ،خطرات گروههای تکفیری در آینده مورد کاوش قرار
خواهدگرفت کهتاکنونچنینپژوهشی صورت نگرفتهاستواینپژوهشهمازلحاظ
کاربردی و هم ازلحاظ نظری ،مورد نیاز کشور است و در جای خود دارای اهمیت ویژه
میباشد .


روش پژوهش
هایآیندهپژوهیاست،بارویکردی

دراینپژوهشازروشسناریونویسیکهیکی ازروش
توصیفیـتحلیلیرویدادهایآیندهایکهممکناستتحتشرایط،رخدهد،بررسیشده
است.لذاسناریوهاباکشفنظاممندچالشهاوفرصتهادرخدمتتدوینراهبردهاقرار

میگیرد( .)Makridankis,1986: 215
آیندهپژوهیمعادلمطالعهآیندهاست.اینروشتفکراتفلسفیومدلهایمختلف

بررسیومطالعهآیندهرامطرحوبااستفادهازآنها،آیندههایبدیلواحتمالیراترسیم
مینماید و لذا ،آیندهپژوهی ،ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است (ناصرآبادی،
 .)81:0313
هتصمیمهایاجراییمشکلاست.نتایجاینروش

تبدیلنتایجوخروجیهایسناریوب

کنندهدرجلساتسناریونویسیاستوبیشتربرتحلیلهای


محدودبهنظرافرادشرکت
کیفیاستواراست(حاجیانی .)812:0330،
همچنینیافتههای

ایواسنادیو 


کتابخانه
روشجمعآوریاطالعاتپژوهشحاضر ،
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تحقیقبهشیوهایتوصیفی ـتحلیلیموردبررسیقرارگرفتهاست .دراینپژوهش،به

رفتارگروههایتکفیریوتأثیرآنها برامنیت ملیجمهوری اسالمیایراندرقالبچهار
سناریو شامل :آینده ممکن ،آینده باورکردنی ،آینده محتمل و آینده مطلوب پرداخته
اولویتبندی میشوند و

میشود و سپس هریک از چهار سناریو براساس  08شاخص 

سناریوئیکهشاخصهایآن،باالتریناثردرتحققآندرآیندهراتأییدمیکند،اولویت
اول میشود .سناریوئی که بیشتر شاخصها تحقق آن را در آینده تأیید میکند ،اولویت
دوم؛ سناریوئی که شاخصها کمتراحتمالرخدادنآن را تائید میکند؛ اولویت سومو
سناریویی که کمترین اثر شاخصها احتمال رخدادن آن را در آینده تأیید میکند ،در
اولویتچهارمقراردارد .
یکیازنکاتمهمدرزمینهمطالعاتآینده،تعیینافقوفواصلزمانیاستکهانجمن
دستهبندیرابهپنجدورهآیندهنزدیک(از
سالهمیداند.و چوزف  8

آیندهجهان 0آنرا 1
آیندهکوتاهمدت(از0ـ01سالبعد)وآیندهمتوسط(اززمانحال

حاالتایکسالبعد)،
تا 01ـ 81سالآینده)وآیندهدرازمدت(اززمانحالتا 81ـ 31سالآینده)وآینده
سالآینده)وبیشترازآنتقسیمبندیکردهاست.مبنای

دور(اززمانحالتا 31ـ41
آیندهپژوهیاست(حاجیانی .)838:0330،
دهساله،محدودهحداقلزمانیدررویکرد 


تفکیک اصطالحات
هایتکفیری،تفکرراهبردیمبتنیبراصلتفکیکمیانسهجریان


برایبررسیرفتارگروه
هرکدامازاینسهجریانبهصورتمجزا

هایتکفیریاستکه


گری،وهابیتوگروه

سلفی
معرفیمیشوند .

 .0سلفیگری
عملکرد و رفتار سلفیگری تکفیری ریشه در مبانی اعتقادی آنان دارد .آنان با قرائتی
انحرافی از مبانی اصیل و کلیدی اسالمی ،دیدگاهی انحرافی را رقم زدهاند .در حوزه
گراییتکیهمیکنندوظواهر متونراحجت


رعقل
شناسیبرنقلگراییمفرطدربراب


روش
همینامرموجبشدهاستنسبتحوزههایتشریعرابهمرجعیتسلفتوسعه

دانستهو 

هستیشناسی دیدگاهی حسگرایانه دارند .همچنین آنان با استفاده از

دهند .آنان در 
مفهوم جاهلیت و تسری آن به جوامع اسالمی ،دیدگاهی متفاوت با سایر مسلمین ارائه
کردهاند(فرمانیان .)13:0321،
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1. World future Socity
2. Chozef

وهّابیّت یکی از فرقههایی است که در قرن  08هجری بهوسیلة محمّدبن عبدالوهّاب
( 0000ـ 0811ق) شکل گرفت .تبلیغ رسمی مبانی فکری وهّابیّت مبتنیبر انحرافات
132
وسیلهابنتیمیهبهسال 

شدیددراموراعتقادی،اثباتشرکوکفرفِرَقاسالمیبه
هجریقمریدرمنطقةشامآغازشد.وهّابیّتدرزمانمحمّدبنعبدالوهّاببا همکاری
تنگاتنگمحمّدبنسعودوبااستفادهازمستشاراننظامیانگلیسی،درمنطقةنجدودرعیّه
هایابنتیمیهقرارگرفتهبود.

گسترشیافت.محمّدبنعبدالوهّاببهشدّتتحتتأثیرکتاب
پس از وی افرادی مانند آلوسی ،ابنبدران دمشقی و رشیدرضا به انتشار عقاید وهّابیّت
پرداختهاند .باتوجّهبه رواج سریع وهّابیگری میان مردم ،بهویژه جوانان و خطرات و

پیامدهای مخرّب آن ،نیاز به بررسی دقیق عقاید وهّابیّت و نقد صحیح آن کامالً آشکار
میشود .برای اثبات ،استحکام ارتباط معنوی شیعیان با ائمّة اطهار ،را شرک میدانند

(قادری.)011:0338،
خطرناکترین چیزی که ابنتیمیه ،نظریّهپرداز و بنیانگذار فکری وهّابیّت در آغاز

دعوت خویش مطرح ساخت و افکار عمومی را متشنّج و عقاید مردم را جریحهدار کرد،
شیعهرابهدلیلاعتقادآنانبهتوسّل،

متهمساختنمسلمانانبهکفروشرکبود.وهّابیّت ،

تبرّک،درخواستشفاعتازمعصومان(ع)،زیارتقبورایشانو...مشرکخواند .هدفآنان
ازابرازاینعقاید،گسستنارتباطشیعیانباائمّةاطهار(ع)است (روحیبراندقو دیگران،
 .)38:0334

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

 .8وهابیت

 .9تکفیری
فتارشناسیسیاسیتکفیریها،ذهنپژوهشگرانرابهسویشباهتآنانباجریانخوارج

ر
در تاریخ صدراسالم در دوره امام علی(ع) و ادامه این جریان تا چند قرن بعد ،سوق
هایاندیشهایرا،در


ها،رفتارهاواستدالل
موضع 
گیری

میدهد.مواردبسیارزیادی،شباهت

کندکهمیتوانآنانرا


تداعیمی
ذهن،مفهومسازی«نوخارجی»یا«خوارجزمان»تولیدو

«نوخوارج» دانست .برخی از گروههای معارض اسالمی با شعار به ظاهر حقپرستانه
توحیدی ،جنایات غیرانسانی مرتکب میشوند و غیر خود را کافر میپندارند (مجموع
درحالیکه درحقیقت آنها ،علیرغم ادعای مسلمانی خود ،درعمل

الفتاوی ،ج  .)311 :1
همفکرانخوداقداممیکنند .در


.اینهاعامدانهوعالمانهبهامرتکفیروکشتنغیر
کافرند

ویزقراردادناینتفکر،بهشبههافکنیو

عصرحاضرمخالفاننظامجمهوریاسالمیبادستا
پرداختهاند .اصول حاکم بر مبانی فقهی جهاد در

معرفی اسالم بهعنوان دین خشونت ،
اسالم ،به ارائه فرهنگ صلح جهانی منجر میشود ،و عملیات جنگی گروههای معارض،
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همهاتفاقنظردارندکهامرتکفیرخارج

علمایاهلتسننوشیعه

جهادمحسوبنمیشود.

نتوطئهای

ازمبانیاسالمیومضربهحالمسلماناناستوهمهمسلمانانبایدعلیهچنی

کهجامعهاسالمیرادچارمشکالتکردهاست،اقداممناسبکنند؛زیراتحرکاتتکفیری
و عملیات جنگی گروههای معارض اسالمی ،توطئهای است از سوی بیگانگان که هدف
دادنچهرهاسالمباکارهایوحشیانهای

مسلمینوزشت 
جلوه

اصلیآنایجادتفرقهبین 
هیچگاهدرتاریخسابقهنداشتهاست(جعفریودیگران .)81:0333،
امر 
استکهاین 
گروههایتکفیریداعشدرسوریهوعراقمبنایپژوهشاستوبه
دراینپژوهش  
گروههای مشخص که در این دو کشور داعش را شکل دادهاند ،مثل جماعت توحید و

جهاد،جبهةالنصرة،ارتشاهلسنتوجماعت،پرداختهشدهاست.قلمرومکانیدوکشور
عراقوسوریهوجمهوریاسالمیایرانوحدودزمانی 01ساله 8102ـ8182محداقل
دورهدررویکردآیندهپژوهیاینتحقیقاست .


چارچوب نظری
چهارچوبنظریدراینپژوهشبراساسنظریهفقهیوکالمیتکفیرودونظریهرئالیسم
تهاجمیاستکهبهشرحذیلتبیینمیشوند .

تدافعیورئالیسم
الف) مبانی فقهی و کالمی تکفیر

(ع)وماجرایحکمیتتاکنون هموارهجهان

تکفیرپدیدهایاستکهاز زمانامامعلی

«
اسالمرابهخودمشغولکردهاست.دردورانمعاصرنیز،گروهیازسلفیان،موسومبه
تکفیری ،با این دستاویز به ریختن خون مسلمانان مباهات میکنند .آنها با استناد به
هاوآرایبزرگانخود،اینکارراعملبهدستورهایدینیمیدانند(فیضی:0334،


اندیشه
 .)31
«تأکید بر احیای خالفت و استقرار آن در جهان اسالم ،استفاده از تکفیر در حد
گستردهواعالمجهادعلیهسایرمسلمانان،ویژگیبارزایدئولوژیاینگروهاست» .
تکفیریهاپنجاصلنظریداردکهبسیارمهماست:

فقه
اولیناصل:اینکهدنیارا بهطور خودکار بهتوحیدو شرکیعنی مؤمنو غیر مؤمن
بندیقبلیداراالیمانودارالکفریاداراالسالمودارالکفررا

تقسیممیکنند .درواقع  ،
دسته

کنندواساساینرابطهمبتنیبرجهادابتدائیونهجهاددفاعیاست.


همچنانحفظمی
شدازدونوعجهادصحبتمیکردند؛


درادبیاتاسالمیوقتیازجهادبحثمی
درحقیقت،
ابتدائی و دفاعی .اینها بیشتر بر جهاد ابتدائی تأکید میکردند و یکی از اساسیترین
ریها دو اصل را باهم دنبال
هایشان همین است .سلفیهای جدید یا همان تکفی 


بحث

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

میکنند:یکیدعوتاست،دیگریجهاداست؛تحتعنوانجهاددعوتوجهادسالحیا

همقرارمیدهند(پژوهنده .)031:0321،

اسلحه.ایندوراکنار

دومین اصل :اصل فقه تکفیریهای معاصر که خیلی مهم است ،این است که اینها
معتقدندکهبایدنقلرابرعقلمقدمدانست.تقدمنقلبرعقلرااکثردستگاههایفقهی

قبولدارند،اماآنجااینبحثمطرحبودکهبخشیازنصاجمالدارد .بنابراین ،بایداینها
کهسلفیهااینطورنیستند.بنابراین،اصلمهمی


شفافکرد.درحالی
روشهایعقلی
رابا 
همبتوانگفتکلیدیتریناصلاستاینکهنقلبرعقلمقدماستو

کهدارندوشاید 
همهاش شفاف است و نیاز به توضیح ندارد .آنها میگویند توضیح ،کار ترسوها و
نص  
رایکیتصورمیکنندو

تکفیریهایمعاصر،تفسیروتوجیه 

محافظهکاراناست.درواقع ،

میگویند هر تفسیری نوعی توجیه است و این کار شهامت جهان اسالم را میگیرد

مجموعهمقاالتکنگرهجهانیجریانهایتکفیری .)300:0331،

(
معتقدنداگربابتأویلیاتفسیررابازکنیم،اساس

سومیناصل« :ردتأویل»است.آنها
میرود .آنها جملهای دارند به این شکل که «لو فتحنا بابالتأویل النهدم
دین از بین  
کندونمیشود


همینطورحرکتمی
الدین»اگربابتفسیررابازکنیم،اینتفسیرتاانتها
مجموعهمقاالتکنگرهجهانیجریانهایتکفیری .)300:0331،

کاریهمپیشبرد(
چهارمیناصل«:فراوانیاستنادبهآیه»است؛ یعنیآنهامعتقدند هرحکمیرابایدبه
آیهای ارجاع داد .بنابراین ،در تمام عملیاتهای تروریستی خود قرآن پخش میکنند.

توانگفتکهاینعملجزئیازآئینهایشانشدهاست (مجموعهمقاالت


کهمی
به 
نحوی

کنگرهجهانیجریانهایتکفیری .)308:0331،

است،اتباعیکواژهعربیاستبهمعنای

پنجمیناصل:اصل«اتباعدرمقابلابتداع»
تبعیتکردن.سلفیانمعتقدندکهازنصبایدتبعیتکردوهرنوعچیزجدیدیاضافهشود،

نوعی بدعت است .آنها میگویند نص وجود دارد ،احتیاج به توضیح هم ندارد .مشکل
مسلمانان عمل است که عمل ندارند و بهجای اینکه عمل کنند وقتشان را صرف این
کنندوتوجیهمیکنند.آنهاکارخودرااتباعیعنیتبعیتازنصآیه


هایتفسیریمی

روش
دانند.میگویندآیهوجوددارد،شماآیهرابرداریدوبهشعملکنید،دیگراحتیاجبه


می
کسیکمقدارادبیاتعربیبخواندمیفهمد؛

هم هر 
توضیحخاصیندارد.معقتدندآیهرا  

احتیاجبهمجتهد،واسطه،مفسرواینجورچیزهاهمنیست(پژوهنده .)818:0321،

ب) مبانی کالمی تکفیر
تکفیریعنینسبتکفردادنبهشخصمسلمان.درصورتیکهایننسبتثابتشود،فردی

کهتکفیرشده،مرتدمحسوبمیشودوازمزایایفردی،خانوادگیواجتماعیمسلمانی
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محروم میشود .رشید رضا ،بهعنوان پایهگذار نهضت سلفی معاصر ،میکوشد با
ضابطهمندکردن این مسئله ،مصادیق اجرای آن را بسیار محدود کند .او مالک تکفیر را

انکار یکی از ضروریات دین میداند ،خواه بهصورت مستقیم باشد یا غیرمستقیم (رشید
هایقطعیالسنددینیکهدر


ازدیداو،ضروریاتدینعبارتنداز:آموزه
رضا .)33:0331 ،
صدراسالمبرآناتفاقنظربودهاستوشاملاصولدینوبرخیازفروعدینمیشود،

ولی در اجرای احکام ارتداد ،با فرقگذاشتن بین مالک تکفیر و اجرای آن درباره فردی
دهدتابدینترتیبمصادیقاجرایآنمحدودشود.


خاص،دوشرطمهمبرایآنقرارمی
.انکارازسرجهلیکهعذرمحسوبنمیشود،یاآگاهانهباشد.

آندوشرطعبارتنداز0:
.انکاربهنحویباشدکهمشمولقاعدهدرئحدودنشود.براساسقاعدهدرئ،کسیکه

8
به سبب شبهه (حکمیه یا موضوعیه) مرتکب فعل حرام شود ،نباید مجازات شود .وی
باتأکیدبراینکهاینقاعدهمخصوصاحکامفقهینیستوشاملعقایدنیزمیشود،بهادله

متعددی در این باره استناد میکند .ازاینرو ،اگرچه برخی عقاید شیعه براساس مبنای
شود،اماشیعیانرادراینعقایدمتأولمیداند.درنتیجه،اجرای


نظریاوکفرمحسوبمی
احکاممرتدرادربارهآنهاجایزنمیشمارد.بنابراین،بطالناینادعایسلفیانتکفیری که

دانند،آشکارمیشود (فیضی،


تیمیهوشاگردانشقتلشیعیانراجایزوبلکهواجبمی

ابن
 .)001:0334
ج) نظریه رئالیسم تدافعی
المللداردوقدرتوامنیتمهمترینعناصر

رئالیسمتدافعی،رویکردیامنیتیبهنظامبین
دررئالیسمتدافعیهستند(مشیرزاده .)034:0324،
اصولنظریهرئالیسمتدافعیبهشرحذیلاست :
 .0امنیت :مسئله اساسی و اصلی در رئالیسم تدافعی ،امنیت است و امنیت یک امر
نسبی است؛ یعنی اگر دولتی بهدنبال افزایش امنیت خود باشد ،باعث ناامنی در نظام
شودومسئلهامنیتهمیشهمطلقنیستونمیتوانبهیکامنیتجهانی


المللیمی

بین
هاهمیشهدنبالیکامنیتپایدارند .
دستیافتودولت 

.8قدرت :تواناییتحمیلارادهیکدولتازطریقنظامییاغیرنظامیبردولتدیگراز
مصادیقمهمقدرتدرنظریهرئالیسمتدافعیاست .
 .3درک تصمیمگیرندگان :تصوراتی که تصمیمگیرندگان یک دولت دارند و این
تصورات و ادراکات درقالب رفتار سیاسی انعکاس پیدا میکند در نظریه رئالیسم تدافعی
مطرحاست( .)Mearsheimer, 2011: 2
 .4نظام داخلی :قدرت داخلی یک کشور از دیدگاه واقعگرایان تدافعی ،مهم است و

د) نظریه رئالیسم تهاجمی
رئالیسم تهاجمی یک نظریه نظاممند و شاخهای از نئورئالیسم است که تأکید در آن بر
امنیت و قدرت در نظام آنارشیک بینالمللی است .نظریه نئورئالیسم بهصورت عملی
تریننظریهدرروابطبینالمللبودهاست( .)Jervis, 1999: 45


مهم
اصولنظریهرئالیسمتهاجمی :
.نظامبینالمللمرکزگریز؛ 

0
.دولتهاقدرتآفندیدارند؛

8
هدفحملهقرارنمیگیرند؛ 


تواننداطمینانداشتهباشندکه

هرگزنمی
.دولت 
ها

3
هادنبالحفظمرزهایملیمیباشند؛ 


.دولت
4
هاعقالییهستند(چرنوف .)001:0322،


.دولت
1
هـ) تهدیدات مادی و هویتی گروههای تکفیری
تهدیداتمادیوهویتیتکفیریهاعلیهامنیتملیجمهوریاسالمیایراندرچهاربعد:

امنیتی ـنظامی،سیاسی،اقتصادیواجتماعیعبارتاستاز:دربعدنظامی،بقاوامنیت
فیزیکیعراقوسوریهراباخطرسقوطمواجهکردهومصممبهسرنگونیایراناستو
ازآنجاکه داعش ثروتمندترین گروهک تروریستی است ،درصورت دستیابی غیرقانونی به
سالحکشتارجمعی،ازآنعلیهدشمنانخوداستفادهخواهدکرد.ایرانباداشتن0111
کیلومتر مرز مشترک با عراق و رشد و گسترش داعش در افغانستان ،از ناحیه مرزهای
شرقیوغربیخوددرتیررسداعشقرارگرفتهوحلقهمحاطرهفیزیکیآنتنگترشده
است.دربعدسیاسیباعثتضعیفدولتسوریه،حزباهلللبنانوعراقشدهاستکهاین
امر باعث منحرفکردن بیداری اسالمی ،تضعیف دوباره شیعیانو حضور دوباره نیروهای
آمریکا در قالب اتحاد علیه داعش و چرخش توازن قدرت به سمت رژیم غاصب
شود.دربعداقتصادیباتسلطبربخشهاییازمحور


کارمی
صهیونیستیواعرابمحافظه
مقاومت ،باعث کاهش روند تجارت صادرات و واردات بین ایران ،سوریه و عراق شده و
درصورتتسلط برژئوپلیتیکانرژیشیعه،باعثاختاللدرصدورانرژیوتغییرموقعیت
نبهنفعآمریکامیشودکهاینامرمحصورشدنایراندرمنطقهرادرپی

ژئوپلیتیکیایرا
خواهد داشت .در بعد اجتماعی باعث مخدوششدن منزلت ایدئولوژی جمهوری اسالمی
ایران ،تخریب فرهنگ اسالمی و مخدوشکردن چهره اسالم ناب محمدی(ص) و توسعه

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

استقالل دولت و توانایی مدیریت امکانات داخلی در ابعاد نظامی و غیرنظامی از اصول
نظریهرئالیسمتدافعیاست(مشیرزاده .)031:0324،
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مفاهیمیبهغیرازایدهنظامسیاسیجمهوریاسالمی شدهودرصورتتسلطکاملبر
رقهای،بسترسازیبرایگروههای
تواندباعثایجادتنشهایقومی ـف 


محورمقاومت،می
مجیدینژاد .)01:0331،

افراطیوبرخوردهایمسلحانهدرمرزهایایرانباشد(بصیریو
تهدیدات هویتی و مادی گروههای تکفیری بهصورت مجزا در شاخصهای  08گانه
تحلیلروندهاآوردهشدهاست .

گامهای مهم سناریو نویسی :درمورد گامهای مهم سناریونویسی ،با طرح روندها و

هادرقالبسناریوها،


گاماولبرداشتهشدهوبابررسییافته
حوادثمهمپیرامونموضوع ،
گامدوموباطرحیافتههاونتایجنهائی،گامسومبرداشتهشدهاست.


تحلیل شاخصها و روندهای گروههای تکفیری در آیندهپژوهی
اسروندهایگروههایتکفیریآوردهشدهو

دراینپژوهشابتداشاخصهای08گانهبراس

هاموردتحلیلقرارمیگیرند .


هاسناریو

همینشاخص
سپسبراساس
 . 0ژئوپلتیک جمهوری اسالمی ایران و گروههای تکفیری
در تعریف ژئوپلتیک بر نقش و اهمیت جغرافیا در قدرت بینالمللی یک کشور تأکید
مهمترین عناصر ژئوپلتیک است که برای جلوگیری از
میشود .عنصر قدرت یکی از  

خطراتیاستکهیککشورومرزهایآنراتهدیدمیکندکهبهسهقسمتذیلتقسیم
میشوند :

الف)تهدیدحملهبهمرزهایملی؛ 
ب)تهدیدنسبتبهجامعه؛ 
ج)تهدیدحملهبهحکومت(حافظنیا .)24:0321،
برای اینکه مرزهای یک کشور و موقعیت ژئوپلتیکی آن درمعرض حمله قرار گیرد،
عواملمتعددیوجودداردکهمهمتریناینعواملشامل:زمینههایفرهنگیوسیاسی،

کنندهوسیاستهای


طلبانداخلیوخارجیوطرفدارانپیوستنبهکشورتهدید

استقالل
قدرتهای بزرگ با اهداف مشخص برای اینکه تمامیت ارضی و ژئوپلتیکی یک منطقه
جغرافیاییخاصرابهچالشبکشند(جعفریولدانی .)33:0324،

عوامل مؤثر درمورد اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسالمی ایران نسبت به گروههای
تکفیری شامل موقعیت جغرافیایی ،ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی جمهوری اسالمی ایران
است که نمود عینی آن در اسناد باالدستی مثل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
نمودپیداکردهاست.موقعیتجغرافیاییجمهوریاسالمیایرانبراساسنظریههارتلند0

1. Hartland

 .8موضع و عملکرد همسایگان جمهوری اسالمی ایران نسبت به گروههای
تکفیری و تهدیدات آنها علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
موضع همسایگان جمهوری اسالمی ایران نسبت به گروههای تکفیری شامل کشورهای

ترکیه ،قطر ،عربستان ،کویت ،اماراتمتحده عربی درراستای راهبرد مقابله با ایران و
متحدان منطقهای جمهوری اسالمی ایران ،اقدام به موضعگیری علیه جمهوری اسالمی
ایران و حمایت از گروههای وهابی تکفیری است که این کشورها غالباً عضو شورای
همکاری خلیجفارس میباشند .این موضعگیری در قالب اردوگاه اعراب سنی شامل
عربستان،امارات،قطروکویت،علیهاردوگاهشیعهشاملجمهوریاسالمیایران،دولت
شکلگرفتهعراق،سوریه،ولبناناست(بصیری .)118:0331،
تازه 

 .9موضع و عملکرد قدرتهای بزرگ نسبت به گروههای تکفیری و تهدیدات آنها
علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

دانبریتانیاییبهعنوانقلبزمینروینقشهجهان


جغرافی
(قلبزمین)توسطمکیندر 0
واقع شده است که طبق این نظریه هر دولتی که بتواند بر این سرزمین مسلط شود
میتواندجهانرامدیریتکند(مجتهدزاده .)041:0320،


امریکابههمراهانگلیس،گروهکتروریستیتکفیریداعشرابرایسرنگونیدولتسوریه

بهعنوانمتحدمنطقهایایران،ایجادوتقویتکرد) .(Hopkins, 2012: 4

هایجهانیاقتضامیکندمنطقهغربآسیاازصلحوثباتوامنیتپایدار


منافعقدرت
برخوردارنباشدکهاینمسئلهسهدلیلعمدهدارد :
کند.هرچه
هایجهانیرادرمنطقهتوجیهمی 


الف)خألامنیتیکهنیازبهحضورقدرت
اینعدمامنیت،بیشترباشد،نیازبیشترودرنتیجهوابستگیبیشتررادرپیخواهدداشت.
تواندلیلتقالیقدرتهایجهانیبرایحضور

منابعسرشارزیرزمینینفتوگازرا 
می
فیزیکیدرمنطقهدانست .
هاباتولیدثروتماندگاربرایقدرتهای


ب)فروشاسلحهیکیازپرسودترینتجارت
جهانی است .رقابتها ،چالشها و مشکالت امنیتی در منطقه ،بزرگترین فرصت را برای
ثروتفراهممیآورد .

کارتلهایتسلیحاتیورسیدنبهمنابعسرشاراز

ج) ایجاد امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی؛ با وجود تأکید چهرههای شاخص
تکفیری بر مبارزه با دشمنان اسالم ،در سالهای گذشته هیچ تهدید جدی از سوی
سلفیهای تکفیری متوجه صهیونیستها و رژیم اشغالگر قدس نشده است (آجیلی و
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1. Macindre

مبینی .)031:0334،
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 .4اختالفات ایدئولوژیکی گروههای تکفیری با جمهوری اسالمی ایران
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درجمهوریاسالمیایراناگرچهدینرسمیکشور،اسالمومذهبرسمیکشور،تشیع
میباشد ،اما در کنار اکثریت مسلمانان شیعه ،اقلیتهای دینی و مذهبی فراوانی زندگی

میکنندکهازنظرکمّیوکیفیوتعلقاتوتمایالتمذهبیسلفیتکفیریوجودداردکه
خودیخود میتواند بستر کاهش ضریب ثبات سیاسی و امنیتی کشور را فراهم کند


به
(گروهمطالعاتیامنیت .)881:0321،
ازلحاظایدئولوژیکی،وضعیت گروههایتکفیرینسبت بهجمهوریاسالمی ایراندر
مواردذیلخالصهمیشود :
زیرسؤالبردنمشروعیتسیاسیحاکمیت؛ 

. 0
.زیرسؤالبردنایدهنظامسیاسیحاکم .

8
لذا باتوجهبه فعالیت جریان اقلیتگرای مذهبی ،مهمترین و خطرناکترین تهدید از
جانب اقلیتگرای مذهبی ،زیرسؤالبردن ایده حاکمیت یعنی مذهب رقیب خود ،تشیع
است .
الف) فرقهگرایی ،زمینهساز بهچالشکشیدن اتحاد در جهان اسالم

الملل،کشورهاوقدرتهایمختلفازابزارهایمتفاوتبراینفوذو


درعرصهروابطبین
تحت فشار قراردادن دولتهای رقیب بهره میجویند .به تجربه ثابت شده است که
فرقهگرایی ،ابزار و محمل مناسبی برای دخالت و نفوذ قدرتهای خارجی ،بهویژه

رود.قدرتهایبزرگ


شمارمی

هایبزرگسیاسیوجهانیدرامورسایرکشورهابه

قدرت
کنند.دراینصورت،

هااستفاده 
می


هابراینفوذوتأثیربرارادهسیاسیدیگرحکومت

ازفرقه
وایدشمنعملکردهوزمینهحضورودخالت عواملخارجیرادر

فرقههاماننداسبترا

درونجوامعاسالمیفراهممیکنند .

معنوینمودندنیا»«،دموکراسی»

هایبزرگبهویژهامریکا،ازشعارهایینظیر «


قدرت
استفادهمیکنندتابهدخالتواعمالنفوذدرکشورهایمختلف

و «آزادیمذهبی»سوء
هایاخیر،ظهورفرقههایمتعددظاهراًاسالمی


).طیسال
بپردازند(حاجیانی810:0323،
درقالبگروههایی همچونالقاعدهوداعش،یکیازدالیلاصلیبازشدنپایکشورهای
غربیبهمنطقهغربآسیاوکشورهایاسالمیبودهاست.بعدازحملهامریکابهافغانستان
برایمبارزهباالقاعدهو طالبانکهبهحضورچهاردهسالهامریکاوانگلیسدرغربآسیا
هایبیحسابگروهداعشوپیشرویآنهادرعراقو


بارجنایاتوخشونت

منجرشد،این

ب) فرقهگرایی ،عامل تنش در روابط خارجی دولتهای اسالمی

هدایتکنندهبشریتاستکهازسویخداوندمتعالبرایرشدو

اسالم ،دینیآسمانیو 
انسانوایجادزندگیتوأمباسعادتدرجامعهبشریآمدهاست.آنچهمسلماست

تعالی 

ایناستکهرسولخدا(ص)ازجانبخداوند،مذاهبگوناگوناسالمینیاوردهاست،بلکه

فقط یک دین به انسانها عرضه داشته است .در قرآن کریم ،لفظ دین هرگز به صورت
جمعنیامدهاستواینمطلبگویایآناستکهخداوندماهیتتمامآنچهراکهمابهنام

داند.بهطورطبیعی ،وجوداختالفاتبعدازرسولخداوایجاد


واحدمی
ادیانمیخوانیم ،

گوناگوندرقرنهایبعدی،باعث

هردلیلوایجادمذاهب


هایمختلفبینصحابهبه

دیدگاه
تفرق در دیدگاهها و زمینهساز ایجاد تفرقه بین فرقههای اسالمی شده که پدیدهای
نامیمونوابزاریاستدرجهتایجادتفرقهبینمسلمانان عالم (دانشمیرکهن:0321،

 .)21درنتیجه ،رواج فرقهگرایی میان مسلمانان ،تکفیر برادران دینی و خشونت علیه
نهتنها مصداق بارز بیایمانی بلکه عامل اصلی تفرقه در جهان اسالم و متعاقباً
یکدیگر  ،
مشکالتعدیدهبرایمسلمانانباوجودبرخورداریآنهاازامکاناتمتعددبرایپیشرفتو
باگروههایفروملیشروعشد؛اما

افراطوفرقهگراییدرغربآسیا

سعادتاست .درواقع ،
طورمثال،
ها هستند که پشت این جریانهای افراطی قرار دارند .به 
متأسفانه امروز دولت 
شودوعربستانسعودینیزعلیرغمادعاهای


لجستیکداعش،ازطریقترکیهتأمینمی
حمایتازآنهانقشاساسیایفامیکند(برزگر .)041:0333،

ظاهریدر

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

سوریه که با هدف ظاهری تشکیل و گسترش دولت اسالمی صورت میگیرد ،سبب
بازگشت مجدد امریکا و ناتو به این دو کشور اسالمی شده است .در طرح ائتالف جدید
امریکا ،کشورهای عرب منطقه با اعزام نیروهای نظامی به سوریه و عراق و با
پشتیبانیهوایی امریکا و ناتو به مقابله با گروهکهای تروریستی داعش ،جبههالنصره و

(هانیزاده .)013:0323،
احرارالشامخواهندپرداخت 
شودوکشورهایقدرتمنددرقالبهاواشکالیجدید


باردیگرتاریختکرارمی
بنابراین،
برکشورهایاسالمیحکمفرمامیشوند.تمدناسالمیزمانیبهشکوفاییوبالندگیرسید

که احساس هویت اسالمی میان جوامع اسالمی شکل گرفت و روحیه خودباوری و
بهنفس در آنها تقویت شد .این روحیه باعث شد تا کسانی چون زکریای رازی و
اعتماد 

ابوریحانبیرونیجرأتنقدوحتیردنظریههایعلمیدانشمندانیونانیودیگرانراپیدا

هایغربیهستند،


طبیعیاستکشورهایاسالمیکهدراشغالویازیرنفوذدولت
کنند .
ازازدستمیدهند .

نفسخودرانیزبرایانجامکارهایتمدنس


باورواعتمادبه
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جمهوری اسالمی ایران
گروههایتکفیری(داعش)توسطنیروهایامنیتیامریکاوانگلیسومنابعمالیکشورهای
شورای همکاری خلیجفارس برای مقابله با نفوذ و گسترش اسالم شیعی و افزایش نفوذ

ایرانحمایتمالیمیشدند .

کنندهتسلیحاتیگروههایتکفیریدرعراقو


ترینمنبعتأمین

میان،امریکامهم

دراین
سوریه است .کشورهای عربستان و قطر و امارات ،نقش عمدهای در تأمین منبع مالی
گروههایتکفیریبرعهدهدارند(.(Windrem, 2014: 97

 .6وسایل ارتباطی و فضای مجازی دراختیار گروههای تکفیری و تهدیدات آنها
علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
یوتیوب،توییتروفیسبوکموفقشدند

هایمعروف همچون :


،ازسایت
گروههایتکفیری

در برخی نبردها در سوریه و عراق ،بدون جنگیدن و با راهبرد النصر بالرعب (پیروزی
ازطریقترس)وازطریقابزاررسانهوفضایمجازی،پیروزمیدانشوند .
باتوجهبهخطراتبالقوهگروههایتکفیریبرایامنیتملیجمهوریاسالمیایراندر

تکفیریهادرفضایمجازیبهشرحذیلاست :

عرصهفضایمجازیراهبردهایمقابلهبا

ـتالشواهتمامبرایارتقایوحدتاسالمیدرجهاناسالموتهیهمنشوروحدت
مسلمین؛ 
بهرهگیریازظرفیتهایحوزههایعلمیهومدارساهلسنتدرجهتروشنگری
ـ 
درموردماهیتسلفیگریووهابیسم؛ 
رشدجریانگروههایتکفیری؛ 

زداییازبسترهاینفوذو


آسیب
ـ
ـ استفاده از ظرفیت رهبران و مراجع مذهبی شیعه و سنی درجهت جلوگیری از
هرگونهاقدامتفرقهانگیزعلیهیکدیگرازطریقتقریبمذاهب .

 1ـ وضعیت جذب نیروهای منطقهای و فرامنطقهای توسط گروههای تکفیری و
تهدیدات آنها علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
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رشد وگسترش گروههای تکفیری وتوانایی جذبو سازماندهیآنهابهواسطهتأمینمنابع
پیوستنگروههاو

وزمینههایاتحادوبه 
هم

مالیتوسطحامیانآنهادرمنطقهتقویتشده
افرادسرخوردهناشیازفردگراییمدرنیتهافزایشمییابد.گروههایتکفیری بابهرهگیری
ازاینظرفیتدنبالسازماندهیوتقویتموقعیتخوددربرابردولتهابرآمدهوازبیکاری

جواناندرکشورهای همسایهایراناستفادهکردهوبهجذبافراد بیکاروگسترشدامنه


 .2موضع افکار عمومی جهان نسبت به گروههای تکفیری و تهدیدات آنها علیه
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
ثردرشبکههایاجتماعی،

سیسشبکههای تلویزیونیوحضور مؤ

گروههایتکفیری باتأ
درصددجذبنیرووتبلیغاتبرایایدئولوژیخوداست.انجاماقداماتتروریستیدریک
همانمنطقهرامتأثرمیکند،اماتأثیربرافکارعمومیدر

فضایجغرافیایفقطمردمان 

سطح وسیعتر چه برای ایجاد ارعاب و تبلیغ و چه برای جذب نیرو و اعالن موجودیت
ازطریقرسانهصورتگرفتهاست(کمالیگوکی .)11:0331،

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

کند.یکیازاینگروههایتکفیریسلفیکهدرمنطقهغربآسیارشدکرده

خوداقدام 
می
است با بهرهگیری از این سامانه ارتباطی توانسته است افراد و گروههای خاص را از
اقصینقاطجهانجذبکند«،دولتاسالمیعراقوشام»موسومبه«داعش»پسازبروز

بحرانهای اجتماعی و امنیتی در سوریه و عراق توانست جایگاهی در منطقه بهخود

اختصاص بدهد و با استفاده از ظرفیت ارتباطی ایجادشده در منطقه و نارضایتیهای
اجتماعی دست به گسترش زده است که البته تضعیف دولتهای منطقه و تقویت
قدرتهای بزرگ که دنبال ایجاد بحران در غرب آسیا نیز بودهاند از جمله دیگر عوامل

گذاربرشکلگیریاینگروهدراینمنطقهبودهاست( .)Katagiri, 2015: 1


تأثیر

 .3موضع قومی ،مذهبی و نژادی مردم ایران و ارتباط آن با تهدیدات گروههای
تکفیری علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
ایرانبهعنوانسرزمینیاستکهدرمقولهتنوعزبانیوقومی

جامعهشناسیاقوامدرایران:

در جهان با  84درصد همانندی ،در رتبه شانزدهم ،شناخته میشود .در ایران اگرچه
فارسیزبانانبابیشاز 11درصدجمعیت،اکثریت دارند،لیکنوجودششقومیتعمده

در درون این واحد ملی و تأثیرات شگرف آنها بر سیر تحوالت تاریخی ،واقعیتی
تواندمبنایپیشبینیوضعیتآیندهامنیتیکشورباشد .

انکارناپذیراستومی
وضعیت اهل تسنن در ایران :کشور  21میلیونی ایران دربرگیرنده اقوام و ادیان
گوناگونیاست.حضورمسلطوتعیینکنندهاکثریتقریببه32درصدیمسلمانان،وجود

رنگکردهولینادیدهنگرفتهاستوبهاقلیتهایدینیدر


هایدینیراکم

سایراقلیت
قانوناساسیتوجهشدهوبهآنهاضمنآزادیانجاممراسمدینی،اجازهحضورنمایندگانی
درمجلسرادادهاست.میانجمعیت32درصدیمسلماناننیزتفاوتمذهبیوجوددارد
ووجودجمعیتزیادیازاهلسنتکهبرخیمنابعآنراتا%81جمعیتکشوروبرخی
%برآوردمیکنند،اقلیتیمذهبیراایجادکردهکهالزماستبه آنهانیز

دیگرحداکثر 3
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31هزارطلبهدرکشورفعالیتدارند)
توجهشود(331مدرسهمذهباهلسنتبا 
 .01موضع و عملکرد سازمانهای بینالمللی (سازمان ملل ،کنفرانس اسالمی و)...
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درقبال گروههای تکفیری و نقش آنها در افزایش و یا کاهش تهدیدات علیه امنیت
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ملی جمهوری اسالمی ایران
وجود نظام تکقطبی نیز عاملی است که باعث افول جایگاه سازمان ملل در مقابله با
تروریسمشدهاست.تحلیلامریکاازتروریسمبراساستعریفیارزشیوادراکیبینشیاز
منبع خطر ،جغرافیای موطن خطر و علل شکلگیری خطر حیات یافته است (دهشیار،
برایستیزباآن،جنگ

).باتوجهبهاینکهتروریسمجنبهجهانییافته،امریکا 

011:0321
پیشگیرانهرادردستورکارخودقراردادهاست.براینپایه،ماشیننظامیامریکابایددر

گونهای برای آن کشور خطرآفرینهستند،
نقاطی که تروریستها درحال شکلگیری و به 
ها،بهکارافتد؛کاریکهبهسببپیچیدگی
هرگونهاقدامدشمنانهازسویتروریست 

پیشاز
نماید(ثریا .)31:0324،


هایتروریستیچندانآساننمی

ساختاروعملکردسازمان
گیریها نسبت به مسائل
پیدایش سازمان کنفرانس اسالمی :تمامی امیدها و جهت 
گیریهایسازمان ،محدودوخالصهشدودر
سیاسیجهاناسالمدرقالبمواضعوجهت 

مدتیکمتراز 81سالازحیاتسیاسی ،تعداداعضاآنبهدوبرابرزمانتأسیسرسید

ولی افزایش کمّی اعضا ،عریض و طویلشدن ساختارها (مراکز و مؤسسات وابسته به
سازمان) نهتنها موجب افزایش و کارآیی سازمان نشد ،بلکه برعکس موجب افزایش
اختالفات و کاهش نفوذ و کارآیی سازمان در برقراری صلح خاورمیانه نیز شده است
(بزرگمهری .)33:0321،
اختالفات در این سازمان خود مخل ایجاد زمینههای جدید برای همکاری بین
میتواناین
سازمانهمکاری اسالمی است.لذا ما باید دنبال آن باشیم که چگونه  

اعضای 
سازمانراتبدیلبهبستریمناسببرایهمکاریبینکشورهایاسالمیکنیم(نهسازمان

رقابتهای اسالمی) .درحالحاضر ،بین قدرتهایی مثل ایران ،ترکیه ،عربستان ،مصر و

رقابتهاییوجوددارد.دبیرخانهسازمان همکاریاسالمیدرعربستانسعودی
حتیبقیه  ،
است و دبیرخانه سازمانبینالمجالساسالمیدرتهران.دراینحال ،اینکه مکان استقرار
کمیسیونحقوقبشراسالمیکجاباشدخیلیمهمنیست،بلکهمهمماهیتآناستکه
همکاریهای اقتصادی کند (اکنون

میتواند کمکی به بهبود حقوق بشر و افزایش 
مثالً  
کشورهای عضو زیر  1درصد با همدیگر مبادله دارند؛ بیشتر مبادالت آنان با کشورهای
همکاریهایبیشترباشدو

تواندبستریبرای 


اینکهاینسازمانمی

غیرمسلماناست).چه
هاییهمچونپولواحدونمایندهدرشورایامنیترابیشترموردتوجهقراردهد.
بایدایده 

 .00ائتالفهای شکلگرفته علیه گروههای تکفیری شامل حامیان و مخالفان
گروههای تکفیری و تهدیدات آنها علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
هرائتالفیدرنظامبینالمللدارایاهدافیاست.ائتالفامریکاییضدداعش همدارای

اهدافی است که عبارتند از :اجرای مدل پاکستان درمورد عراق و سوریه ،جلوگیری از
کارداخلیتوسطدموکراتها،حفظ

اجرای مبارزه مؤثر باتروریسم،تضعیفجناحمحافه
منافعامریکادرشمالعراق(کردستان)ونهایتاًجلوگیریازایجادالگویمدیریتبحران
منطقهای .

مخاصمهمسلحانهداخلیسوریه،بستریبراینقضگستردهحقوقبینالمللورشد

گیریگروههای تروریستیازجملهدولتاسالمیعراقو شامیا داعش

فعالیتهاو شکل

بوده است .دراینراستا ،شورای امنیت ،علیرغم صدور قطعنامههایی مبنیبر محکومیت
دلیلاختالفدیدگاهقدرتهایبزرگومداخلهبرخیکشورهای


گراییتروریستی،به

افراط
عربیومنطقهنتوانستجهتپایاندادن بهاین بحران،تصمیممقتضیو الزامآور اتخاذ

کند .این عوامل باعث شد امریکا با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی ،ائتالف
بینالمللی برای مقابله با داعش ایجاد کند .هرچند صرف شکلگیری این ائتالف ،امری

المللینسبتبهاقداماتضدانسانیاست،مهم این


مثبتوحاکیازحساسیتجامعهبین
است که آیا شکلگیری ،اقدامات و مداخله این ائتالف ازمنظر حقوق بینالملل ،مشروع
است؟ این دولتها درقالب ائتالف ،اقدام به تفسیر مقولههای مختلف حقوق بینالملل
نمودهوباتوسلبهزوردرخاکدولتمیزبان،اصولبنیادینمنشوروحقوقبینالمللرا

چالشکشیدهاند؛چراکهتوسلبهزورجزبامجوزشورایامنیت،رضایتدولتیااستناد


به
بهماده 10منشورولیبدونتوجهبهشرایطحقوقیآن،فاقدوجاهتمنشوریدرحقوق
المللمعاصراستونظامبینالمللیرابهنظمحقوقیپیشازتصویبمنشور،عقب


بین
میبرد .


تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

اگرعملکردسازمان همکاریاسالمیرابارویکردلیبرالیستیبررسیکنیم ،اینسازمان

ساالریدینی ،همگراییبیشتربینکشورهایاسالمی و...کمک


تواندبهتوسعهمردم

می
کندواختالفاتراکاهشدهد(مصفا .)811:0331،

 .08نقشه امریکا و اسرائیل در برگزاری همهپرسی در کردستان و تجزیه عراق و
تهدیدات آنها علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
همهپرسیدر کردستانعراق،تهدیدنفوذ
برگزاری 

اهدافراهبردیامریکاواسرائیل،در 
ایرانبودهوپسازرویکارآمدندولتاوبامااینسیاستهاتغییرکرده استوکردستان
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بهدلیلتنگناهایژئوپولیتیکی،زمینههایامنیتی،سیاسیواقتصادیحضوراسرائیل
عراق 
رادرمنطقهفراهمکردهاست(کلهر .)0:0331،
ظهورگروههایسلفیجهادیداعشوضدیتآنهاباشیعیان،باعثتسریعدراعالم
استقالل کردهای عراق شده است ( .)Zachary & Masters, 2015: 74پس از فروپاشی
نیروهایدولتیدرموصلوتکریت،کردهابالفاصلهاقدامبهتصرفشهرهایمجاورومنابع
همهپرسی استقالل
نفتی آن کرده و رهبر اکراد عراق ،مسعود بارزانی ،خواستار برگزاری  
ردنشیندرعراقمیتواندتهدیدیبرایایرانمحسوب

شدهاست.بنابراین،تشکیلدولتکُ
درصدازجمعیتایرانراتشکیلمیدهند.اینمسئلهچالشیبرای

شود.اکرادحداقل01
امنیت ملی ایران و تمامیت ارضی ایران بهحساب میآید (میهاو )3 :0333 ،و فعالیت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی کُردها درقالب یک دولت کُردنشین در کنار ایران باعث
افزایشمطالباتسیاسیوفرهنگیکُردهایایرانازدولتمرکزیخواهدشد.دررابطهبا
کُردها ،میتوان گفت ،بههر اندازه نقش نخبگان و سیاستمداران کُرد در اداره حکومت
اقلیم کردستان پررنگتر شود ،روند مطالبات سیاسی و اجتماعی کُردهای ایران سیر
صعودی خواهد یافت .این مسئله چالشی برای امنیت ملی ایران و تمامیت ارضی ایران
بهحساب میآید (دهنوی .)013 :0333 ،در کنار این تهدید ،تهاجم داعش به اقلیم

کردستان برای ما دارای اهمیت است ،زیرا در درجه نخست ،کردها بخشی از ایران
فرهنگی و حوزه نفوذ فرهنگی ایران بهشمار میآیند و آنها میتوانند همیشه برای ما
همپیمان خوبی باشند ،زیرا این امر ،هم در تاریخ ایران ریشه دارد و هم ژئوپلیتیک،
 
همسایگیشان با کردستان ایران،

اینرو ،درصورت برتری داعش در اقلیم کردستان و 
از 
فرصتیبرایاشاعهافکارافراطیمیانبرخیازالیحههایملتبرایآنهافراهمخواهد

شد و هر کنش و واکنشی که در این منطقه بهوقوع بپیوندد و به کاهش قدرت ایران
بینجامد ،بر قدرتگرفتن ترکیه و عربستان ،امریکا و رژیم غاصب صهیونیست بهعنوان
رقبایژئوپلیتیکوحتیایدئولوژیکایرانکمککردهوقدرتومنافعملیماراتضعیف
خواهدکرد(عبدی .)043:0334،

بررسی سناریوها

 018

دراینپژوهش،رفتارگروههایتکفیریوتأثیرآنهابرامنیتملیجمهوریاسالمیایران
درقالبچهارسناریوکهعبارتنداز:سناریویممکن،سناریوباورکردنی،سناریویمحتملو
اند.هریکازچهارسناریوبراساس  08شاخص
سناریویمطلوب،موردتحلیلقرارگرفته 

بندیشدهاندوسناریوئیکهبراساسشاخصها،باالترین


موردارزیابیقرارگرفتهواولویت

سناریوی ممکن (نامطلوب)
سناریویممکنیکیازسناریوهاییاستکهازاهمیتکمتریازبعدتحققآننسبتبه

همینعلتدردستةآیندهممکن،قرارمیگیرد .


سایرسناریوهاوجودداردوبه
چالشکشیدنکاملامنیتملی


هایتکفیریدرمنطقهوامکانبه
(پیروزیکاملگروه
جمهوریاسالمیایرانباورودآنهابهکشور) .
یکی از احتماالت ممکن آینده عراق و سوریه ،پیروزی کامل گروههای تکفیری در
ازاهمیتکمتری

چالشکشیدنامنیتملیجمهوریاسالمیایران استو


منطقهوبه
نسبتبهسایرسناریوهابرخورداراست،سقوطبغدادوبیروتوتشکیلحکومتداعش
است .
دادنپدیدهتروریسموافزایشاسالمهراسی:

تضعیفامتاسالمیازطریقمشروع 
جلوه

البغدادی«:تروریسمبرایمسلماناناستتامسلمانانمثلیکمسلمانزندگیکنند»لذا
داعشاعمالیچونتروروقتلرابرایرسیدنبهاهدافخودمشروعمیداندوسیاست

موازنه وحشت را پیش گرفته است .کاربرد تروریسم و خشونت توسط داعش ،عالوهبر
پدیدهاسالمهراسی،پدیدهنامشروع

نمایشچهرهایزشتوترسناکازاسالموتشدید
تروریسمرامشروعجلوهداده است .داعشباتأکیدبرجنگشیعهوسنی،منادیجنگو
برادرکشی میان امت اسالمی است و در اولین شماره از نشریه دابق ،ضمن تأکیدبر
میدهد.در
فرارسیدنجنگباامریکا،جنگمیانشیعهوسنیرااولویتاصلیخودقرار 
این روند جنگ شیعه و سنی ازطریق عملیات تروریستی ،نتیجهای جز تضعیف امت
هاودولتهایمسلماننخواهدداشتکهایننتیجهکامالًبرایدشمنان


اسالمیوقدرت
اسالم و گفتمانهای مبتنی برنابودی اسالم ،مطلوب است و چنین اقداماتی ایجاد یک
هویتفراگیردرقالب گفتمانامتاسالمیراکهازاصولواهدافجمهوریاسالمیایران
است،ناممکنساختهاست(زارعان .)21:0333،
درپایانسناریویممکنباعنوانپیروزیکاملگروههایتکفیریدرمنطقهوامکان
چالشکشیدن کامل امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران با ورود آنها به کشور از 08


به
شاخصمجموعاًخیلیکمامکانرخدادنآنوجوددارد .

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

میتواندداشتهباشداولویتاولمیشود؛سناریوئیکهبیشترشاخصهای
اثررادرآینده 
هاکمتراحتمال

پژوهشآنرادرآیندهتأییدمیکند،اولویتدوم؛سناریوییکهشاخص
رخدادن آن را تائید میکند ،اولویت سوم و سناریوئی که کمترین اثر شاخصها احتمال

کند،اولویتچهارمدرپژوهشقراردادهمیشود .

رخدادنآنرادرآیندهتائیدمی
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سناریوی باورکردنی

 014

(شکست و رفتن گروههای تکفیری از خاورمیانه و حضور آنها در مناطق دوردست مثل
آفریقا یا آسیای شرقی دور و زدن ضربات محدود و کماهمیت به امنیت ملی جمهوری
اسالمیایران) .
عبارتدیگر


توانددرآیندهتحققیابدوبه
شاملآندستهازموقعیتهاییاستکهمی
آن دسته از آیندههایی است که براساس دانش فعلی بشر امکانپذیر است و مخالف و
متناقضبااصولفیزیکیبشرامروزینیستند .
کنشدنگروههایتکفیری
درپایانسناریویباورکردنی،باعنوانشکستکاملوریشه 

ورفتنآنهاازغربآسیاوحضورآنهادرمناطقدوردستمثلآفریقایاآسیایشرقیدور
وزدنضرباتمحدودوکماهمیتبهامنیتملیجمهوریاسالمیایراناز 08شاخص،

امکانرخدادنآنزیاداست .

در این سناریو اگرچه گروههای تکفیری در عرصه نظامی در مناطق نفوذ جمهوری
اسالمی ایران شکست خوردهاند اما تفکر تکفیری وجود دارد و تربیت نسل جدید
تروریستهای تکفیری و تداوم افراطگرایی در راه است .داعش برای پرورش تعداد

هرچهبیشتر نیروهای تکفیری ،از کودکان بهصورتی گسترده در عملیاتهای انتحاری و
 
اینگروهتروریستی،بهطورویژهبهتربیتکودکان

میکند .
ده  
دیگرامورقلمروخوداستفا 
هزینههاییسنگینرابرایتلقینایدئولوژیخشن
داردو 


درمناطقتحتاشغالخودتوجه
خودبهکودکاناختصاصدادهاست( .)Malik, 2016: 31

اعالمکردکه داعش،
کمیساریایعالیحقوقبشرسازمانمللمتحد،درژوئن  8101
سالهرادرمناطقمختلفموصلربوده است.کودکان

 211تا 311تنازکودکان 3تا01
میبینندوکودکان 01تا01سالهنیزتحت
میان 1تا 01سال،در زمینهمذهبیآموزش  
هایمحلینیز،اعالمیهایمنتشرکردندکهبراساسآن،


گیرند؛رسانه

آموزشنظامیقرارمی
شکنجه

میکردند ،شالق خورده و 
کودکانیکه از دستور فرماندهان داعش سرپیچی  

میشدند .نیکیتا ملیک ،کارشناس ارشد بنیاد کویلیام در کتاب کودکان دولت اسالمی

مینویسد« :رویکرد داعش به آموزش و تعلیم کودکان ،یادآور روش نازیها در تربیت

کودکانآلماناست»( .)Benotman, 2016: 32
ترازجنایاتنازیهاو


ترووحشیانه

مراتبخشن

جنایاتداعشدرعراقوسوریه،به
فاشیستها بهخصوص درباره نقض حقوق کودکان است .آموزش کودکان داعش از تولد

آغاز شده و در مدرسه و سپس اردوگاهها بیشتر میشود .داعش ،دخترها را بهعنوان
میکند ،در خانه اقامتکنند و ازهمان اوایل زندگی ،چگونگی
«مروارید خالفت» مجبور  

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

همسرداری را میآموزند .داعش با مجبورکردن کودکان به مشارکت در اعدام مخالفان،
میکندتا
دهدوازسویدیگر،سعی 


سودرصدداست،ایناعمالرابهکودکانآموزش
ازیک
زکودکانبادادنچاقوبهتکفیریهای

دهد.درحالیکه،برخیا


جنایاتخودراعادینشان
میکنند ،هستند کودکانی که خود ،مجازات اعدام را انجام
همکاری 

ها 
بزرگتر ،در اعدام 

میدانند( .)Malik, 2016: 162
دهند؛آنهاانجاممجازاتاعدامرانوعیامتیازوافتخار 

 
می
تحاریانجام دهند.آنهایاد

میبینندکهچگونهعملیاتان
همچنین،کودکانآموزش  
میگیرندکهباپوشیدنجلیقهانتحارییاراندنخودروهاییپرازموادمنفجرهبهمناطق

کنند.براساسآماردیدهبانحقوقبشر،درسوریهفقطدر

مدنظرداعش،آنهارامنفجر 
شده است
ژوئیه سال  ،8101بیش از نوزده مورد از انفجارهای انتحاری کودکان ثبت  
میدهد که
عالوهبر موارد یادشده ،این نهاد ،گزارشهایی ارائه  
(  .)Benotman, 2016: 44
طبقآنها،قبایلمحلی،برخیازخانوادههارادراستاناالنبارمجبورکردند،کودکانخودرا

میکردند،
خودداری 

برایپیوستنبهداعشبفرستند.کودکانیکهخانواده آنها از این عمل 

میدانند که در «جهاد»
میشدند ،زیرا تکفیریها کودکان را نیز موظف  
بهزور گرفته  

هابرایاعداموسربریدنمخالفانبهکار


شدهتوسطتکفیری

کنند.کودکانربوده
مشارکت 
 30هزارزن
دهندهاینحقیقتتلخ است کهداعش،حدود 


شوند.آمارهانشان
گرفته  
می
هاییخشنمیبینندتا

حامله درعراقوشامدارد.کودکاناز همانابتدایتولد،آموزش
نسل آینده تکفیریها را تشکیل دهند ( .)Moore, 2016: 221روزنامه ایندیپندنت
هایملحقشدهبهداعش


نسلیجدیدکهازفرزنداناروپایی
انگلستاندراینبارهنوشت«:

عروسهای جهادی» ،همچنان رو به

هستند ،همچنان درحال افزایش است ،زیرا شمار «


افزایشاست»( .)Dearden, 2016: 115
سناریوی محتمل
(ادامه وضعیت موجود همین روندها و احتمال اینکه ازطرف گروههای تکفیری ضرباتی
ایراندرمناطققابلنفوذواردشود،وجوددارد) .

قابلتوجهبهامنیتملیجمهوریاسالمی

یابد.بهعنوان نمونه ادامه

بهآندستهازآیندههاییاشارهدارد کهاحتماالًتحقق می
روندهایفعلیازجملهآیندههاییاستکهاحتماالًاتفاقمیافتد.برابرفرضیهاینپژوهش
هایتکفیریدرآیندهباتشدیدفرقهگرائیمذهبی،اختالفاتقومیوزبانی

کهرفتارگروه
آیندهامنیتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوتمامیتارضیجمهوریاسالمیایران
راتحتتأثیرقراردهند .
ومذهبتشیعبهطورعام،

هایسلفیوتروریستیعلیهایرانبهطورخاص


دشمنیگروه
دربیانیههایرسمیخود

اینیستومخفینیزنبودهاست.گروههایتکفیری


موضوعتازه
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مردم ایران را مرتد ،صفوی و مجوس توصیف کردهاند .جمهوری اسالمی ایران به علت
یکسو و حمایت آن از دولتهای عراق و سوریه
اختالفات عقیدتی با این گروه از 
تریندشمنانداعشتلقیمیشود .


عنوانیکیازمهم

دیگر،درمجموعبه

ازسوی
مسلمانانشیعهرایکیازاهدفاصلیخودتعیینکردهوبهعلت

گروههایتکفیری ،

هویتایرانی،میتوانادعاکردکهاینگروهتروریستی

نقشمهموحیاتیتشیعدرتعریف
بنیانایرانرا هدفقراردادهاستوتهدیدآنعلیهایرانیکتهدیدوجودیمحسوب
گروهایتکفیری علیهکشورما،حضورایراندرخطمقدم
میشود .علتدیگرخصومت 

مبارزه با تروریسم و حمایت آن از دولتهای عراق و سوریه است .مداخله بههنگام
جمهوریاسالمیایرانوحضورنظامی،اطالعاتیوامنیتیآنبرایکمکبهارتشعراقو
گروههای تکفیری در این دو کشور
سوریه از جمله مهمترین موانع پیشرفت و گسترش  
گروههای تکفیری،
عبارتدیگر  ،

بهطورخاص و در سراسر منطقه بهطورکلی ،بوده است .به

دوبههمینعلتاستکه

هایخوددرعراقوسوریهمیدانن


ایرانراعلتاصلیناکامی
میخواهندازایرانانتقامبگیرند .

تحملشکستهایمتوالی

علتدیگردرپساقداماتتروریستیتکفیری علیهایران ،
هاینبرددرعراقوسوریهاست.ایناصلدرموردگروههایترویستیوافراطی


درمیدان
کنندونگرانمیشوند،بهعملیات


هرزماناحساسضعفوشکستمی
وجودداردکه 

تروریستی در کشورهای دیگر اقدام میکنند تا بر شکستهای خود سرپوش بگذارند و
هوادارانونیروهایخودراتقویتکنندوضمنانگیزهدادنبهآنهاافرادبیشتریرا

وحیه
ر 
بهاستخدامدرآورند .
گروههای تکفیری دو نماد
درمورد مکان وقوع این حمالت تروریستی نیز باید گفت  
جمهوریاسالمیایرانرادرحمالتتروریستیخود هدفقراردادکهنخستینآن حرم
همهمسلمانانبلکهبنیانگذار

تنهایکنمادمذهبیمورداحترام


(ره)بودکهنه
امامخمینی
و نماد جمهوری اسالمی ایران است .دومین هدف مجلس شورای اسالمی ایران بود که
ساالریدراینکشورمحسوبمیشود .درواقع،داعشباانتخابایندو


ستونمهممردم
مکانتالشکردتادوستونبسیارمهمجمهوریاسالمیراهدفقراردهد.درخاتمهباید
گروههای تکفیری پس از این حمالت تروریستی ،جمهوری
یادآور شد که احتمال دارد  
هرچهبیشترناامنکند.توجه
اسالمیایرانرابااجرایحمالتتروریستیوانتحاریخود  
وشیاریهای داخلی ،اتخاذ مالحظات امنیتی،

هرچهبیشتر به تحوالت منطقهای ،افزایشه
 
همکاریموثرمیانمردمودستگاههایاطالعاتیوامنیتی

هماهنگیمیاننهادهایکشور،
هایالزمبرایپیشگیریازوقوعاینگونهحمالتتروریستیدرآیندهاست .


گام

شدنکاملگروههایتکفیریوعدمتهدیدامنیتجمهوریاسالمی

رفتنوریشه 
کن


(ازبین
ایران) 
در سطح رفتاری ،مهمترین ویژگی جریانهای تکفیری را میتوان ستیزهجویی،
نامبردودرجنبهرفتاراجتماعی،ایجادکننده

خشونت،ترورودرنهایتجنایتوخونریزی
کنندهتمدنوفرهنگاسالمیوغیراسالمیونیزتقویتکننده


ان،نابود
تفرقهمیانمسلمان
دشمنان اسالم از مهمترین ویژگیهای رفتاری این جریانهاست که بهشدت از جنبه
اخالقی و عقیدتی متأثر است .به تناسب ،راهکارهای برونرفتاز مشکالت و آسیبهای
جریانهای تکفیری ،در دو عرصه فکری ـ فرهنگی و سیاسی ارائه شده است .در عرصه

راهکارهای فکری ـ فرهنگی مهمترین راهکارها ،عبارت است از :تقویت گفتگو و تقریب
مذاهب اسالمی ،تفاهم بر مشترکات میان شیعه و اهل سنت ،پرهیز از اختالفافکنی و
نمودهایتشدیدآن(ازجملهپرهیزازتوهینوتخریبسایرمذاهباسالمی)وبازگشتبه
مسیر فهم دقیق قرآن و بهکارگیری راهکارهای قرآنی در امت اسالمی و . ...از جمله
راهکارهای سیاسی که در طرد و ریشهکنی جریانهای تکفیری مؤثر است میتوان به
همگراییووحدتمیانمسلمینولزومشناختوطردونفیدسیسههایشیطانی

تقویت

اندازیجریانهایتکفیریاشارهنمود.


افکنیوراه

ندرمقابلاختالف
دشمنوفریبنخورد

هاوضعفها،رویکردهاوراهکارهای همسازگرایانهو همگرایانه


بایدباشناختنقاطآسیب
در زمینههای فرهنگی و سیاسی شکل بگیرد ،با شکلگیری رویکردهای جدید میتوان
ریباپدیدهشومجریانهایتکفیریبهمبارزهپرداختو

لحاظعقیدهای،اخالقیورفتا


به
ریشهآنرادرجهاناسالمخشکاند(دانشیار .)2:0331،
ازمجموع08شاخصکهدرقالب4سناریومحتمل،ممکن،باورکردنیومطلوب،مورد
هرکدامازسناریوهابهترتیب

دادن
وتحلیلقرارگرفتبهشرحجدولذیلاحتمالرخ 

تجزیه
اولویتازباالبهپائینبراساسچارچوبنظریپژوهش،ارائهمیشود .

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

سناریوی ارجح (مطلوب)
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اولویت
اول

بهعنواننمونه ،ادامه روندهای فعلی از جمله آیندههایی است که
احتماالً اتفاق میافتد که در این سناریو ادامه وضعیت موجود همین
روندها و احتمال اینکه ازطرف گروههای تکفیری ضرباتی قابلتوجه

احتمال

خیلی

رخدادن

زیاد

به امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در مناطق قابلنفوذ وارد شود،
وجود دارد؛ مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
سناریوی باورکردنی
شامل آن دسته از موقعیتهایی است که میتواند در آینده تحقق یابد
و بهعبارتدیگر آن دسته از آیندههایی است که براساس دانش فعلی
اولویت

بشر امکانپذیر است و مخالف و متناقض با اصول فیزیکی بشر

احتمال

دوم

امروزی نیستند .در این سناریو شکست و رفتن گروههای تکفیری از

رخدادن

زیاد

غرب آسیا و حضور آنها در مناطق دوردست مثل آفریقا یا آسیای
شرقی دور و زدن ضربات محدود و کماهمیت به امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
سناریوی مطلوب
این دسته از آیندهها ،آیندههای مطلوب ما هستند و برخالف آیندههای
اولویت

دیگر و به دالیل اینکه بیشتر ذهنگرا و ارزشی هستند با آیندههای

احتمال

سوم

محتمل و ممکن تفاوت دارند .در این سناریو ازبینرفتن کامل و

رخدادن

کم

ریشهکنشدن گروههای تکفیری و عدم تهدید امنیت جمهوری
اسالمی ایران ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
سناریوی ممکن
سناریوی ممکن یکی از سناریوهایی است که از اهمیت کمتری از
اولویت
چهارم

بعد تحقق آن نسبت به سایر سناریوها وجود دارد و بههمینعلت در
دسته آینده ممکن قرار میگیرد .در این سناریو پیروزی کامل
گروههای تکفیری در منطقه و امکان بهچالشکشیدن کامل امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران با ورود آنها به کشور جمهوری اسالمی ایران،
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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احتمال

خیلی

رخدادن

کم

کمکهایمالیکشورهای
گروههایتکفیری،توسطنیروهایاطالعاتیامریکاوانگلیسو  
همکاریخلیجفارسبرایمقابلهباقدرتشیعیانوافزایشنفوذایرانایجادشدو

شورای 

ترکیه نیز بهدلیل رقابت و مقابله با قدرت منطقهای ایران و رژیم صهیونیستی با هدف
کاهشنفوذایرانوجلوگیریازحملهاحتمالیایرانومتحدانش(حماسوحزباهلل)و

سرگرمکردن افکار عمومی و انحراف توجهات از مسائل اعراب و رژیم صهیونیستی به

گونهکهدرفرضیهاصلیپژوهش مطرح شد:
همان 
حمایتازگروههایتکفیری پرداخت  .
هایتکفیریباتشدیدفرقهگراییمذهبی،اختالفاتقومی

ازدیدگاهآیندهپژوهیرفتارگروه

و زبانی ،آینده امنیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تمامیت ارضی جمهوری
اسالمی ایران را تحت تأثیر قرار میدهند که در این پژوهش در تجزیهوتحلیل اطالعات
هراسی،اقدامبهفرقهگرایی


ایباطرحمسائلیمثلشیعه
قدرتهایمنطقهایوفرامنطقه

مذهبی در محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران نمودند و قدرتهای فرامنطقهای با
یدرکشورهایعراقوسوریهاختالفات

هایتکفیریباطرحتجزیهطلب

پشتیبانیازگروه
هایهمجوارباجمهوریاسالمی
قومیوزبانیبیناقوامکردوبلوچوترکمنرادرکشور 

هایتکفیریبهحریمامنیتیخألهاینفوذدرمرزهای

ایرانبهوجودآوردندوباورودگروه

جمهوری اسالمی ایران ،مرزبانان جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات تروریستی در
حرمحضرتامام(ره)ومجلسشورایاسالمی،امنیتملیجمهوریاسالمیایرانراتحت
تأثیرقراردادند .
لذا براساس مطالعه روندها و سناریوهای مطرحشده گروههای تکفیری بهدلیل اینکه
کشورهای

تفکر تکفیری در محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران و بسترهای آن در
همجوارباجمهوریاسالمیایرانوجوددارددرچارچوبسناریویمحتملادامهوضعیت
موجود همین روندها و احتمال اینکه ازطرف گروههای تکفیری ،ضرباتی قابلتوجه به
ایراندرمناطققابلنفوذواردشود؛وجوددارد .

امنیتملیجمهوریاسالمی
گروههای تکفیری بهعنوان مولود اشغالگری امریکا از سال  8103در قامت دولت

اسالمی شام و عراق در عراق رشد وگسترش پیدا کرد و توانست بر قسمتی از محور
مقاومتتسلطیابد.محورمقاومت،منطقهراهبردیجمهوریاسالمیایراناستوهرگونه

ثباتیسیاسیونظامیدرهریکازکشورهایحوزهژئوپلیتیکشیعه،باعث


نظمیوبی

بی
بیثباتی و تهدید امنیت ملی این مجموعه ژئوپلیتیک میشود .بنابراین ،داعش بهعنوان

نظمیدراینمنطقهشدهوتهدیداتگستردهایراعلیه

عاملتهدید،باعثبیثباتیوبی
امنیت جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت در چهار بعد امنیتی ،نظامی ،سیاسی،

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

نتیجه گیری
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قتصادیواجتماعیبههمراهداشتهکهعبارتنداز :

ا
ـدربعدنظامی،بقاوامنیتفیزیکیعراقوسوریهراباخطرسقوطمواجهکردهو
مصمم به سرنگونی ایران است و ازآنجاکه داعش ثروتمندترین گروهک تروریستی است،
درصورت دستیابی غیرقانونی به سالح کشتار جمعی ،از آن علیه دشمنان خود استفاده
خواهدکرد.ایرانباداشتن 0111کیلومترمرزمشترکباعراقورشدو گسترشداعش
در افغانستان ،از ناحیه مرزهایی شرقی و غربی خود در تیررس گروههای تکفیری قرار
هفیزیکیآنتنگترشدهاست.

گرفتهوحلقهمحاصر
عراقمیشودکهاین

دربعدسیاسی،باعثتضعیفدولتسوریه،حزباهلللبنان و 

ـ
امر باعث منحرفکردن بیداری اسالمی ،تضعیف دوباره شیعیانو حضور دوباره نیروهای
امریکا درقالب ائتالف علیه داعش و چرخش توازن قدرت به سمت رژیم غاصب
کارمیشود.


صهیونیستیواعرابمحافظ
دربعداقتصادیباتسلطبربخشهاییازمحورمقاومت،باعثکاهشروندتجارت

ـ
صادراتوواردات بینایران،سوریهوعراق شدهودرصورتتسلط برژئوپلیتیکانرژی
شیعه ،باعث اختالل در صدور انرژی و تغییر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به نفع امریکا
میشودکهاینامرمحصورشدنایراندرمنطقهرادرپیخواهدداشت.

ـ در بعد اجتماعی ،باعث مخدوششدن منزلت ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران،
تخریبفرهنگاسالمیومخدوشکردنچهرهاسالمنابمحمدی(ص)وتوسعهمفاهیمی

به غیر از ایده نظام سیاسی جمهوری اسالمی شده و درصورت تسلط کامل بر محور
مقاومتمیتواندباعثایجادتنشهایقومیـقرقهای،بسترسازیبرایگروهایافراطیو
برخوردهایمسلحانهدرمرزهایایرانشود .
هنوز درعمل ،ارادهای بین نخبگان حکومتی در دولتهای اسالمی برای همگرایی
نیست و ازاینرو ،گروههای تکفیری با نام اسالم ،زمینههای واگرایی را بین کشورهای
کنند.الزماستدرداخلکشوربااقداماتتفرقهافکنانهمذهبیوقومی،


اسالمیفراهممی
همهجانبهاقدامات
مقابلهجدیصورتگیرد.مسئوالنامنیتیواطالعاتیکشوربارصد 

هایتکفیریدرمناطقغربوشمالغربوشرقکشور،ازتحرکبیشازحداین


گروه
هاممانعتبهعملآورند .


گروه
یافتههای پژوهش نشان میدهد که رفتار گروههای تکفیری در آینده امنیت ملی
تواندرقالبچهارسناریو،تجزیهوتحلیلونتیجهگیریکرد

جمهوریاسالمیایرانرامی
کهعبارتنداز :
 .0سناریوی محتمل :یعنی ادامه وضعیت موجود و همین روندها و احتمال اینکه

تبیین آیندهپژوهانه تأثیر رفتار گروههای تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

ازطرف گروههای تکفیری ضرباتی قابلتوجه به امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در
مناطققابلنفوذواردشود،وجوددارد .

شدنگروههایتکفیریوعدمتهدید

رفتنکاملوریشه 
کن


سناریویمطلوب:ازبین
.8
امنیتجمهوریاسالمیایران.
 .3سناریوی ممکن :پیروزی کامل گروههای تکفیری در منطقه و امکان
چالشکشیدنکاملامنیتملیجمهوریاسالمیایرانباورودآنهابهکشور.


به
سناریویباورکردنی:شکستورفتنگروههایتکفیریازغربآسیاوحضورآنها

.4
مناطقدوردستمثلآفریقایاآسیایشرقیدوروزدنضرباتمحدودوکماهمیتبه

در
امنیتملیجمهوریاسالمیایران.
شدتوضعفهرکدامازاینسناریوهایچهارگانهدرقالب  08شاخصسنجیدهشد.

یافتههای پژوهش نشان میدهد که گروههای تکفیری در آینده در مناطق قابلنفوذ

براساس سناریوی محتمل میتوانند ضرباتی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران وارد
کنندوسناریویمحتملنسبتبهسایرسناریوهاازجهتعملیبودنتهدیدعلیهامنیت

ملیجمهوریاسالمیایرانازاهمیتباالییبرخورداراست.
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