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بر پايه منابع کتابخا هايی و فیشبرداری از اسناد و منابع به بررسی زمینه و
ع امل تاريخی پرداخته ا س ؛ برخی يافتههای پزوهش بیا گر اين ا س که
م ضتت تکفیر تروريستتم ريشتته دينی دارد؛ و ا قالب استتالمی ايران با
گروههای تروريستتتی و تکفیری در عرصتته ظری و عملی م اجهه و مقابله
کرده اس .

واژگان کلیدی
تکفیر و بد ع  ،افراطگرايی ،استتتالم ،ا قالب استتتالمی ،داعش ،م اجهه و
مقابله.

 .1مقدمه
امروزه دین نقش م می در زندگی فردی و اجتماعی بشتتتتتتتر دارد ،تفاوت ندارد جدا از
گرایش دینی در استتتتتالم و ستتتتتایر ادیان و در هری از مذاهو نقش م م و ت یین کننده
دارد .در اندیشتتم متفسران مستت مان و در ا یات بم مقاومت و رویسرد انقالبی خوو و
پسندیده بوده و گرایش بم افراط و تروریسم مذموم شناختم شده است .در کتو آسمانی
«قرآن کریم» ت ا یم زندگی اجتماعی و ستتتتیاستتتتی برای پیروان آن آورده شتتتتده استتتتت.
همچنین خشتتتتتونت و تروریستتتتتم در دو دین مورد تایید نبوده و رفتارهای افراطگرایانم
گروه ای سیاسی و تروریستی هم از طرف متفسران مس مان و مسی ی مردود دانستم
شتتده و در میان مردم نیز تایید نشتتده استتت .با عنایت بم اهمیت مو تتو در این زمینم
پژوهشهای مت ددی انجام شده است.
طبق اصتتتو روشتتتن قانون استتتاستتتی جم وری استتتالمی ایران کم برآمده از مبانی
قرآنی و تو یدی استتتت مایت از مستتت مانان ،مستتتت تتت فان و مظ ومان عا م در برابر
قدرتهای مستسبر ،یسی از اصو سیاست خارجی میباشد (قانون اساسی جم وری
اسالمی ایران ،اص  . 154از آنجا کم جم وري اسالمي ایران س ادت انسان در ك
جام م بشتتتتري را آرمان خود ميداند و استتتتتقال آزادي و كومت ق و عد را ق
همم مردم ج ان ميشتتتتتتناستتتتتتد ،بنابراین در عین خودداري كام از هرگونم دخا ت در
امور داخ ي م تهاي دیگر از مبارزه قط بانم مستتتت تتت فین در برابر مستتتتكبرین در
هر نقطم از ج ان مایت ميكند.
خداوند مت ا در سوره ن  ،آیم ،36اشاره مينماید مبارزه با طاغوت و طاغوتیان
و دفا از قوق م رومان یكي از م مترین اهداف پیامبران بوده استتتتتتتتت .نظام هاي
استتتتكباري براي دستتتتیابي بم اهداف خود همواره مستتتت تتت فین را قرباني امیا خود
كردهاند بر همین استتا پیامبر استتالم اص ت دفا از مظ وم و مخا فت با ظ م را در
تمامي ارتباطات سیا سياش رعایت مينمود .ای شان دفا از مظ وم اگرچم گروه ،قبی م

تکفیر در اسالم و رويکرد ا قالب اسالمی به گروههای تروريستی معاصر ...



169

یا كشتتتتوري كوچك باشتتتتند مورد تأكید قرار ميدادند .انقالو استتتتالمي ایران بم رهبري
امام خمیني كم انقالبي در راستتتتتتتتاي اهداف پیامبران بوده همواره یكي از م مترین
اهداف و اصتتو آن مایت از مستتت ت فان عا م كم بم عنوان ن تتت مستتت ت فان نیز
م روف استتتت« .قانون استتتاستتتي با توجم بم م تواي استتتالمي انقالو ایران كم ركتي
براي پیروزي تمامي مست فین بر مستكبرین بود زمینم تداوم این انقالو را در داخ
و خارج كشتتور فراهم ميكند بم ویژه در گستتترش روابط بینا م ي با دیگر جنبشهاي
استتتتتالمي و مردمي ميكوشتتتتتد تا راه امت وا ده را هموار كند و استتتتتتمرار مبارزه در
نجات م م روم و ت ت ستتتتتم در تمامي ج ان قوام یابد» (قانون استتتتاستتتتی جم وری
اسالمی ،اصو 11،152و  . 154با توجم بم مبانی اسالمی و اصو یادشده در قانون
استتتتاستتتتی (از جم م اصتتتتو  154 ،152 ،14 ،11و بند  16اصتتتت  ، 3نظام جم وری
استتتتالمی خود را موظف بم مایت از قوق همم انستتتتانها ،خصتتتتوصتتتتا مستتتت مانان و
مست فان ج ان میداند.
همچنین در اص  154قانون اساسي آمده است« :جم وري اسالمي ایران س ادت
انستتان در ك جام م بشتتري را آرمان خود ميداند و استتتقال آزادي و كومت ق و
عد را ق همم مردم ج ان ميشتتتناستتتد ،بنابراین در عین خودداري كام از هرگونم
دخا ت در امور داخ ي م ت هاي دیگر از مبارزه قط بانم مستتتتتتتت تتتتتتت فین در برابر
مستتتكبرین در هر نقطم از ج ان مایت ميكند ».مایت ميتواند مف ومي گستتترده را
شتتتتام شتتتتود كم از ارستتتتا ستتتتال و اعزام قوا تا تقدیم عواطف و ابراز ا ستتتتاستتتتاتي
صتتمیمانم و دوستتتانم و نصتتی تي مشتتفقانم بم مظ ومان در ج ت همدردي و یا گفتگویي
با ظا مان در ج ت ا قاق قوق م رومان را دربرميگیرد (ایزدی. 137 :1381 ،
تروریستتتتم ی نی اقداماتی خشتتتتونتآمیز و با رعو و و شتتتتت کم از ابتدا در تمامی
ادیان و عرصتتتمهای ستتتیاستتتی وجود داشتتتتم استتتت .بم نظر میرستتتد ،ترور عالوه بر
خشتتونت و کشتتتار در استتالم پذیرفتم شتتده نیستتتز زیرا فطرت انستتان بیشتتتر رویسرد
انقالبی برای نی بم آزادی داشتتتتم و مخا ف با هرگونم افراطگرایی بوده و همچنان در
آموزهها و باورهای اصی دو دین وجود دارد.
اهمیت و هدف :هدف مقا م بررستتتتتتتی ماهیت گروههای تسفیری و رویسرد انقالو
اسالمی و گفتمان انقالو بم این گروهها هست.
روش پژوهش :روش مورد استفاده در مقا م توصیفی – ت ی ی است کم با استفاده
از م نابع ک تاب خا نمایی و نو تاریخی م طا و مورد ب رهبرداری و فیشبرداری قرار
گرفتم است.
 .2مفهوم تکفیر و تروریسم
در مف ومشتتتتناستتتتی «تروریستتتتم» گفتنی استتتتت کمز ف ا یتهاى بازیگران دو تى یا غیر
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دو تى كم تالش مىكنند با استتتفاده از فنون خشتتونتآمیز ،بم اهداف ستتیاستتى خود دستتت
یابند ( . Plano & Roy, 1988, p 201نیز ب رهبردارى ستتتیاستتتى از خشتتتونت بم عنوان
ابزارى براى ت ت فشتتتتتتتتار قرار دادن یك كومت و یا جام م بم منظور پذیرش یك
تغییر ستتتیاستتتى یا اجتماعى استتتاستتتى ( . Robertson1993, p 458براستتتا یك ت ریف،
«تروریسم» پدیدهاى است كم در آن ف ا یتهاى شدید خشونتآمیز همچون قت عمدى،
بمباران ،و پرتاو كردن از ستتاختمان توستتط فرد یا گروهى بم اجرا در مىآید كم ادعا
مىكنند چنین اعما ى را بم منظور ب بود و تتتت یت ستتتتیاستتتتى انجام مىدهند .براستتتتا
ت ریف دیگر« ،تروریستتتتم» عبارت استتتتت از :دنبا كردن هدف ستتتتیاستتتتى از طریق
ابزارهاى خشتتتتتتونتآمیز و ت دید ( . Satyendra,1994:p674تروریستتتتتتم كاربرد ابزار
زورگویانم براى هدف قرار دادن مردم غیر نظامى در تالش براى دستیابى بم اهداف
ستتتیاستتتى ،مذهبى یا مانند آن استتتت .گروههایی کم برای رستتتیدن بم اهداف ستتتیاستتتی از
ابزارها و شتتتتتتتیوه های خشتتتتتتتونتآمیز استتتتتتتتفاده میکنند عم را «ترور» و گروه را
«تروریستتتتتم» مینامند (آشتتتتتوری . 99 :1373 ،بم کارگیری م استتتتتبم شتتتتتده و منظم
خشتتتتتونت غیرقانونی یا ت دید بم استتتتتتفاده از خشتتتتتونت غیر قانونی برای ا قاء تر و
ارعاو برا اجبار دو تها و جوامع برا نی بم اهداف ستتیاستتی ،مذهبی یا اید و وژیسی،
ی امر م مو در تاریخ بوده است (فت ی. (Broum, 2004,p3) 48 :1394 ،
کفر در اندیشم مسی ی این است کم كم فرد بم وسی م آن از ایمان كاتو یكي ،كم در
آن ت مید یافتم و بم آن اعتراف كرده استتت ،دستتت بر ميدارد (Lawlor, 1981, v1, p.
 679).تسفیر ،جدایي رستتتمي از و دت ك یستتتاستتتتز ی ني جدایي از ك یستتتاي كاتو یك،
خواه شتتتتتخا یا اشتتتتتخاصتتتتتي از ك یستتتتتا ،برتري استتتتتقف اعظم رم را نپذیرند ،و خواه
مرج یت پاپ را رد كنند .با قید او  ،ارتدوك ها بم عنوان فرقم اي از ك یستتتتتتتتاي
كاتو یك متمایز ميشتتتوندز زیرا این ك یستتتا برتري استتتقف اعظم رم را نستتتبت بم ستتتایر
استتتتتقفها و پاتریاكها نميپذیرد .با قید دوم ،ك یستتتتتاي پروتستتتتتتان خارج شتتتتتدهز زیرا
مرج یت استتتتتتتقف و پاپ رم را رد ميكند و فقط جیت كتاو مقد را مطر ميكن
 (Broderick, 1994, p. 303) .تسفیر و فرقمگرایی در كاتو یك را ميتوان نو خاصي
بدعت دانستتتت كم رن و بوي ستتتیاستتتي بم خود گرفتم ،گاه ك یستتتایي در مقاب و یا در
عرض ك یساي كاتو یك شك ميگیرد (امیری ،طاهری. 80 :1392 ،
بدعت نیز در این نوشتتتتار م اد تسفیر ق مداد شتتتده بدعت در غت باور و اعتقادي
استتت كم مخا ف آموزههاي استتاستتي دین استتت ،یا باوري استتت كم موافق با باور اك ر
مردم نی ست) (Oxford Dictionary, 2010در واقع آموزه غ ط یا تفسیر غ ط از آموزه
ص ی ي است كم توسط ك یساي كاتو یك بیان شده است .بدعت رسمي ،گناهي تأ م آور
و ستتتتتركشتتتتتي در برابر خداوند استتتتتت( (Broderick, 1994, p. 163) .ر.ک :امیری،
طاهری. 80 :1392 ،
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در مو تتتو افراطگرایی و تروریستتتم ،گروههایی وجود دارند کم با برداشتتتت غ ط
از ت ا یم دینی (استتتالم و مستتتی یت و با فتنمانگیزی دشتتتمنان استتتالم هر از چند گاهی
دستتتتتت بم خشتتتتتونتهایی میزنند ،کم از نظر اک ر گروههای مستتتتت مان م سوم استتتتتت.
خشونتهای فرقمای مخصوا مس مانان نیست و در مسی یت نیز شاهد چنین خشونت
هایی هستتت .افراطگرایی ی نی اقدامات خشتتونتآمیز و اقدام بم رفتارهای تروریستتتی،
در م نی و مف وم تروریسم آمده کم« ،ترور 1بم م ناى قت سیاسى بم وسی م اس م در
فارستتى متداو شتتده استتت و تازیان م اصتتر هراق را بم جاى ترور بم كار مىبرند و
این ك مم در فرانسم بم م ناى و شت و خوف آمده و كومت ترور هم اصو كومت
انقالبى استتتت كم پ از ستتتقوط ژیروندنها (از  31مم  1973تا 1974م در فرانستتتم
مستتتقر گردید و اعدامهاى ستتیاستتى فراوانى را مت تتمن بود( ».دریان. 328 :1382 ،
در این غتنامم ،در ت ریف تروریسم نیز آمده است« :اص كومت و شت و فشار;
اصو كومتى كم در فرانسم از  1793تا  1794م مستقر بود .در زبان فارسى ،این
ك مم بم اصتتتت ى اطالق مىشتتتتود كم در آن از قت هاى ستتتتیاستتتتى و ترور دفا گردد».
(دهخدا . 637 :1343 ،در این مقا م تسفیر و تروریسم از منظر دین اسالم و مسی یت
و ریشتتتمهای تاریخی آن ب ث و بررستتتی شتتتده و اهداف و رویسرد گروههای تسفیری
اشاره شده است.
 -3تکفیر و تروریسم در دین اسالم و جهان معاصر
افراطگرایی از مبا ث قاب پژوهش و بررستتتی در تاریخ استتتالم هستتتت ،ظ ور جریان
هایی کم ستتمب گرایشهای افراطی در عرصتتم فرق و اندیشتتم بودهاند .از اظ تاریخی
پیشتتتینم این جریانهای تسفیری – ج ادی در ج ان استتتالم بم دوران خ فیم او باز می
گردد زمانی کم در جریان جن های رده دستتتتتتگاه خالقت م ار تتتتتان خود را کافر و
خارج از دین ق مداد کرد ،اما ظ ور بارز این اندیشتتتم کم قا و شتتتناختم شتتتدهتری دارد
مربوط بم جریان خوارج در دهم چ ه.ق است کم از آنها ب نوان تسفیریهای صدر
استتتتالم نام برده میشتتتتود ،جریانی کم از ی تردید و ف م غیر صتتتت یخ درخصتتتتوا
اقدامات امام ع ی پدیدار شتتتتتده و برای او ین بار اه قب م را تسفیر کرد و با مطر
کردن شتتتت ارهای استتتتالمی ،قرا تی از دین ارا م کرد کم مورد قبو هیز کدام از فرق
استتتتتتتالمی نبود (ج فریان . 363 :1387 ،جریان خوارج کم بصتتتتتتتورت بارز پ از
رکت کامال ستیاستی بود،
ماجرای ت سیم در جن صتفین شتس گرفت .در آغاز ی
اما برخی از مورخان آن را جریانی اصا تا دینی ارزیابی کردهاند .آنها در ابتدای امر
مخصتتوصتتا داوران امام ع ی عقاید خاصتتی در برخورد با مستتا کالمی و اعتقادی
نداشتند ،اما در زمان خالفت عبدا م بود کم با این عقاید آمیختم شدند و بم تدریج بم
1. Terreur
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افسار خود نظم و انستتتتتتتجام دادند( .ج فری 106 :1363 ،پدیدار شتتتتتتتدن این جریان،
رکتی فی ا بداهم ت قی نشتتتتده استتتتت ،ب سم آن را جریانی ستتتتازمان یافتم دانستتتتتماند کم
چندین دهم مترصتتد چنین فرصتتتی بوده استتت( .قربان پور 1 :1390 ،ردپای خوارج
را میتوان بصتتتتتتتورت مخا فتهای پی در پی برخی از افراد چونز ذوا خویصتتتتتتتره با
پیامبر در زمان ایشتتتتان جستتتتتجو کرد( .بخاری ،بی تا 200 :در زمان ستتتتم خ یفم
او نیز چنانسم از شتتواهد تاریخی بر میآید ی ستتری دستتای و برناممهای ستتیاستتی
بستتتتر مناستتتو را برای رشتتتد و شتتتس گیری جریان خوارج ایجاد کرد شتتتاگرد مشتتت ور
ابو نیفم بود .ابن نب پ از این در ط و ع م بم كوفم ،بصتتتتتره ،مكم ،مدینم ،شتتتتتام،
مغرو ،ا جزایر ،عراق ،فار  ،خراستتان ،جاز و صتتن ا ستتفر كرد (دایره ا م ارف،
 . 718 :1373مب ث خارجیگری و تسفیر بم مدت شتتتش قرن ،بد ی اینسم با اندیشتتتم
استالمی نمیستاخت از میان رفت تا اینسم در قرن هفتم ه.ق بار دیگر توستط ابن تیممم
رانی با ا یای واژههای تسفیر و ج اد نمود تازهای یافت .تا قرن هشتم در بالد اسالم
رواج فراوان داشت .ابن نب از شاگردان شاف ي بودز سپ از وي جدا شد و مذهو
جدیدي ابدا كرد (مشتتتتتسور . 169 :1368 ،قرن چ ارم ه.ق تا قرن شتتتتتشتتتتتم هجري
دوران فطرت یا سكوت اندیشمهاي س فيگري ص و است .ا بتم در قرن چ ارم هجري
ابوم مد ستتتتن بن ع ي بن خ ف برب اري براي ا یاي ستتتت فيگري تالش كرد ،اما در
برابر شتتورش مردم كاري از پیش نبرد .این ستتكوت ادامم داشتتت تا اواخر قرن هفتم و
اوای قرن هشتتتتتم كم با ا یاي عقاید ستتتت في توستتتتط ابن تیمیم و ابن قیم ا جوزیم مواجم
هستیم .ع ي ا جابري در ا ر خود مينویسد« :با سقوط بغداد در عا م تسنن تفكر س في
ا یا شد كم نمایندگان عمدة آن ابن تیمیم ( 728ـ 661ه.ق و شاگردش ابن قیم ا جوزیم
( 751ـتتتتت 691ه.ق بودند .ابن تیمیم از نب يگري شرو كرد و ي در د روش خود
موفق بم ایجاد نوعي هماهنگي میان م قو و منقو شتتتتتتتد و بم اظ بيپروایي كم در
ابراز داشتتتت ،با صتتتوفیم و تشتتتیع و تي فقی ان ستتتني درافتاد و از ستتتوي آنان ،عنوان
«متبد » و «من رف» یافت ،در ا ي كم س ت فیان قو «م یي ا ستتنم» بدو دادند .ابن
تیمیم ،نب ي خا ا نیست و اجت ادهاي خاا دارد :عق را رد و براي م رفت یقیني
یف (مراد دیث « سن» است نم «متروك»
بم «فطرت» رجو ميكند .دیث
را بر رأي برتري مين د و منكر «مجاز» و «تأوی » استتتتتت .روش ابن تیمیم را ابن
قیم ا جوزیم ت میم داد .ستتیوطي میان نظریات ابن تیمیم و ا مد بن نب تطبیق برقرار
كرد و باالخره م مد بن عبدا وهاو (متوفي  1206رف هاي ابن تیمیم را بم عم
درآورد و با بم دستتتتتتتت آوردن یك مركز و قدرت اجرایي توانستتتتتتتت مخا فان خود را
«خارج از اسالم» ق مداد كند و در م رض قت و غارت قرار دهد( ».جابری:1409 ،
. 109
وی ب نوان پدر م نوی ف االن ستتتتتتتنی رادی سا مدرن کم ه مم متفسران رادی سا
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م اصتتتتتتتر بم او استتتتتتتتناد میجویند .از اید و وگ های مستو تسفیر بود کم مستتتتتتت م
تسفیرگرایی را در آغاز دعوت خویش ت وریزه کرد و بستتتتتتتط داد و ب نوان او ین متا م
مستتت مانان بصتتتورت منظم و منستتتجم بم مستتت م ج اد پرداخت و بخش بزرگی از کتاو
ا ستتتیاستتتیم و ا شتتترعیم را بم این مو تتتو اختصتتتاا داد  .با مرگ ابن تیمیم در قرن
دوازدهم ه.ق برای او ین بار م مد بن عبدا وهاو این مفاهیم را وارد جریان فسری
خو کرد و آنها را گستتتترش داد .او با داشتتتتن عقاید بنیادین مبارزه با شتتترک و مبارزه
در راه استقرار تو ید و یستاپرستی ،در رسا م کشف ا شب ات خویش بیش از  24بار
مس مانان غیر وهابی را مشرک و بیش از  25مرتبم آنان را کافر ،مرتد ،بت پرست و
غیره م رفی کرد( .مو قی. 162 – 161 :1374 ،
مدتی ب د این جریان کم در مبارزه با کافران نمود پیدا کرده بود بم آ تی در دستتتتتت
مت صتتبان مذهبی تبدی شتتد و رفتم رفتم بر جنبمهای فرقمگرایی خود افزود و بم شتتس
برجستمای وارد مبارزه عقیدتی درون دینی شد کم اص آن ظ ور گروههای تسفیری
– ج ادی ،طا بان ،ستتتتتتتپاه صتتتتتتت ابم ،ا قاعده و غیره بود .گروههایی کم در راه ت می
اندیشمها و ترویج برداشتهای خارجیگری خود ،با ربمهای مشترک تسفیر و ج اد،
دستتتتت بم قت عام مستتتت مانان زدند .در ادامم این خط ستتتتیر ،امروزه در عراق پ از
گذشتتت چندین ستتا از ستتقوط صتتدام ستتین با اقدامات شتتاخمای از ا قاعده ،موستتوم بم
جریان ا قاعده عراق بود ،کم از آن بم «دو ت استتتتتالمی شتتتتتام وعراق» و اختصتتتتتارا
«داعش» ت بیر میشتتتود .همچنین گروههای تروریستتتتی و تسفیری نظیر بوکو رام و
ا شباو نیز در افریقا ف ا یت دارند .در اینجا تن ا بم صورت اجما بم گروه تروریستی
تسفیری داعش اشاره میشود.
گروه تسفیری تروریستی داعش :شس گیری داعش بم دوره پ از م م آمریسا بم
عراق و ورود اع تتتتتتای ا قاعده بم این کشتتتتتتور باز میگردد .ابومصتتتتتت و ا زرقاوی،
رهبری شتتتتتاخم ا قاعده در عراق را بم ع ده گرفت .وی کم متو د شتتتتت ر «ا زرقا» ی
اردن بود ،گروه «ا تو یتتد و ا ج تتاد» را در ستتتتتتتتتا  2003ظتتاهرا برای مقتتاب تتم بتتا
آمریساییها ایجاد کرد .ا زرقاوی کم گرایشتتتتتات تتتتتدشتتتتتی ی شتتتتتدیدی داشتتتتتت نم تن ا
آمریسایی ها ب سم شتتتتتتتی یان عراق را مورد هدف قرار میداد .در دوره وی صتتتتتتتدها
عم یات تروریستتتتی ع یم مردم عراق و بم ویژه در شتتت رهای مقد این کشتتتور انجام
شتتد .گروه تروریستتتی ا تو ید و ا ج اد کم ش ت بمهای همنام خود در دیگر کشتتورها از
جم م م ناطق غربی جم وری استتتتتتتالمی دارد ،رابطم خود را با ا قاعده فظ کرد و
فرامین استتتتتتتامم بن الدن و ایمن ا ظواهری را اجرا میکرد .در ستتتتتتتا  ،2004گروه
تسفیری «ا قاعده در ستترزمین بین ا ن رین» ایجاد شتتد کم چندان دوام نیاورد .با کشتتتم
شتدن ا زرقاوی در ستا  ،2006ستازمان تروریستتی «دو ت استالمی عراق» جانشتین
ا تو ید و ا ج اد و ا قاعده در ستترزمین بین ا ن رین شتتد( .عبا زاده– 151 :1389 ،
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 154و  162در این راستتتتا با رفتن «فاظ نزا خال یم» تروریستتتت اردنی االصتتت
م روف بم ابی مصتتتتتتت و زرقاوی بم عراق ی صتتتتتتت نم امید بخش برای گستتتتتتتترش
ف ا یتهای آنچم نست دوم ا قاعده جن در عراق را ی فرصتت بینظی برای جنبش
ج انی ج اد برای درگیر کردن و شتتتسستتتت امریسا و گستتتترش منازعم در کشتتتورهای
همسایم ت ی میکردند( .عبا زاده163 :1388 ،
برای اجرای استتتتتتراتژی جن فرقمای خویش بر بموگذاریهای انت اری با هدف
وارد کردن ت فات وستتتیع بم غیر نظامیان شتتتی ی متمرکز شتتتد اقدامات یسم او ج آن در
ستتا  2006باعث رادیسا شتتدن ف تتای داخ ی عراق و افزایش خشتتونتهای فرقمای
شد .این استراتژی از ی سو مورد مخا فت ایمن ا ظواهری همسار قدیمی و ا مقدیسی
استاد وی قرار گرفت (اسماعی ی 28 :1386 ،و از سوی دیگر موجبات اختالف اه
سنت را با وی فراهم ساخت ،اما زرقاوی در ژانویم  2006با تشسی شورای مجاهدین
بم رهبری عبدهللا رشتتید ا بغدادی ،ب نوان ستتازمانی فراگیرو متشتتس از ا قاعده عراق،
مج شتتتتورای مجاهدین ،ارتش ا ستتتتنم ،گروه هیا ابو فظ مصتتتتری و غیره بم ا قاعده
عراق و ج م م ی داد و بر این اختالفات فا ق امد (مستتتقیمی 346 :1389 ،از این بم
ب د تمام ج ادیهای عراق تسفیر شدند و کاسنی کم دارای گرایش سنی افراطی نبودند
کافر خوانده شدند .این موا ع منفی ع یم اه سنت عراق باعث شد تا سنیهای م ی
از مر م اختالف و تنش بم ستتتتتتتوی ت قاب کام با این تشتتتتتتتسیالت پیش روند و با
همساری امریسا این قبای در قا و شورای بیداری (ص وه بم سوی ات اد و همساری
با امریسا ستتوق پیدا کنند و بم مقاب م با ا قاعده در قا و این شتتوراها بپردازند( .استتدی،
 243 :1388از اواخر سا  2005زرقاوی دامنم عم یات خود را گسترانید و پذیرش
مست و یت انفجارها توستتط گروه وی ،گامی برای گستتترش دامنم عم یات بود .ستترانجام
زمانی کم زرقاوی مشتتغو انجام عم یاتی برای جداستتازی شتت رهای رمادی ،ف وجم و
ب قوبتتم از سومتتت مرکزی بود ،پتتایگتتاهش در اطراف ب قوبتتم توستتتتتتتط هواپیمتتاهتتای
امریسایی و عراقی بمباران شد و بم هالکت رسید( .قزوینی27 :1392 ،
با مرگ زرقاوی ،شتتتتورای مجاهدین ابو مزه م اجر را بم ریاستتتتت ا قاعده عراق
انتخاو کرد .در همین ا  ،در  15اکتبر  2006در پی ن ش ست چندین گروه م س خ در
چ ار چوو م اهده موستتتتتتتوم بم ف ا مطیبین ،ی دو ت شتتتتتتتبم نظامی بم نام دو ت
استتتتالمی عراق بم ستتتترکردگی ابو عمر ا بغدادی اعالم موجودیت کرد ،ا ما باگذشتتتتت
چ ار ستتتتتا در  2010/4/19نیروهای مشتتتتتترک امریسایی و عراقی با م م بم منزقم
ا ر ار ابوعمر ا بغدادی و ابو مزه ا م اجر را کشتتتتتتتتند .ب د از این ماجرا ،ابراهیم
عواد ابراهیم بو بدری بن عرموش م روف بم ابوبسر ا بغدادی کم مدعی استتتتتتت قبش
بم امام سن میرسد بم ریاست دو ت اسالمی رسید .از این دوران است کم عمای
تتروریستتتی در عراق و ستتوریم گستتترش یافت( .خبرگزاری راستتخون1393/3/28 ،
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با شرو ب ران سوریم وی با انت شار فای ی صوتی در سا  2011جبم ا ن صره أله
ا شتتام را بم ریاستتت ابو م مد ا جوالنی تشتتسی داد تا استتتراتژی جدید خود را تر ستتیم
کند استراتژی کم اقدامات دو ت اسالم را از دیگری با دو ت عراق فراتر میبرد و آن
را بم داخ ستتور یم نیز ت میم میداد تا نقشتتم و ستتازمان جدیدی فراتر از دو ت عراق
میبرد و آن را بم داخ ستتتتوریم نیز ت میم میداد تا نقشتتتتم و ستتتتازمان جدیدی رات از
دو ت عراق تشتتسی بدهد .بدین ترتیو بود کم وی در ستتا  2013نام ستتازمان خود را
بم دو ت اسالمی در عراق و شام (داعش تغییر داد تا عم یات دو کشور ت ت پوشش
آن قرار گیرد اما این ادغام توستتتتتتط راهبران ا نصتتتتتتره رد شتتتتتتد بم رغم این مخا فتها
ا بغدادی همزان طی نامم هایی بم مبارزان عرو و خارجی در ستتتتتتتویم ت ت عنوان
«ویران کردن دیوارها» ،خواست تا نیروهای این سازمان را در دجن سوریم مورد
پشتتتتیبانی قرار دهند( .داعش ،میراث دار ا قاعده 1 :1393 ،و در مدت کوتاهی آنها
با ش اری یاری ساند بم اه سنت سوریم وارد جن داخ ی این کشور شدند و بم یسی
از م ار ان اص ی با دو ت بشار اسد تبدی شدند( .م روف پور1 :1393 ،
م مترین اندیشمهای داعش عبارت است از:
-1نباید از ع مای دین تق ید کرد باید از قرآن تق ید نمود
-2همم مخا فین (اه ستتتنت ،شتتت یان و غربیها تتتد تو ید و مشتتترک هستتتتند ذا
خون آنان ال و زن و فرزندان آنها اسیر هستند.
-3آنها م تقدند استتالم کنونی استتالم نیستتت اگر بود غرو بر آنها اکم نمیشتتد ذا
آنها بدون درگیری با غرو با مس مانان وارد جن میشوند
-4بازگشتتتتت بم خالفت استتتتالمی از دیگر اندیشتتتتمهای داعش استتتتت آنها بر خالف
ا قاعده کم بم دنبا آزادی قد ه ستند بم دنبا آزادی بغداد از د ست شی یان یا بم قو
آنها راف یهای صفوی میباشند
سومت اسالمی و نم سومتهای اسالمی هستند.
-5آنها بم دنبا تاسی
 -4رویکرد انقالب اسالمی با افراطگرایی و تروریسم
ستتتتیاستتتتت خارجي جم وري استتتتالمي ایران راهنماي رفتار و کنش ستتتتیاستتتتت خارجي
جم وري اسالمي ایران در عرصم بینا م ي قرار ميگیرند .در این مقا م نویسنده ،با
پرهیز از افتادن در مبا ث اندیشتتتم ستتتیاستتتي م اصتتتر و مباني نظری بم اصتتت مبا ث
میپردازدز کم م مترین آن عبارتند ازز نفي ستتتتتتت طمگري و ستتتتتتت طمپذیري ،مایت از
مستتتتتت تتتتت فان و جنبشهاي آزاديبخشز مایت و دفا از مستتتتت مانانز عدم دخا ت در
امور داخ ي کشتتتتتتتورها و ا ترام متقاب  ،در ب د داخ ي ا ترام بم نقش مردم در ق
ت یین ستترنوشتتت (امام خمینی ،ص ت یفم امام ،ج 260-50 :3،1361و (قانون استتاستتی
جم وری استتتتتتالمی ایران و مقاب م و دعوت بم مبارزه در برابر استتتتتتتسبار ج انی از
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مبانی گفتمان انقالو اسالمی بمشمار میآید.
مقاب م با تروریسم مجموعم اقداماتی است کم با رویسرد تداف ی یا پیشگیرانم برای
ت دی ا رات رفتار خشتتونتآمیز در عرصتتم ستتیاستتی و اجتماعی هستتت کم با توست بر
نیروهای نظامی ،اعما اقتصتتتتتتتتادی و ب رهگیری از نیروهای بومی انجام میشتتتتتتتود
( . Dod, 2009:39:در راستتتتتتتاي اجرایي کردن رویسرد انقالو استتتتتتالمي و جم وري
اسالمي ایران درباره پدیده تروریسم در منطقم ميتوان بم تالشها در زمینم بر قراري
ات اد استتتالمي ،استتتتسبار ستتتتیزي ،مقاب م با توستتت مط بي آمریسا در منطقم ،مایت از
مس ت مانان منطقم بویژه مردم بنان ،تالش در ج ت بازستتازي عراق و برگرداندن بات
بم منطقم ،و همین طور تالش در ج ت بر طرف کردن دغدغمهاي امنیتي بوده استتت.
در این باره ميتوان بم ج تگیري هاي ایران نستتتتتتتبت بم خیزش هاي مردمي منطقم،
استتتتتسبارستتتتتیزي و مقاب م با زیادهخواهيهاي آمریسا در منطقم ،مایت از مستتتت مانان
بنان و ف ستتتتطین ،و همچنین گفتارها و رفتارهاي اید و وژی ایران در عراق اشتتتتاره
کرد (برزگر . 115 :1388 ،از م مترین مصتتتتتتتتادیق عینی مبتتارزه و مقتتاب تتم انقالو
استتتتتالمی با افراطگرایی و تروریستتتتتم در وزه «نبرد فسری» و «نبرد م یطی» در
وزه جغرافیایی قاب بررسی است .همم این مبا ث در راستای گفتمان همیشگی و با
بات انقالو استتتتتالمی و در تقاب با گفتمان آمریسایی هستتتتتت کم تمام منافع خود را در
هرج و مرج منطقم جستجو میکند.
شتتس گیری تروریستتم در منطقم خاورمیانم ،ی جریان تتد بیداری استتالمی استتت
کتم بتا ت ریت ت صتتتتتتتبتتات متذهبی و ایتد و وژیسی بتمشتتتتتتتمتتار میرود ( & Barnett,
 . Reynolds,2009:P4کم دستمایم کشورهای غربی و بم خصوا ایاالت مت ده قرار
گرفتم ا ست .کم در این رویسرد بی شتر ایاالت مت ده در صدد بینظمی «هرج و مرج
خالق» منطقم غرو آستتیا را دنبا میکندز کم بم صتتورت هدایت شتتده انجام میشتتود.
رویسرد جم ورى استتتتتتتالمى ایران مبتنی بر گفتمان انقالو استتتتتتتالمی در برابر جب م
استتتتتسبار و تأکید بر پایدار و تداوم جب م مقاومت ،تأ یر فراوانی بر بیداری م تها در
منطقم گذاشتم است (بیانات مقام م ظم رهبری . 1392/1/4 ،در مقاب رویسرد آشوو
ستتتتتتتتازنده ،جم وری استتتتتتتالمی ایران رویسرد خود را در بات منطقم دنبا میکند.
جم وری استتالمی ایران عالوه بر آرمان ا ی ،مبانی دینی و اندیشتتم ستتیاستتی رهبران
انقالو استتتتتتالمیز منافع م ی و منافع امنیتی خود را نیز در بات منطقم و کشتتتتتتورهای
منطقم دانستم و الزمم آن شس گیری دو تهای مردم پایم مستق و قدرتمند میداند.
از منظر رهبری انقالو ،تو ید ،ترویج و مایت از تروریستتتتتتتم برای بازگرداندن
منافع از دستتتت رفتم استتتت (بیانات مقام م ظم رهبری  . 1373/11/14تروریستتتم در
منطقم خاورمیانم ،جن نیابتی برای تأمین منافع و پرکردن جای کمپانیها اس م سازی
است .این سیاست است مار در سایم مایت آمریسا از تأمین امنیت منطقم مانند سوریم،
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عراق یمن ،ب رین ،ف ستتطین و ستتایر کشتتورها استتالمی صتتورت میگیرد (بیانات مقام
م ظم رهبری  . 1394/02/26گروههای تسفیری و تروری ستی در منطقم ج ان ا سالم
در قیقتتت جن ت هتتای نیتتابتی را دنبتتا میکننتتد .ظ ور تروریستتتتتتتم بتتم شتتتتتتتس ت هتتای
اید و وژی  ،مذهبی ،قومی ،ستتتتیاستتتتی و جغرافیایی در کشتتتتورها استتتتالمی ناشتتتتی از
شتتتیوههای نظام استتتتسبار برای ت تتت یف ،ایجاد ب ران و براندازی این نظامها استتتت.
جم وری استتالمی ایران برعس کشتتورهای غربی و بم خصتتوا ایاالت مت ده خود
در د این منطقم ستتتتاکن بوده و زندگی میکند و بات و امنیت منطقم با بات و امنیت
جم وری استتالمی پیوند خورده و این بینظمی نیز بم تترر جم وری استتالمی خواهد
بود.
بیانات رهبری انقالو استتتالمی درباره رویسرد انقالو استتتالمی بم تروریستتتم چنین
آمده استز «ما در داخ کشور خودمان ،در عراق ،در سوریم ،در بنان با کسانی کم
ع یم تروریستتتتم میجنگیدند همساری کردیم ،کمسشتتتتان کردیم ،بازهم میکنیمز ما مقاب
تروریسم هستیم .خطرناکترین و خبیثترین تروریستهای این منطقم ص یونیستها
هستتتتتتندز ما با صتتتتت یونیستتتتتتها مواجمایم و مقاب یم .بم ما میگوید ایران از تروریستتتتتم
مایت میکند! شتتتتتتما از تروریستتتتتتم مایت میکنیدز آمریسا امی دو ت تروریستتتتتتتی
ص یونیست استز آمریسا داعش را بم وجود آوردز آمریسا داعش را مایت کردز شما
از تروریستتتهایی کم در ستتوریم آدم می ُکشتتند ،آدم زنده را آتش میزنند ،ستتینمی مرده
را میشتتسافند ،ق بش را بیرون میکشتتند و بم دندان میسشتتند ،مایت کردیدز شتتما این ا
را پشتتتیبانی کردید» (بیانات مقام م ظم رهبری  . 1394/02/26استتتراتژی جم وری
استتتتالمی در طو یات ستتتتیاستتتتی خود بیانگر این استتتتت کم برای خشتتتتساندن ریشتتتتم
افراطگرایی و تروریسم از قبی منافقین ،پژاک ،جندهللا و امروزه در تقاب با داعش از
راهبرد ستترکوو تروریستتم ب رهمند شتتده استتت .اگر چم جم وری استتالمی «بم راهبرد
مقاب م و مبارزه عم ی با تروریستتتتتتتم نیز روی آورده استتتتتتتت ،هرگز از مطا م نظری
ریشتتتم تروریستتتم نیز غاف نشتتتده استتتت» (افتخاری و شتتتبستتتتانی . 29 :1390 ،با این
وصتتف ،رویسرد انقالو استتالمی و در قیقت استتتراتژی ابت ،منستتجم و بدون ت تتاد
جم وري استتتتتتتالمي در مقاب م و مواج م با افراطگرایی و تروریستتتتتتتم در اینجا اهمیت
دارد ،رویسرد همیشگی جم وری اسالمی مقاب م و مبارزه با افراطگرایی و تروریسم
در منطقم و ج ان استتتتتتتالم بوده و در این راستتتتتتتتا همواره مدافع مظ ومین در برابر
مستتتتتسبرین بوده استتتتت .برای رستتتتیدن بم این هدف و آرمان انقالو استتتتالمی تتتتمن
ب رهگیری از مبانی دینی و اعتقادی بم طور همزمان و مسم از شتتتتتتتیوه تاکتیسی و
عم یاتی نیز استفاده کرده تا بات و امنیت را در منطقم ایجاد کند.
تروریستتتم از نگاه جم وری استتتالمی بم ستتتطو مخت فی تقستتتیم میشتتتوند کم ستتتطخ
م ی ،منطقمایی و بینا م ی تروریسم مدرن و امروزه با رهبری داعش ی تروریسم
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بینا م ی استتتت کم با اهداف براندازی سومتها و استتتالم هراستتتی و ستتت طم بر ج ان
استتالم را دنبا کرده استتت .تروریستتم کنونی از منظر جم وری استتالمی بم خصتتوا
در اندیشتتتتتتتم رهبری انقالو استتتتتتتالمی «جن نیابتی» را انجام میدهد ،بخشتتتتتتتی از
ف ا یتهای گروه تروری ستی بم دنبا انتقامگیری غرو و ایاالت مت ده از ج ان ا سالم
و بم خصتتتتوا انقالو استتتتالمی هستتتتتند کم «بم دنبا براندازی این نظامها هستتتتتند»
(بیانات مقام م ظم رهبری. 1394/2/26 ،
امروزه مقاب م در تجاوزگری داعش نیز از آموزه گفتمانی انقالو استتتتتتتتت کم در
تداوم همان رویسرد گفتمانی در مقاب آن ایستتتتادگی کند و نم تن ا جم وری استتتالمی با
مایتهای پشتیبانی ،ما ی و نیروی انسانی «مداف ین رم»ز ب سم این مو و را بم
مس م فرا وطنی و بم م ور مقاومت و ج ان اسالم نیز تسری داده است .در این باره
رهبری انقالو فرمودند « ...ما هر مقداری کم بتوانیم از مظ وم مایت میکنیم ،هر
مقداری کم توانایی ما و وستتع ما باشتتد وظیفم ماستتت ( »...بیانات مقام م ظم رهبری،
 . 1394/2/26بیانات رهبری انقالو استتتتالمی رویسرد انقالو استتتتالمی را نستتتتبت بم
مبارزه و مقاب م با داعش و مایت از مظ وم را نشان داده است .کم این رویسرد مبتنی
بر گفتمان و دا های گفتمانی انقالو استتتتالمی استتتتتوار استتتتت .انقالوهایی کم بم نتیجم
نمیرستند در ی مر م «ت ام  ،مدیریت ،آشتوو» در دام «ت م دموکراستی» آمریسا
گرفتار میشتتتوند .این در ا ی استتتت کم تمام این مرا برای انقالو استتتالمی نیز بم
تتتور رهبری و قاط یت و خالقیت رهبران انقالو استتتالمی
کار بستتتتم شتتتدز و ی با
وارد بازی ساختگی آمریسا نشدند.
 -5تحلیل تروریسم و تکفیر معاصر و رویکرد گفتمانی انقالب اسالمی
ظاهرگرایی و تفسیر نادرست و ف م غ ط از ادیان از م مترین زمینم شس گیری تسفیر
و بم تبع آن خشونت و تروریسم است .ظاهرگرایی در اندیشم خوارج در صدر اسالم
وجود داشتتتتت و برداشتتتتت ظاهری میکردند و ابن تیمیم همین اندیشتتتتم را رواج داده و
امروزه گروههتای تسفیری نظیر ا قتاعتده و داعش از مبتانی فسری ابن تیمیتم ،ابن قیم
جوزیم و برب اری تغذیم میکنند .در مستتتتتتی یت نیز گرایش بم تفستتتتتتیر ظاهری قدمتی
طوالنی دارد .در عین ا یسی از عوام تا یر گذار در جدایی میان ک یسای کاتو ی
و پروتستان بوده و چگونگی برخورد آنان بم هری از رویسرد باز میگردد (ش امت
دهستتترخی و ستتتنی . 35 :1394 ،با بررستتتی و مطا م تاریخی در دو دین استتتالم و
مستتی یت آشتتسار میشتتود کم مبانی و ت ا یم دینی رافت و م ربانی بم دور از خشتتونت
عالوه بر اینسم در فطرت بشتتتتتتری وجود دارد در ادیان نیز مشتتتتتتترک استتتتتتت .و ی با
بررستتتی و مطا م افراطگرایی و تروریستتتم مشتتتخا میشتتتود کم مبد افراطگرایی و
تروریستتتتم بیشتتتتتر ریشتتتتم در اندیشتتتتم ان رافی گروهها یا جریانهای ستتتتیاستتتتی دارد کم
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امروزه بیشتر قدرتهای سیاسی برای منافع سیاسی و اقتصادی از آن ب رهجویی کرده
و مبانی اعتقادی و دینی را بم عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنند.
مطا م و مقایستتتتتتتم ن تتتتتتتتهای انقالبی با گروههای افراطی نشتتتتتتتان می-دهد کم
گروههای افراطی م ا قاعده و داعش ریشتتتتم در جریانهای مذهبی گذشتتتتتم در تاریخ
استتتتالم دارد .رو یمها ،روشها و عقاید آن چیز جدید و بیستتتتابقم نیستتتتت .تن ا تفاوت
جریان و گروههای تسفیری در و تتتت یت و موق یت جغرافیایی ،اجتماعی و ستتتتیاستتتتی
استتتتت .آنها برخالف جریانهای قب ی ،داعیم سومتداری و ا یا خالفت را در ستتتتر
دارند .در ا ا تتر نیز در ستتطخ ج ان استتالم و گستتتره ق مروی استتالمی این نو
رو یم ها ،بینش ها و خط و مشتتتتتتتی ها کم آکنده از جزمیت و جمود ،قشتتتتتتترینگری و
ستتط ینگری و جز ی و فرعینگری استتت ،بم شتتدت رایج شتتده استتت .تروریستتتها
چم افراد و چم ستتتازمانها ،تفستتتیر ذهنی و غیر واق ی از ج ان واق ی دارند .ادراکات
تن ا از م یط اجتماعی و ستتتیاستتتی م دود استتتت ) (Crenshaw,1988در گفتمان انقالو
اسالمی بر اسا آیم شریفم قرآن «نساء »141هرگونم س طمگیری و س طمپذیری را
نفی کرده و رد میکند و با استتتتناد بر همین آیم شتتتریفم کم در اصتتتو قانون استتتاستتتی
جم وری ا سالمی نیز گنجانده شده و از مبانی اندی شم سیا سی رهبران انقالو ا سالمی
نیز هستتت .مفاهیم عدا تط بی ،ظ مستتتیزی ،تتد استتتسبار و استتت مارستتتیزی ،استتتقال
ط بی و مایت از مظ ومین و مستتتتت تتتت فین و مبارزه با مستتتتتسبرین از تاستتتتی نظام
جم وری اسالمی تاکنون از رویسرد وا د و یسسانی پیروی کرده است.
بحث و نتیجهگیری
در بررسی تسفیر و تروریسم در دین اسالم گفتنی است کم ،گروههایی کم با برداشت
نادرستتت از دین و مذهو دستتت بم کشتتتار میزنند یا در جام م اقدام بم رفتارهای غیر
دینی میزنند و شتترک میگویند تسفیر ت قی میشتتود .در استتالم بر رف ت جایگاه مؤ فم
هایی همچون صتت خ ،نوعدوستتتی ،رأفت ،عدا ت تاکید شتتده (ما ده  . 8و دعوت بم دین
بر استتا ت قیق و غیر جد ی (ن  125و بدور از خشتتونت مورد توجم بوده استتت.
این در ا ی استتتتت کم امروزه ف ا یتهای گروههای تسفیری با قرآن کریم گم پیام ا ی
است ت اد دارد .افزون بر انگیزههاي سیاسی پشت پرده قدرتها در تشدید ب ران در
کشورهاي اسالمی وجود دارد ،از آن جم م میتوان بم نگرشهاي سم بم شرك ،بدعت
گذاري ،تسفیر و قت و کشتتتتار مخا فان اشتتتاره کردکم برخی با ت ری مخا فان استتتالم
صتتورت میگیرد و ریشتتم در اندیشتتم و افسار گروههای استتالمی ندارد ب سم با ت ری
قدرتهای بزرگ و تتتتتد استتتتتالم و مستتتتت مانان صتتتتتورت میگیرد برای نمونم داعش،
ا قاعده و ا شتتتتتباو از م مترین گروههای تروریستتتتتتی هستتتتتتند کم از کشتتتتتورهایی غیر
استتتتالمی نیز مایت م ی و تستتتت ی اتی میشتتتتوند این در ا ی استتتتت کم دین استتتتالم و
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کشتتتورهای استتتالمی و مستتت مان با گروههای تروریستتتتی مستتتی ی عالوه بر اینسم هیز
کم و مایتی ندارند ب سم مخا ف هستند چون د دین و بشریت هستند.
انقالو استتتتتتتالمی از ز مان پیروزی تاکنون رویسرد وا د و منستتتتتتتجمی در ق با
تروریستتتم و افراطگرایی داشتتتتم استتتت و راهبرد اتخاذی خود را در میدان عم نشتتتان
داده استتتتتت .رویسرد انقالو استتتتتالمی و جم وري استتتتتالمي ایران با ایاالت مت ده در
مو تتتتتتو افراطگرایی و تروریستتتتتتم همواره متفاوت بوده استتتتتتت .بم بیان دیگر اینسم
منف ت م ي مد نظر در انقالو استتالمي کم «در مایت مظ ومین و ن تتتهاي آزادي
بخش» «و مبارزه با استسبار و تروریسم» جزء الینف مباني سیاست خارجي ایران
استتت کم در رویسرد بات منطقم ت ریف و دنبا میشتتود .در این زمینم ایاالت مت ده
همواره ستتتیاستتتت دوگانماي را در منطقم دنبا کرده استتتت و منافع خود را در آشتتتوو
منطقتتتمایی میدانتتتد .منتتتافع م ی آمریستتتا در هرج مرج خالق ن فتتتتم و امنیتتتت رژیم
صتت یونیستتتی و منافع امنیتی ایاالت مت ده و امیانش در این چارچوو نظری ت ریف
و دنبا میشود.
در این خصتتتوا گفتنی استتتت کم رویسر انقالو استتتالمی و ایاالت مت ده در ی
مو تتو و پدیده مشتتخا دو استتتراتژی متفاوت دنبا شتتده استتتز انقالو استتالمی بر
استتا بات استتتراتژی و اندیشتتم و آرمان خود همواره از ن تتتهای مردمی مایت
کرده و در مقاب افراطگرایی و تروریستتتم ایستتتتادگی و مبارزه کرده استتتتز و ی هدف
ایاالت مت ده از بینظمی ستتتتازمان یافتم با افراطگرایی و تروریستتتتم در منطقم ،عالوه
بر مقاب م با گروه های ج ادگرا ،اقدام ع یم کشتتتتتتتورهای ت دیدکننده منافع امریسا بوده
استز بنابراین هرگاه منافع امریسا در مبارزه با تروریسم تأمین می شد ،بم شدت با آن
مقاب م کرده و هرگاه تأمین منافع ایاالت مت ده در گروی همساری و تقویت گروه های
تروریستتتتی بوده ،اقداماتی را در ج ت مایت از آنان انجام داده استتتت .از ی طرف
بم عراق و افغانستان نیرو اعزام میکند تا با تروریستها بجنگند.
در نتیجم رویسرد انقالو اسالمی:
 .1مقاب م با گروههای تروریستتتتتتی م اصتتتتتر و نبرد فسری و فرهنگی را در جب م نرم
دنبا میکند.
 .2در عرصم سخت پشتیبانی از گروههای مقاومت و گروههای ن تی برای مواج م
با تروریست و تسفیر مایت میکند.
 .3مسانیسم آگاه سازی و بصیرت انقالبی را برای مواج م با تسفیر و تروریست دنبا
میکند.
 .4انقالو استتتالمی از طریق گروههای استتتالمی بین شتتتی م و اه ستتتنت پیوند برقرار
کرده و ماهیت و دت در عرصتتتتم عم ی و نظری بیانگر استتتتالمی نبودن گروههای
تروریستی م اصر هست.

تکفیر در اسالم و رويکرد ا قالب اسالمی به گروههای تروريستی معاصر ...
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