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 ی استعمار در جهان اسالم ؛ استراتژو پدیده تکفیر القاعده
 1محمدعلی احمدی

 
 

 چکیده:
ری و ایدئولوژی وهابیات القاعده یک گروه انحرافی تندرو در جوامع اسالمی با منشأ فد

در جوامع اسالمی را با بحران  پدیده شوم تدفیری مواجه نماوده اسات .  و سلفیت است که
هاای  دار بودناد، دولت شاص که رهبری و مدیریت ساازمان را عهادهعالوه بر اش آنتشدیل 
نیاز همدااری به عنوان سه ضلع ملث فدری، سیاسی و ابازاری پاکستان  و عربستانآمریدا، 

با حامیان در ظاهر این سازمان پس از جنگ با شوروی  یرابطه اگرچه   بسیار موثری داشتند،
 از دسات در ظااهر آمریداا باه ویاژه ،ماذکور خود به سردی گراییده و سه دولات یگذشته

بلداه نشاان  ؛کناد مار را ثابات میا این خالفنه تنها   اما وا عیت برداشته، القاعده حمایت
ی ی این امر اسات کاه القاعاده باه ناوعی اساتراتژی جدیاد اساتعمارگران در منطقاهدهنده

سلطه درآوردن بالد  خاورمیانه و ایجاد اختالف در بین جوامع اسالمی برای تضعیف وتحت
های انحرافی و ایجاد انحراف در مسیر دیان اساالم و از باین اسالمی و به وجود آوردن گروه

 .است بردن روحیه انقالبی شیعیان در مقابل استعمارگران
 

 القاعده، ایدئولوژی، تدفیر، وهابیت، استعمار، جهان اسالم. گان کلیدی:واژه

                                                 
  موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه -کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل» .1
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 مقدمه
های دیگر سلفی به ایان دلیال سلفی مانند: القاعده و گروههای رادیدال  بحث از جنبش

دانند و سعی دارند که  می ها خود را همیشه داعیه دار اسالم اصیلاهمیت دارد که این جنبش
خود را به عنوان اسالم ناب معرفی نمایند و در ضمن مشالفت باا بسایاری از مسالمانان باه 

بینی  کاه ایان  می پندارند. از طرفی دیگرخصوص تشیع، خودشان را در راستای حقیقت می
باشد که این دو ویژگی، این توان جنبش دارای دو ویژگی خاص سلفی گری و رادیدالیس  می

-اند که رویدردی تهاجمی در برابر مسلمانان اتشاذ نموده است. از نقطه ضعفرا به او داده

دهاد. باویژه از گساترش  های جنابش خاود را های کشورهای اسالمی استفاده کرده و پایاه
هاای اعاراب باا اسارائیل و  ها دیدناد همانناد جنگهایی که مسلمانان از غربیسرخوردگی

ی فلسطین و اشرال افرانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، عامال فرآیناد گساترش مسأله
 تفدر آن جنبش در کشورهای اسالمی و در بین مسلمانان شده است.

د جنبش القاعاده و نقاش آن در باه وجاود آمادن گاروه هاایی این تحقیق بشتر با رویدر
باشد تا با فرآیند تحوالت این جنبش آشنا شوی  که پیدایش و راهبردها و تدفیری موجود می

ی و اهدافی استوار فعالیت و چه کسانی در موجودیت آنها نقش  است های آن بر چه ایدئولوژ 
ون به نظر نگارنده القاعده عصاره عملای افداار کنند؟. چ می داشته اند و چه اهدفی را دنبال

های تندرو و تدفیاری در جواماع باشد که امروزه منشأ اصلی و فدری تمام گروهوهابیت می
 اسالمی است که ابزار دست استعمار غرب وا ع شده اند.

در باره پیشینه این بحث نده  ابل توجه اینده اگر اصل تفدار و ریشاه تااریشی سالفیت 
توان گفت پیشینه عقاید سلفیه از یک طرف به احمد بن حنبل بااز  می رسی  رار گیردمورد بر

های از مسلمین متجادد، باه پیاروی از  گردد و از طرفی سلفیه عنوان عمومی افراد و فر همی
) کنناد،دانناد تحاذیر مایمسلمین را از آنچه خرافات و بدعت متأخرین می« سلف صالح»

  (.1326، صس -، فصل ا 1380مصاحب،  
ای در هایی نو ظهور فدری و فر اهدرباره ضرورت تحقیق باید گفت بحث از پدیده گروه

ی اسالمی از آن جهت اهمیت دارد که امت اسالمی از اهداف پشت پرده و تفدارات جامعه
گاهی یابند.   آن آ
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 القاعده

لای تروریساتی المل تشادیالت بین ( باه ت القاعاده)تشدیال ةتنظی  القاعد و یا ةالقاعد 
که همگای طباق  باشدمیهای تروریستی گوناگون  شود که متشدل از شبده بنیادگرا گفته می

هاای غیرمسالمانان بار دنیاای اساالم و  های خود با تصور کاهش تاأثیرات و دخالت آرمان
 (1391،فارس نیوز ).کنند گسترش اسالم در جهان مبارزه می

ی عام و خاص برای القاعده وجود دارد: معنای توان گفت دو معنا می در تعریف القاعده
 شود. می اطالق« جنبش القاعده»و معنای عام به « سازمان القاعده»خاص به 

تام باتامور، از برجستگان جامعه شناسی سیاسی کاه در تبیاین رفتاار سیاسای، بررسای 
اعی، جنبش اجتم»نویسد:  دهد چنین می های سیاسی را بر موضوعات دیگر ترجیح میگروه

ای است که خود بششی کوششی جمعی برای پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی در جامعه
 (.55-56، ه.ش، ص 1387باتامور، ترجمه  صبوری، ، ) «.دهد از آن را تشدیل می

های سازمان یافتگی کمتاری برخاوردار اسات و امداان  جنبش نسبت به سازمان از ویژگی
به آسانی  ابل تششیصی مانند کارت حزبی، حق عضویت یا دارد هیچ گونه عضویت منظ  یا 

دفتر و ستاد مرکزی نداشته باشد. تعلق داشتن به یک جنبش بیشتر مربوط به طرفداری از بینش 
های سیاسای روزاناه و آماادگی  اجتماعی یا اصول اعتقادی خاص، همراه با مشارکت در بحث

باشاد. در هاای آشاوبگرایانه مای انناد تجمعهای ناگهانی و اتفا ی م برای مشارکت در فعالیت
های سیاسی سازمان یافته است مانند، احزاب، مستقیما  درگیر مبارزه بارای  حالی که فرماسیون

ای های اجتماعی به شایوه  درت، به مفهوم تالش برای حفظ یا گرفتن حدومت هستند. جنبش
  .(131-132، صص 1386ی،  ) اسماعیلکند. کنند و سازمان منظ  عمل می پراکنده عمل می

توان چنین توضایح داد کاه ایان  می جنبش القاعده را بر اساس تعریف مورد نظر باتامور
جنبش در سراسر کشورهای اسالمی، کوشش جمعی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود، 

ی جهانی بر به منظور دگرگون ساختن سه حوزهی کشورهای تابعه، جوامع اسالمی و جامعه
 باشد.  می ای همان اهداف ایدئولوژیک که داردمبن

پادگاان نبارد «) اعادة الجهااد»در حقیقت نام القاعده از عنوان پادگان نظامی این گروه 
جبهه بین المللی جهاد علیاه یهودیاان و »مقدس( گرفته شده است و بیشتر اعضا ابتدا آن را 
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پیشاین و ساازمان «افراانی -بمجاهدان عر»نامیدند. این سازمان متشدل از  می «صلیبیان
جنبش رادیدال »های دیگری چون  توان از نام می به رهبری ایمن الظواهری بود. و« الجهاد»

اما زمانیده نیروهای این جنبش در افرانستان  (.173، ص 1382ایروانلاو، و  رشید )استفاده کرد.« سلفی
عاات آمااری از افاراد باعاث آمار د یقی از آنها نداشتند. این نقص اطال درگیر جنک بودند،

 ها از احوال فرزندان شان جستوجوبشصوص هنگامی که خانواده سردرگمی اسامه شده بود،
کردند و اخبار د یق از ورود و خروج آنها نداشتند؛ لذا نامبرده به فدر ثبت آمار مجاهدین  می

ی مستقل ًا یک ادارهافتاد ثبت آمار مجاهدین عرب که بعدًا عربهای افران نام گرفتند، تدریج
شد و اسامه به همرا معاونین خود تصمی  گرفتند این ا دام ثبت اطالعاات و آماار پایگااه را 

ی القاعده نام گذارند، از همین جا بود که نام القاعاده روز باه روز گساترش یافات و شابده
، ص 1382و، ، رشاید، ایروانلا)از بطن خدمات و بیت االنصار باه وجاود آماد 1988القاعده در سال 

بر این اساس القاعده وسعتی به بزرگی جهان سلفی رادیدال یافت. دست به تشدیل زیر  (.173
های مشتلف خود در نقاط مشتلف جهان زده و بازوهای عملیاتی خاود ها و شاخهمجموعه

ی مجازا اسات را به صورت گسترده و شبده وار در همه جا گستراند که به صورت پنج حوزه
 ای دارند.دام ساختار و رهبری عملیاتی مستقل و منابع مالی جداگانهکه هر ک
  های القاعده ویژگی

: نشست اینده در برخی منااطق در ابتادای امار است برخوردار مه القاعده از دو ویژگی 
هیچ گونه عضویت منظ  یا  ابل تششیص مانند مدارک مبنی بر عضویت یا تشدیالت مرکزی 

ق داشتن به جنبش القاعده بیشتر مربوط به طرفداری از ایدئولوژی و اصاول ندارد، در اینجا تعل
های متنوع اجتماعی به نفع آنها است. اعضاای  اعتقادی آن همراه با مشارکت در برخی فعالیت

پردازناد و در پای تضاعیف  مای القاعده بیشتر در کشورهای خود با حاکمان خویش به مقابلاه
های دیگار، در برخای  که مانند جنبش استیژگی القاعده این مشروعیت آنان هستند. دومین و

ی خاود در کشاورهای های ک  و بایش آشادار زیار مجموعاه ها و سازمانموارد از انواع گروه
اناد. اّماا و تای از القاعاده باه  های جهادی بر خود نهاده برند که اغلب نیز نام مشتلف بهره می

ی ایدئولوژیک، که از جهاد و مولفه استبشی گوی ، منظور جن سشن می« جنبش»عنوان یک 
ی ستیزی تشدیل یافتاه اسات کاه زیار مجموعاه گری، رادیدالیس ، غرب ستیزی، شیعه سلفی

  (. 132، ص1386اسماعیلی،  )توانند به صورت مستقل و ه  با القاعده عمل کنند. می ها ه  آن
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 های افراطیو گروه های شکل گیری القاعده زمینه

توانست جنبش رادیدالیستی سالفی را از درون محافظاه  فدری به تنهایی نمیهای  ریشه
-گیری سازمانی همچون القاعده شود و این زمینه کاران وهابی به وجود آورد و موجب شدل

تاریخ معاصار خاورمیاناه کاه شارایط خاصای را بارای  در فدری به همراه عوامل دیگری ی
گرا شد که رادیدالیس   های اسالم جنبش آمدن به وجودجوامع اسالمی در پی داشت موجب 

 باشد.میهای آن  سلفی )ایدئولوژی القاعده( از جلوه

 های تندرو و تدفیری مانناد داعاش راعوامل و شرایط شدل گیری القاعده و امروز گروه
 :توان در موارد زیر مالحظه کرد می

گشت به خویش، به گفتاه های ناشی از نفوذ فرهنگ غرب و گرایش برای باز بحران -1   
اسالمی خاورمیانه با شش چالش زیر روبرو باوده اناد: بحاران  ـ  دکمجیان کشورهای عربی

هویت، بحران مشروعیت، فساد و سرکوب از جانب حدومت، تضاد طبقاتی، ضعف نظامی 
هاا و  هاای اساالمی پاساخ باه بحران و بحران فرهنگی ناشی از نوسازی که پیادایش جنبش

  (.56-69، صص 1366دکمجیان، احمدی، )باشد.شده میمشدالت یاد 
ی ی تااریخ تمادن اساالم، مقایساهی اوضاع کنونی جهان اسالم با گذشتهمقایسه -2  

های کناونی و تبااهی  مانادگی و شدسات ی اساالم باا عقابهای گذشته فتوحات و پیروزی
 اساالمی محساوب هاایی کاه ا تادارگرا و حتای غیار استعدادهای موجود در زیر فشار نظام

هاای اساالمی کاه در پای بازگشات  هاای اجتمااعی باه دعوتشاوند. از ایان رو گاروه می
از جمله گفتار و  (. 20-22حنفی، بی تا، صص ) .ی خویش هستند، شده استشدوهمندانه به گذشته

گری آناان برآماده از هماین  دهد که یدی از انگیزهای سلفی بیانات رهبران القاعده نشان می
گذاران عملیات نایروبی  باشد. اسامه بن الدن در سشنرانی خود با اشاره به بمبس میاحسا

دانا  و بارای آناان احتارام  می من این افراد را بزرگ مردانی با افتشار»گوید:  می و کنیا چنین
فراوانی  ایل هست ؛ زیرا آنها باعث از بین رفتن تحقیری شدند که دامن گیار امات اساالمی 

ای  اوم، »گویاد:  می ها ابو مصعب زر اوی خطاب به عرب (.39-40 ،پیشین، اسماعیلی )«شده بود.
هاا باه  ها را با این دین، عزیز و سربلند گرداند و با این دیان، آنهاا را از تاریدی خداوند عرب

ی این دین آنان را ها به پرستش خدای یدتا هدایت کرد و به وسیله سوی نور و از پرستش بت
  (. 19ه.ق، ص 1427الزر اوی) «.گرامی داشت بر بنی بشر
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های غربای در جهاان اساالم از جملاه لیبرالیسا ،  شدست الگوهاا و ایادئولوژی -3   
کاه منجار باه اشارال سوسیالیس ، کمونیس  و نگاه به حدومت اسالمی به عناوان آلترنااتیو 

هاا د، که تاودههای اسالمی، شدنجه و زندان سیاسی اسالم گرایان ش هایی از سرزمین بشش
  (. 232حنفی، همان، ص ) .در پی این برآمدند که اسالم را تجربه کند

تبدیل شدن فلسطین به کانون همیشگی بحران توسط کشورهای غربی؛ بن الدن و  -4   
برخی رهبران القاعده هر چند شاید اولویتی برای  ضیه فلسطین  ائال نبودناد، اماا از آن باه 

خطاب به جوانان  . بن الدنبرند نیرو و جلب افدار عمومی بهره می عنوان ابزاری برای جذب
به برادران جوان فلسطین که درسهای سشتی به یهود دادند، نیاز افتشاار »گوید:  می فلسطین

  (.41، ص پیشیناسماعیلی،  )«.کن ؛ زیرا آنها نشان دادند که ایمان و عزت مؤمنین یعنی چه؟ می

های عربی به ویژه در برابر اسارائیل در  ش سیاسی رژی های نظامی و ساز شدست -5   
که ناسیونالیس  عربی شدست خورد، برای پر کاردن ایان خاالء چیازی وجاود  1967سال 

  .نداشت، غیر از این جنبش ها، خصوصا  القاعده که بتوانند تاحدی این خالء پر گردد

گی و از باین رفاتن استعمار دیرینه توسط کشورهای غربی که از عوامال سرشدسات -6  
سازی شتابزده و افراط بعضای از دولات ماردان  گردید و همچنین غربیعزت امت مسلمان 

های اجتماعی را نسابت باه ایان  بدبینی و مقاومت برخی گروهباعث که  کشورهای اسالمی
و از طرفی دیگر گردید گرایی و رادیدالیس   ظهور اسالم سازپی داشت که زمینه  تحوالت در

گ   اهی جوامع اسالمی گردیده بود که در صدد بر آمدند بتوانند جبران بدنند.سبب آ
کاه در رحا  تحاوالت و هاای افراطای گاروهشادل گیاری توان گفت  می پس در نتیجه

. خود را در جهان به عناوان القاعاده در  الاب ی موجودیت یافته استاهای منطقه دگرگونی
اند امروز بعد از منفور وا اع شادن عناوان گرای به ظهور رس طلب اسالم یک جنبش اصالح

 کنناد.های همساوء عارض انادام مایالقاعده در جهان به اشدال دیگر مانند داعش و گروه
اصالح شده ژن القاعده است که اوضاع منطقه به عنوان رح  آماده بارای در حقیقت داعش 

 رشد این موجود است.
تناسبی وجود ندارد توسط تحاوالت  های زیستی اش این موجود که در هیچ یک از اندام

باه بعضای از کشاورهای اساالمی غارب اساتعماری های  سوریه خلق و به وسیله سیاسات
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باه عناوان و بعضای از کشاورهای اساالمی سزارین شده و در دساتگاه آندوبااتور ساعودی 

 بعضایدر این روند ابتادا توساط  ی نگهداری و ترذیه شود.اهای منطقه های سیاست ر یب
در سوریه صاحب زمین شد و آن را غرب  طر و سعودی و با کمک  ای اسالمی مانندهکشور

باا ایان دیادگاه . ی خاود را علیاه شایعیان بناا کنادانیز به عراق گسترش داد تا پایگاه منطقه
ی اگذرا نیست بلده مستمر، دارای تاثیرات منطقه بعضی جوامع اسالمیتحوالت کنونی در 

در کشاورهای اساالمی را جدید این تحوالت لذا . باشدمی بردیراه بعضیو جهانی و برای 
نمی توان صرفا با نگاه به پوسته بیرونی تحوالت که و ایع صاحنه عملیااتی اسات تجزیاه و 
تحلیل کرد و برای طراحی راهبرد در  بال این تحوالت باید به زیر پوسته تحوالت ژئوپولتیک 

. توجه نمودنیزب زدن به بعضی بالد اسالمی به ضر برای یامنطقه و به ه  زدن توازن منطقه
این تحوالت عالوه بر به ه  زدن  درت تاثیر گذاری هار یاک از اطاراف  ضایه خاورمیاناه 
میزان برخورد آنها با یددیگر را تند و تیز تر کرده و روال منطقای شادل گیاری روناد جدیاد 

تحاوالت میادانی کناونی  سیاست و حدومت در خاورمیانه را دچار دگرگونی خواهاد کارد.
های متعددی دارد و با معادالت خطی  ابل حل و تفسیر نیست. بی شک کشیده شدن  ریشه

تواند تا حدی پارامترها و عوامل موثر تر  می و بعضی کشورهای دیگر ماجرای سوریه به عراق
بعضای کشاورهای پیشاگام در مقاومات علیاه را جلوی چش  بیاورد و اگر ایان جریاان باه 

های  تاوان باه تبیاین روناد کناونی سیاسات مای بدشد به صورت خیلی شفاف تری دباراست
  ایران وا ف شد.شیعیان و در نهایت حدومت جمهور اسالمی ی علیه ای و فرامنطقهامنطقه

  یا جنبش القاعده یند تشکیل سازمانفرا

زمینه را برای  شوروی به افرانستان یهای فدری، تاریشی و فرهنگی یاد شده با حمله زمینه
که منتهی باه ایجااد گاروه  گردیدگیری القاعده کامل کرد و در پی این حمله روندی آغاز  شدل

های یاد شده در میان جوامع عرب و اهل سنت کاافی باود تاا  در وا ع وجود زمینه .القاعده شد
ل بگیارد. از ها به تدریج سازمانی به نام القاعده شاد ها و دولت با هماهنگی برخی افراد، گروه

توانسات تماام  ای باود کاه مایی شوروی به افرانستان، در وا ع آن حلقه مفقاودهجمله حمله
 ها را به ه  متصل کند و از درون سازمانی یا جنبشی سلفی به نام القاعده شدل بگیرد. حلقه

باا هادف آماوزش،  «ةمدتاب الشدما»با عنوان دفتار  1970این سازمان در اواخر دهه 
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و تجهیز مجاهدین عرب برای جنگ با شوروی سابق آغااز باه کاار کارد. مباارزان  پشتیبانی
عربی از کشورهای خود به منطقه جنگ منتقل و در آنجاا  «خیریه»های  عرب توسط سازمان

، پدر اسامه بن الدن خاود نظاارت کلای بار «محمد بن الدن»  شدند، پشتیبانی می تجهیز و
گفته  «های افران عرب»ده داشت و به این مجاهدین روند مهاجرت مجاهدان عرب را بر عه

در تشدیل القاعده عالوه بر اششاصی که رهبری و مدیریت ساازمان و یاا جنابش را  .شد می
های متعددی مانند آمریدا و عربستان، پاکساتان، همدااری و نقاش  عهده دار بودند، دولت

مدان تأسیس چنین تشدیالتی های آنان ا موثر با اهداف خاص داشتند که بدون این همداری
  (. 28، ص 1380فدوی،  ) .وجود نداشت

  اهداف پشت پرده از تشکیل القاعده
کردناد و در آن مقطاع  ها دنباال می گذشته از اهدافی که اعضای القاعده در این فعالیت

از طرفی تاأمین ، پنداشت می خودترین خواسته  مه را ایجاد حدومتی مطلوب در افرانستان 
ی خاور میاناه و ی منافع و اهدافی کشورهای که در به وجود آوردن این گروه در منطقهکننده

با برنامه ریزی د یق کاه در صادد طارح مریدا، آسیا سرمایه گذاری نموده بود وا ع شد که آ
استفاده ابزاری نمود و این دو کشور که یدای باه  عربستان و پاکستانخاورمیانه بزرگ بود از 

نیت منفی به تشیع و وحشت که از نفوذ فداری و فرهنگای تشایع بشصاوص علت دید و ذه
آلت دست آمریدا  رار گیرفت و همساو باا آن  ایران بعد از انقالب اسالمی در منطقه داشت

های تندرو همداری نمود تاا شااید در ایجاد تفریقه در بین مسلمانان و به وجود آوردن گروه
مچنین پاکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ ایران و باعث تضعیف و جلوگیری تشیع گردد، ه

هند با توجه به ر ابت که با هند داشت تمام درهای خود را به روی غارب بااز گذاشات و از 
تر  آناان را عمیاقباا دیدناد کاه همدااری  در این زمینه خود را صاحب منافعی میطرفی نیز 

لاوب در منطقاه باه نفاع خاود بهاره ها به نحاوی مط، لذا استعمارگران از این گوزینهکرد می
های موجود تندرو و تدفیاری کاه اماروز باا توان گفت تمام گروه می کند. می برداری نمود و

کنند عصااره و نتیجاه همدااری  می عناوین مشتلف در اک ر کشورهای اسالمی عرض اندام
فدری عنصر فدری استعماری و  درت طلبی و تنفور ر ابت به عنوان سه ضلع م لث  درت 

 .است و مالی و نیروی انسانی در منطقه
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یکا -1  آمر

کارد  می هایی تندرو مانند القاعده اهدافی را دنبالآمریدا در سازماندهی تشدیالت گروه
ی که از جمله مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و انتقام از ویتنام بود، یدی از اعضای برجسته

نستان به دلیل کاری که با ما در ویتناام کارد ما از شوروی در افرا»گفت:  می کنگره ویلسون
، ص 1380خلیل السعد، ، اصافهانی) «.انتقام خواهی  گرفت و پاسخ هر ضربه را به دو ضربه خواهی  داد

و حضور پیوسته و نهانی  1987هزار تن تسلیحات تا  65افزایش منظ  ساالنه همچنین  (.36
ها در ایان  اکستان در راولپندی از نمونه کمكپ« آی اس آی»کارشناسان سیا و پنتاگون به مقر 

مریداا بارای محدودساازی ایاران و آهای  دوره است. لذا برخالف تصور شوروی، سیاسات
های دیگاری  مریدا سیاستآنظامی صورت نگرفت، بلده  یایدئولوژی انقالبی آن، با حمله

یدالیساات هااای راد تاارین آنهااا یاااری رساااندن بااه جنبش در پاایش گرفاات کااه یداای از مه 
روزناماه  هاانتر،)کناد نیز به آن اشاره می ،ای که شیرین هانتر مسأله ،ضدشیعی، مانند القاعده بود

کیاد مای فرانسوی لبنانی یو ژیلبر آشدار، نویسنده (.7/7/1377 سالم، ورزد. زیارا  تباار، بار آن تأ
قاالب ایاران در توانست مانع از نفاوذ ان وجود این جریان عالوه بر مبارزه با شوروی، ه  می

تاز انقاالب اساالمی در  تولید جریاان آنتینوعی میان سایر کشورهای اسالمی شود و ه  به 
  (.65 -63صص،  مرتضوی، آشدار، ).آینده بینجامد

 عربستان -2
نیز به دنبال مقابله با نفوذ دینای ترین هدف سیاست خارجی عربستان در افرانستان  مه 

سترش نفوذ فرهنگی خود، به عنوان مرکز جهان اسالم سیاسی جمهوری اسالمی ایران و گ -
. از این جا است که سازمان امنیت عربستان به دار خالفت اسالمی در افرانستان بود و داعیه

 ریاست ترکی الفیصل، در آن زمان، در تشدیل القاعده همداری مؤثری انجام داد. بان الدن
ی خاود در هاا مارا باه عناوان نمایناده های کاافر، ساعودی گوید: برای مقابله با روسای می

ی مرزی پاکستان مستقر شدم آنجا داوطلبان را که از افرانستان انتشاب کردند. من در منطقه
  (.64-63اسماعیلی، ص ) .شدم آمدند پذیرا می می عربستان سعودی و از تمام کشورهای عرب

ساالمی، باه عربساتان چون جلوگیری از نفوذ ایران و تفدر و مبانی تشیع در کشورهای ا
تبلیغ و ترویج  را نشستین راهداربششد، لذا عربستان  می جوامع اسالمی محوریت  سعودی



 

 

96 

یافته و فا د حدومت مرکزی  اوی   ل اسالمی، به ویژه کشورهای تازه استقال بالدوهابیت در 
وه بار ساازد عاال در اشاعه وهابیت، آنان را  ادر می عربستان. راهبرد ایدئولوژیك دانستمی

مطرح شدن به عنوان مرکز حاکمیت اسالم در سطح جهان، از نفوذ سیاسی ا دینی ایاران باه 
جهانی اسالم در برابر استدبار و استعمار جهانی جلوگیری کنند. لذا   عنوان پرچمدار نهضت

توانست کوشش مناسبی در فرایند دستیابی به این اهداف  کمك به تشدیل و رشد القاعده می
باه . عربستان در این راستا تالش داشت با امادادهای ماالی و آماوزش ماذهبی، ددگرتلقی 

های مورد نیاز القاعده، نقاش  در کنار رایزنی با مقامات امریدایی برای خرید سالحپاکستان 
 ایفا کند.سلفی گرایی مهمی در این ائتالف 

 پاکستان -3
اساتعمارگران غارب در  مداران پاکستان از زمان تأسیس این کشور بازیچه دست سیاست

هایی که نسابت باه هناد داشات و منطقه وا ع شدند و از طرفی به دلیل حساسیت و نگرانی
مند مقابلاه دارد، همواره تالش کرده با حضور این کشور در افرانستان حتی به صورت  انون

گی باا به دلیل همسای -ی دیورند با تدیه بر مو عیت برتر خود کند. همچنین به خاطر مسأله
های سیاسی افرانستان، نفاوذ وسایع در باین مسالمانان افرانستان، شناخت گسترده از گروه

ی مواصاالتی داشاتن خاط عمادهرادیدال افرانساتان و ابزارهاای فشااری چاون در دسات
ی سالبی و تالش کرده است در حرکت دو ساویه -گرایان مذهبیافرانستان و سرانجام افراط

 با هند و سیاست تشریبی در افرانستان را پیش ببرد. ایجابی راهبرد مقابله 
پاکستان در سیاست سلبی خود کوشش نموده است تا مانع نفوذ مؤثر هند در افرانستان 

گردد و اتحاد شود؛ زیرا نفوذ هند در افرانستان منجر به اتحاد استراتژیک هند ا افرانستان می
رو پاکساتان تاالش اکستان خواهد باود. از ایانم ابة اعمال فشار بیشتر بر پاین دو کشور به 

ای را کاه هناد نموده است تا نه تنها مانع اتحاد هند  با افرانستان شود، بلده هر اتحاد منطقه
  (.31، ص1389واعظی،  )ی افرانستان دور نماید.نقشی در آن داشته باشد از صحنه

شش کرده است تا دولت به همین ترتیب، پاکستان در سیاست ایجابی و تشربی خود کو
الحمایه یا دولت رادیدال اسالمی پشتون که بر مبنای دوستی با پاکستان و دشامنی باا تحت

 (.36هماان، ص، واعظای )هند و همچنین ایران بنیان نهاده شده باشد، در افرانستان روی کاار آیاد.
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مشفیاناه از آن  حمایت عریان پاکستان از القاعده و طالبان پیش از یازده سپتامبر و حمایات

تاوان را در راستای همین سیاست دو ُبعدی پاکستان می 2001گروه، بعد از یازده  سپتامبر 
 تحلیل و بررسی کرد. به طور خالصه اهداف اساسی پاکستان در افرانستان شامل موارد زیر

 شد: حل اختالفات مرزی، با افرانستان، مسایل مربوط به پشتونستان مناافع ا تصاادی و می
ترانزیتی کاال و انرژی، ر ابت با هند، مقابله باا نفاوذ ایاران و همساویی باا غارب باه ویاژه 

  (1377، پاییز 2سجادی، فصلنامه علوم سیاسی، ش  )آمریدا.
درصادد باود باا روی کاار آوردن یاك دولات هاا  ایندولت پاکستان عاالوه بار در نهایت 

فرهنگی ایران و  طع رابطه تشیع افرانساتان  مانع نفوذگرای سنی و مذهبی در افرانستان،  اسالم
مسأله پشتونستان را برای همیشاه از اذهاان دور ساازد. ایان سیاسات، با این کشور و از طرفی 

 پیگیری شد.و کمک به القاعده سوق دادن آنها به افرانستان اندازی طالبان  بعدها با راه

 های فعالیت القاعده توزه
در زمان اشرال اتحاد جماهیر شوروی آغاز شاد. اماا ایان  فعالیت القاعده در افرانستان

فعالیت بنام القاعده نبود لیدن بعد از جنگ علیاه اتحااد جمااهیر شاوروی و بیارون رفاتن 
( بن الدن باه افرانساتان برگشات کاه طالباان 1996شوروی، از افرانستان دو باره در سال )

( تاا 1996طالباان از ساپتامبر ) تقریبًا افرانساتان را بدسات گرفتاه باود او تحات حمایات
تدریجًا به سازماندهی جهاد بین المللی خود دست زد و مراکز آموزشی خود  2001دسامبر

هزار داوطلب  30( مرکز آموزشی و48ها شامل )در سراسر افرانستان گسترش داد این پایگاه
های القاعاده باه ههزار تن از آنها عضو القاعده بودند که به شدل مستمر در پایگا 18بود که 
هاای فعالیات بنابر این حاوزه (.158، ص پیشینخلیل السعد، ) .های جهاد بین المللی پیوستند سازمان

 گونه بیان کرد: توان این می این جنبش را
شود و فرماندهی  حوزه هند و پاکستان: این حوزه شامل پاکستان، هند و افرانستان می ا1
بر عهده دارد. وی بر فعالیات چهاار شابده « اهد خالصمج»مشهور به « امین الحق»آن را 

 جهادی محلی نظارت دارد که عبارت است از: 

 ی مسعود ازهر والف( سپاه محمد، به فرماندهی مول

 ب( سپاه طالبان به رهبری مولوی عمر
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 ج( جنبش مبارزین کشمیری، به فرماندهی سید صالح الدین 
 الرشید ترابید( جماعت اسالم کشمیر، به فرماندهی عبد

حوزه آسیای مرکزی: این حوزه شامل ازبدستان، چچن، گرجساتان، جناوب چاین و ا 2
برعهاده دارد. وی بار چهاار « طااهر یولداشایف»شاود و فرمانادهی آن را  سین کیانگ می

 کند:  می ی محلی زیر نظارت شبده

 ؛الف( جنبش اسالمی ازبدستان، به رهبری ششص او
 ؛ن، به رهبری عبدالعزیز الرامدیب( سازمان مجاهدین عرب چچ

 ؛ی نیدیسی گرجستانج( شبده التوحید و الجهاد، به فرماندهی ابوالعطیه در منطقه
 ؛ی سین کیانگ چیند( جنبش اسالمی اویرورها، به فرماندهی اوجیماندی عباس در منطقه

 ؛شودی جنوب شرق آسیا: این حوزه شامل اندونزی، مالزی و فیلیپین میحوزها 3
 و بر پنج گروه محلی زیر نظارت دارد: استرضوان عصام الدین و ذوالقرنین فرمانده آن حوزه 

 ؛ابوبدر بابشیربه رهبری الف( جماعت اسالمی اندونزی 
 ؛ب( سربازان جهاد اندونزی، به رهبری جعفر ابوطالب

 اسالمی مالزی به رهبری یزید صفعت؛ج( جماعت 
  ؛عبدالرزاق جنبالنی معروف به ابو صبایا د( جنبش ابوسیاف فیلیپین به رهبری

 رو به رهبری اوستا نازاریف کوالی؛( جبهه اسالمی آزادی بشش مواه
ی حوزه خاورمیانه و خلیج فارس: این حوزه در یک تقسی  بندی کلای از ساه منطقاها 4

 گردد که شامل کشورهای عربستان، یمن، کویت، عراق، اردن، ترکیه و لبنانبزرگ تشدیل می
شود. رهبری این منطقه را به ترتیب عبدالرحی  الراشری، سال  طالب الحارشی مشاهور  می

ی به ابوعلی، محمد حمدی االهدل و عبدالدری  المجاطی برعهده داشتند. آنهاا بار شابده
 کرده اند. می محلی زیر نظارت

 :است ی اول بر عربستان و یمن متمرکزمنطقه

لعرب، به رهباری یوساف العییاری، عبادالعزیز عیسای الف( انصار القاعده در جزیره ا
 و سعود بن حمود العتیبی؛« ابوهاجر»المقرن مشهور به 

 ت به رهبری خالد بن عیسی السلطان؛ب( سازمان سلفیون کوی
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 ارتش عدن، به رهبری طارق الفضلی؛ ج(

 ؛ه در یمن، به رهبری محمد ابوغیثد( انصار القاعد
 ه است:منطقه دوم بر عراق متمرکز شد

الف( جماعت توحید و جهاد یا القاعده در سرزمین رافدین، به رهبری زر اوی و ساپس 
 مهاجری مصری؛ابو 

 ایشان در کردستان عراق فعال است؛که « مالکریدار»ب( جنبش انصار االسالم، به رهبری 
 ؛ارتش انصار السنة در عراق به رهبری ابو عبدالله حسن بن محمود ج(

زر اوی را باه فرمانادهی کال ساازمان جهاادی ایان منطقاه  2004بربن الدن در دسام
 منسوب کرد.

 شود و از سه گروه زیر تشدیل یافته است: می منطقه سوم شامل اردن، لبنان و ترکیه
 ؛ی اردنی، به رهبری ابومحمد المقدسیالف( جنبش سلفیه

 ؛ب( جبهه اسالمی سودان شرق بزرگ به رهبری حبیب آ درش در ترکیه
حوزه غرب عربی و دریای مدیترانه: این حاوزه شاامل شامال آفریقاا و یاازده دولات ا 5

شود: آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، الجزایر، تونس،  می اروپایی زیر
 مصر، اردن، مراکش و لیبی. ابتدًا عبدالدری  المجاطی رهبری این گروه را برعهده داشت. 

عبارتند از: جماعت سلفیه دعوت و کشتار الجزایر، به رهبری نبیل صحراوی ها  این گروه
حسان خطااب و ابومصاعب عبادالودود. جنااح سالفیه « ابو ابراهی  مصاطفی»مشهور به 

الجهادیة مراکش، به رهبری محمد الفیرازی. جماعت اسالمی توحیاد و جهااد مرارب، باه 
هبری میلودی زکریا. جماعات اساالمی رهبری ابوجهاد. سازمان صراط مستقی  مراکش به ر

هجرت و تدفیر مراکش، به رهبری داود مشملی. جماعت اسالمی جنگجویان مراکش، باه 
رهبری عبدالدری  المجاطی؛ گروه توحید و جهاد مصر، به رهبری الظواهری؛ خال یا الموت 

اللاه زر اوی در اردن؛ جماعت اسالمی جنگجویان لیبی، به رهبری محمد بن فاضال و عبد
صادق و جماعت اسالمی جنگجویان تونس، به رهبری طاارق معروفای؛ ساازمان سانت و 
الجماعة تونس، به رهبری نزار طرابلسی و جبهه اسالمی تونس، به رهبری علای بان طااهر؛ 
سازمان المهاجرون، به رهبری ابوحزمه مصری. و ساازمان انصاار الشاریعت در لنادن، باه 
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ازمان القاعده در موریتانی. بناابراین القاعاده در ساودان رهبری ابوحمزه مصری همچنین س
هایی در برخی کشورهای آفریقایی ایجااد کناد  فرصت یافت به تقویت خود بپردازد و پایگاه

آنان به بازسازی و تجدید نظر در ماورد راهباردی ساازمان پرداختناد و دسات باه ا ادامات 
، پیشایناساماعیلی،  )ای از آنها است.نمونه های ا تصادی و تجاری متنوعی زدند که برخی فعالیت

اما القاعده در افرانستان با توجه به شرایط موجود خود را در  الب طالبان باه ظهاور  (.132ص 
 المللی در جهان شناساند. رساند و به عنوان یک گروه بین

 ساختار و رهبران القاعده
ه  ارار داشات و ساپس یاک در رأس هرم القاعده، اسامه بن الدن به عنوان رهبار، شابد

نموداناد. دو معااون اصالی وی را در ایان نفاره ساازمان را هادایت مای 30شورای رهبری 
کردند، یدای ایمان الظاواهری مراز متفدار و اساتراتژیک القاعاده،  می تشدیالت همراهی

دیگری محمد عاطف المصری طراح عملیات نظامی القاعده. بعد از شورای رهبری چهاار 
هاای ماذهبی و  بشاش آموزش -1تشدیالت القاعده وجود داشاته اسات: بشش اصلی در 

 -4بشش مالی،  -3بشش مطبوعات )رادیو، تلویزیون، مجله، روزنامه، کتاب(  -2اعتقادی 
 بشش نظامی: 

های منظ  نظیر کشمیر و بوسانی(. ب:  الف: بشش عملیات )طراحی عملیات در جنگ
 ور )عملیات انتحاری( را بر عهده داشتند.عملیات داخلی )کمک به طالبان(. ج: بشش تر

دومین ششصیت در کادر رهبری اصلی القاعده، ایمن الظواهری، رهبری گروه افراطی و 
دستگیر و محدوم باه « 1981»که در پی ترور سادات در سال  بودسلف گرای الجهاد مصر 

هاای افراان در  بسه سال زندان شد.  پس از اخراج از مصر به افرانستان آمد و در کناار عر
ها به فعالیت پرداخت. اکنون بعد از کشاته شادن اساامه بان الدن در  جنگ علیه کمونیست

ی جهانی اساالمی ( جبهه1998ی القاعده است. با همفدری وی در سال )رأس هرم شبده
جهاد بر علیه یهودیان و صلیبیان تأسایس شاد. ساومین ششصایت مصاطفی حمازه، رهبار 

)جماعت اسالم گرای مصار کاه از طراحاان اصالی تارور نااموفق  نظامی گروه سلف گرای
بود، چهارمین فرد رفاعاه احماد طاه، امیار گاروه جماعات  (1995«)آدیس بابا»مبارک در 

اسالمی مصر بود. پنجمین فرد محمد الظواهری برادر بزرگتر ایمن الظواهری بود که مسلول 
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ر عهاده دارد. ششامین فارد محماد ی نظامی و شورای رهبری گروه الجهاد مصر را باشاخه

شو ی االسالمبولی برادر خالد االسالمبولی،  اتل سادات است. هفتمین ششصایت، علای 
( اخاراج شاد. هشاتمین 1984ابوالسعود، یدی از افسران ارتاش مصار باود کاه در ساال )
کارد. نهماین فارد، احماد  مای ششصیت، علی امین علی الرشیدی در پلیس مصر خادمت

از رهبران گروه سلف گرای جماعت اسالمی مصر بود، دهماین فارد، حساین مصطفی نواره 
احمد، از رهبران جماعت اسالمی مصر بود. یازدهمین فرد سید امام شریف، امیر تشدیالت 
الجهاد مصر بود. دوازدهمین فرد، محمد عاطف یدای از رهباران اصالی القاعاده و طاراح 

باشد. سیزدهمین  می خوبی با اسامه بوده استی القاعده که دارای روابط عملیات در شبده
فرد، دریع الحاج، عرب با تابعیت آمریدایی که مته  به عملیات ساختمان تجارت جهانی و 

. چهاردهمین فرد، محمد صادق عوده، فلسطینی، پانزدهمین فرد ممدوح سال  است پنتاگون
القاعده کویتی االصال  که اصالتا عرا ی است. شانزدهمین نفر، سلیمان ابوغیث، سشنگوی

 ی عاراق . هفدهمین فرد ابومصعب الزر اوی، یدی از رهبران میادانی القاعاده شااخهاست
  (.23، ص پیشیناسماعیلی، ) .آید می که یدی از بنیادهای فدری القاعده به شمار است

 اهداف القاعده
 القاعااده درسراساار کشااورهای اسااالمی، باارای پیشاابرد اهااداف و ایاادئولوژیک خااود،

راهبردهایی داشتند که به منظور دگرگون ساختن سه حوزه: کشاورهای اساالمی، کشاورهای 
 کند. می ی جهانی بر مبنای همان راهبردها عملتابعه و جامعه

، مطلبی را به چاب رسااندند کاه به نقل از بر خی رهبران ارشد القاعدهی اشپیگل نشریه
کرد، ایان  می ی آنان را مششصلیاتی شدههای القاعده و اهداف عم مراحل رسیدن به آرمان
سپتامبر( تا سقوط 11)از  2003تا  2001بیدار سازی، که از سال  -1مراحل عبارت بود از: 

سپتامبر ( تحریاک آمریداا بارای  11انجامد، بر این اساس هدف حمله )  می صدام به طول 
های  است. استراتژیستاعالن جنگ به جهان اسالم و در نتیجه، بیدارسازی مسلمانان بوده 

   2006ها، که تا ساال  گشودن چش  - 2اند.  ی نشست را موفق ارزیابی کردهالقاعده مرحله
خواهد به جنبش مردمی تبدیل شود که در این مقطع بر  می یابد در این دوره القاعده می ادامه

ای جهانی  رار ه کند و عراق باید مرکز تمام عملیات گذاری می بسیج جوانان مسلمان سرمایه
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ایان  – 3های در سراسر کشورهای عربی تاسیس گردد. گیرد تا سپاهی در آن ایجاد و پایگاه
 خواهد بود، رزمندگان مساتقر در عاراق باه آماادگی  2010تا  2007های  مرحله طی سال

شوند. در این مرحله حمله به ترکیه و اسرائیل پیش بینی شده  می رسند و بر سوریه متمرکز می
 انجاام 2013تاا  2010های  مهمترین هدفی که در این مرحله؛ یعنی طای ساال -4ست. ا

های منفور عرب اسات. ایان موضاوع رشاد القاعاده را در پای  شود، فروپاشی حدومت می
 رار دارد اعالم خالفت اسالمی است، در ایان  2016تا  2013بین سال  -5خواهد داشت. 

در ایان  – 6وان نظ  نوین جهاانی را اعاالم کارد. ت می شود و حتی می دوره اسرائیل ضعیف
دوره که بعد از اعالم خالفت اسالمی  رار دارد، زمان رویاروی مطلق سپاه اسالم با غیار آن 

تأسیس خالفت جهانی مسلمانان که این مرحلاه در ساال  – 7رسد.  می فرا  2016در سال 
  (.156 ، ص1373کدیور، ) شود. می با پیروزی مسلمانان آغاز 2020

خالف سیاست اعالمی خویش که  بسیار مه  آن است که القاعده بر یندتهدر حقیقت 
اش باید  های موجود در ایدئولوژی کند، به علت ویژگی مریدا را تبلیغ میآمبارزه با اسرائیل و 

مبارزه را از داخل آغاز کند و نشان دادن دشمن خارجی در وا ع روشی برای جذب نیروهای 
القاعده برای نفوذ و ت بیت مو عیت خود در  .باشدمیاهل سنت تندرو ز میان جوانان بیشتر ا

؛ چه آنهایی که باا غارب و سدوالریسا  ی خود استمیان مسلمانان ابتدا در پی حذف ر با
هاای ایادئولوژیك  به ویژگی که دارای تعامل هستند. لذا القاعده بنا یتعارض دارند چه آنها
ازم آن، مجبور است مبارزه را از میان مسلمانان آغاز کند و بدین منظور خود و ا تضائات و لو

هاای از این جهت است القاعاده و همچناین گاروه .نماید بندی همیشه باید میان آنان  طب
تندرو م ل داعش با موضع گیری در مقابل تشیع تا هنوز نه به  تل یهاود و مسایحیت دسات 

ابل اسرائیل نموده اند بلده سعی و تالش در ناا باودی زده است نه کدام ا دامی عملی در مق
 باشد، کرد است. می تشیع و اهل سنت که مشالف آرمانها و ایدهای آنان

 ایدئولوژی و راهبرد القاعده

گری، رادیدالیسا ، شایعه ساتیزی و  بر چهار رکن سالفیدر حقیقت ایدئولوژی القاعده 
گری است، باه  ن آخر برآمده از ویژگی سلفیاز آنجا که دو رک د.باشمیغرب ستیزی استوار 
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نامید. از نگاه آنان، دین یک نظاام سااده  «سلفی رادیدال»توان آن را ایدئولوژی  اختصار می

حقو ی است که از جانب خداوند برای رهایی بشر از عذاب دنیوی و اخاروی ناازل شاده و 
دت دنیاا و آخارت بایاد باه تدالیفی را بر او واجب کرده است. به همین دلیل بشر برای سعا

هاا و معیاار ایماان وا عای و  مهمترین و سارآمد تماام عبادت .عبادت و اطاعت خدا بپردازد
است. با وجود تنگ نظری القاعده در تعیین مسلمانان و از آنجا که مرز  «جهاد» نیز دروغین

آن ایادئولوژی  کند، بسیاری از مشالفان ها را ایدئولوژی سلفی رادیدال تعیین می میان انسان
هدف نهایی  .یابد شوند و مبارزه با آنان مشروعیت می به عنوان کافر، مشرک و منافق تلقی می

کاه ریشاه در  باشدبر مبنای آنها میایدئولوژی القاعده دستیابی به حدومت فقهی و جهانی 
ایاد گری وهابیت دارد. برای رسیدن به این هدف مطاابق ایادئولوژی القاعاده، ابتادا ب سلفی

و سپس با  گرددفتح  «عراق»ای کشورهای اسالمی با مرکزیت  سعی شود، به صورت مرحله
گویند، جنگ نهایی باه منظاور برپاایی  می «دار االسالم»آن  هتشدیل سرزمین اسالمی که ب

دهاد یعنای  مای . اما وا یت چیزی دیگر را نشاانحدومت جهانی اسالم با کافران آغاز شود
 باشد.مشالف استعمار مینابودی مسلمانان که 

 غیر اسالمیالقاعده در کشورهای اسالمی و  اتتأثیر   
های ماالی بعضای از کشاورهای غربای و  ی اول توسط کمکالقاعده با اینده در مرحله

اسالمی برای نابودی بعضی از بالد اسالمی و بشصوص شیعیان و انحاراف در دیان اساالم 
 ی بر افدار جوامع اسالمی و سائیر کشورها گذاشتند.ایجاد گردید اما بعدًا تأثیرات بسیار

های اهال سانت در حادی تاأثیر گاذار وا اع شاد کاه القاعده در جهان اسالم در میان نحله
باشاند از فرایناد های فداری و نظاامی القاعاده مایبسیاری از همیاران القاعده که امروز از نحله

القاعده پیوستند که امروزه خاود از مرزهاا و  فدری و راهبردهای آن گروه متأثر شدند و به صفوف
های دیگار بریدناد و باه ایان گاروه  های فعال در سطح رهبری مطرح هستند که از گروه تلوریسن

ی انشعابی از گروه اساالمی جماعات پیوستند؛ از جمله ایمن الظواهری سازمان خود را از شاخه
همچناین  (.68، ص 1379مشدور،  ).ده ملحق شدجدا کرد و به القاع1990و جهاد بود که در اوایل دهه

نمود، به هماین ترتیاب  می زر اوی رهبری گروه جهاد و توحید را بر عهده داشت در اردن فعالیت
 طی بیانیه رسامی وابساتگی کامال ساازمان خاود را باه القاعاده اعاالم داشات 2004در سال 
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دیدال و غیر رادیداال تقسای  نماود، تسنن را باید به دو دسته را گرای اهل های اسالمی سلف گروه
های اسالمی سلفی غیر رادیدال نظیر اخوان المسلمین مصر، اساسًا باا مباانی ایادئولوژیک  گروه

عملداردی آناان باه طاور کلای باا  –القاعده و عملدردش مشالف بودند و اساس و مرام فدری 
 ه اختالف بنیادین دارد.القاعده متفاوت است هیچ تأثیری از مبانی فدری القاعده نبرده بلد

های اسالمی سلف گرای رادیدال در میان اهل تسنن و حتی در دنیای اساالم از  اما گروه
 مبانی فدری سیاسی القاعده متأثر بوده و باا ایان تشادیالت دارای ارتبااط مانظ  و متمرکاز

عالیات ی فهای القاعده اشاره گردید القاعاده پانج حاوزه باشند. همانطور که در فعالیت می
ی هناد و پاکساتان، آسایای مرکازی، های پنج گانه برای خود ترسی  کرده است در این حوز

هاای  ی خاورمیاناه و خلایج فاارس، گروهجنوب شرق آسیا، غرب دریای مدیترانه و منطقاه
های سلف گرای جهاادی  سلف گرای اسالمی این مناطق ارتباط تشدیالتی دارد و از اندیشه

باشند که از مشارب فداری  می های مربوطه ی مرتبط با القاعده در حوزههاهستند و از شاخه
گوید بسایاری از  می همان طور که بن الدن (.67-71، ص 1390محمودیاان، ) شوند. می القاعده ترذیه

  .شناسند های تروریستی وی را نمی منتسبان به عملیات
رو و تدفیری مانند وهابیات های تنداگرچه استعمار نقش اصلی را در به وجود آوردن گروه

 و القاعده برای به انحراف کشیدن مسلمانان و ایجاد اختالف در باین باالد اساالمی عهاده دار
ی اما القاعده بعد از موجودیت از لحاظ فداری و ایادلوژی در جهاان، خاارج از حاوزه است

ود. از ایان شا مای های غیر اسالمی کشورهای اسالمی نیز تأثیر گذار وا ع شد که شامل کشور
جهت است که کشورهای غیر اسالمی از این جنبش رادیدال ماذهبی باه شادت هاراس پیادا 
کردند و در تحلیلهای آنان به صورت روشن مششص است که این جریاان فداری را مشاالف 

های همه متوجه این گاروه گردیاد؛ اگار  سپتامبر که نگاه 11داند خصوصًا بعد از  می منافع خود
وجود داشته اسات و  2001سپتامبر  11ها پیش از  اسالمگرایی در میان غربی چه ترس از رشد

تواناد  مای بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی آمریدا معتقد بودند )بنیاد گرایای اساالمی(
، ص 1381جاف، هنایس، )همانند کمونیس  تهدیدی اساسی برای آمریدا و ایدئولوژی غرب تلقی شود

سپتامبر را بهانه  رار دادند، اسالم گرایی و چهره او را خشونت 11الت ها حم بنابر این غربی(.76
ی مقااالت، تصااویر و ها در این زمینه نه تنها به توزیع و پشش گساتردهبار جلوه بدهند. غربی
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اند؛ بلده آناان خاود های گروهی بسنده ندرده های خشونت بار القاعده و طالبان در رسانه فیل 

اسالم گرایی به تولیاد آثاار فرهنگای و تشیلای گونااگون روی آوردناد کاه از  نیز برای مقابله با
های  های موهن به ساحت مقدس پیامبر اسالم)ص( تولید فیل  مهمترین آنها توزیع کاریداتور

ای جنگی علیاه مسالمانان، انعدااس اظهاارات پااپ و های رایانه سینمایی اسالم ستیز، بازی
و انبوه مقاالت و کتابهایی است که راجع باه اساالم و اساالم مقامات رسمی غرب علیه اسالم 

شود. همگی مانناد القاعاده، اسایر احساساات غیار عقالنای دینای  می گرای نوشتند و نوشته
بنابر این تأثیرات منفی القاعده در جهان بیرون از اسالم زیاد است  (.156ص پیشین ،کدیور،) گردیدند.

رضین و بهانه طلبان فرصت خاواه مشاالفین اساالم علیاه و عملدردهای آنان باعث شد که مر
های بزرگ بزنند و اسالم را به عنوان یک دین خشن و دشمن انساانیت در اسالم دست به توطیه

 جهان معرفی کنند. 

 گیری نتیجه
القاعاده  و وهابیتهایی سلف گرای جریان توان گفت که ریشه اصلی تمام  می در نتیجه

دینای و  علمای، یو بادون پشاتوانه روانحرافی و در عین حال تناد یك جریان غیر منطقی و
توسط دشمنان اسالم و اساتعمار اسالم  بالدکه به علت بی تحرکی و سستی  باشدمیعقلی 

آنهاا بارای تضاعیف و ناابودی و انحاراف در  یموجب شیطنت و سوء استفادهایجاد شده و 
رهبران سازشدار جهان اک ر طرفی  است؛ از بشصوص تشیع وا ع شده مسیر اصیل اسالمی

هایی گروهای ندارند با نه تنها انگیزه و شرق غرباستعمارگران منافع  اسالم بدلیل همراهی با
دانند. نشست اینداه  می فرصترا  آنهاالقاعده بر خورد کنند بلده از دو جهت افراطی مانند 

و  گردد می ناسائی خطر آنها دورکنند تا عالوه بر ش می مشالفین خود را به سمت آنها هدایت
شاوند.  مای دیگر اینده در کنترل  درتهای غربی علیه اساالمگرایان حقیقای باه کاار گیاری

هاای و همچناین گاروهاز وجود و حضاور القاعاده  استعمارگرانسوی دیگر نیز  ازهمچنین 
کنند  می یبرداری سیاسی، ا تصادی و تبلراتبه دالیل بهره انحرافی دیگر در جوامع اسالمی 

 که عبارتند از:
مبارزه با تروریست  یبه بهانه و همدستان شان القاعده مظهر تروریست است و غرب -1

هاای و گاروهالقاعاده چاون  اهداف و منافع خود را در جررافیای جهان اسالم دنبال میدناد
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ری از و عامال بارای جلاوگی هترین ابزار برای توسعه و مدیریت تفر ه بین مسامانانتدفیری ب
 باشد.می وحدت آنها

این  بنابر است نمادی از خشونت و جنایت و داعش القاعدههای تدفیری مانند گروه -2
 . جهان مشدوش نماید اسالم حقیقی را در یتواند چهره می غرب با تبلیرات روانی

و نااب ی یامحرکی بارای رشاد اساالم گرا عامل وپدیده مقاومت و شیعی  یاندیشه -3
آید؛ بنحاوی کاه توانساته  می رای ایستادگی در مقابل سلطه گران در جهان به شماری بیالگو

این تنها عامل بازدارنده علیاه  است ویژگیهای  درت سشت نظام سلطه را خن ی سازد. بنابر
و القاعاده  و سالفی مانناد انحرافی اتمقاومت که از  درت ایدئولوژی استفاده میدند تفدر

 تواند باشد. میداعش 
د؛ زیرا عماده ندر گیر شوبه صورت مستقی  د با جهان اسالم ننمی توان استعمارگران -4
اخاتالف »لذا با اساتراتژی غیار مساتقی   جهان اسالم وا ع شده است یدر حوزه آنهامنافع 

های انحرافی جهان اسالم را در گیر نماوده با استفاده ابزاری از گروه« افگنی و حدومت کن
 کشد. می به ضعف

از اهمیات جهاان در معاادالت  ؛داشتن منابع و ذخاایرخاورمیانه به دالیل  یمنطقه -5
اساتعمار شاود  مای این با توجه به موارد فوق پیش بینای ای برخوردار است، بنابرفوق العاده

 نمایند. بنحو مطلوب بهره برداری به نفع خود از این فرصت  و همدستان شان غربگران 
و  تیاو هاب انیاگرفتاار مشادالت تحجار گرا نیاز ا شتریاسالم ب جهان ندهیبا توجه به ا

را از اهاداف  یاساالم ی¬امات و جامعاه یمانند القاعده و داعش نگردد و از طرف ونیسلف
گاه ساخت با ی پشت پرده و دولت مردان اسالم شناس، اساالم  شمندانیعلماء و اند دیآن آ

کاه چناد  زدیامناسب برخ یبا راه کارها یرافو انح یسلف یها گروه امعتدل به مقابله ب ییگرا
 :  شوم یآور م ادینمونه را با توجه به مباحث ذکر شده 

 یمشترپ با علماء و نشبگان اهل تسنن بمنظور روشانگر ی¬جبهه جادیا یتالش برا -1
 نیبا یطرح اختالفات جاد ژهیو القاعده و بو تیوهاب یسلف قینسبت به حقا یافدار عموم

 تسنن.القائده و اهل 
و تنادرو  یانحرافا یگروهاا یفعال و به روز جهت معرفا یاطالع رسان گاهیپا جادیا -2
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و نقد افدار و رفتارها، مواضع و ا ادامات آنهاا  یو مذهب یشیتار ثیمانند القاعده و... از ح

 در ابعاد گسترده و پاسشگو بودن در برابر القائات و ابهامات آنها در جامعه.
الزم به منظاور  یها لیتحل ی و ارائه یانحراف یها ها و اهداف گروهرصد مستمر رفتار -3

گاه  شده. فیو مقابله در  الب ساختار و سازمان تعر یساز یخن  ازیو در صورت ن یساز آ
گاه سازی ملت ها از  بهترین راه برون رفت جوامع و امت اسالمی از این معضالت و ... آ

ی آنها و برنامه ریزی و ارائاه راه ها و ار بابان پشت پردههای این گروه اهداف و عقاید و برنامه
 .است کار مناسب
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