
 گذشته جریان های تکفیری
اندیشه تکفیر در جهان اسالم در چند مقطع تاریخی ظهور 
یافته اس��ت. اولین ظهور ای��ن تفکر در قرن اول هجری در 
اندیشه خوارج نمود داشت که مخالفان خود را تکفیر کرده 
و قتل آنها را واجب تلقی کردند. اندیشه خوارج بزودی افول 
کرد تا قرن چهارم هجری که دوباره توس��ط »بربهاری« در 
بغداد بازتولید شد و بر اساس آن پیروان مذاهب اسالمی از 

جمله شیعیان مورد تهاجم و تکفیر قرار گرفتند.
اّم��ا ق��رن هفتم با ظه��ور »ابن تیمی��ه« این اندیش��ه در 
جهان اس��الم به شکلی گس��ترده پایه گذاری شد. هر چند 
اندیش��ه های ضد ش��یعی ابن تیمیه زیاد بود اما بیشترین 

هجمه آثار او علیه مذاهب اهل سنت صورت گرفت.
ش��رایط اجتماعی و سیاس��ی جهان اس��الم در قرن هفتم 
فرصت همه گیر ش��دن این اندیش��ه را فراه��م نکرد اما در 
قرن دوازدهم هجری توس��ط »محم��د بن عبدالوهاب« در 
منطقه نجد حجاز بازتولید و با پیوند سیاس��ی با آل س��عود 

وارد سیاست شد.

 جریان های تکفیری در تاریخ معاصر
مصر در زمان حاضر یکی از کشورهای تأثیر گذار در گسترش 
این جریان ها بوده است. اندیشه »سید قطب« مبنی بر اینکه 
دوره معاص��ر، دوره جاهلی��ت مدرن اس��ت و حکومت های 
کش��ورهای اس��المی مش��روعیت ندارند و ب��رای رهایی از 
ای��ن انحطاط، باید با مکانیس��م جهاد ب��رای احیای خالفت 
تالش کرد، جریان های س��لفی را به س��مت افراط گرایی و 
خشونت س��وق داد. ترکیب اندیشه جهادی مصری و سلفی 
وهابی )ابن تیمیه، بربه��اری و محمد بن عبدالوهاب( زمینه 
ش��کل گیری س��ازمان ها و جریان های رادیکال تحت عنوان 

سلفیت جهادی را فراهم آورد.
جنبش اخوان المسلمین مصر نیز پس از کشته شدن رهبران 

اولیه آن، دارای رویکرد افراطی و سلفی شد.

اشغال افغانستان بوس��یله اتحاد جماهیر شوروی در اواخر 
ده��ه هفتاد میالدی، س��لفی های جه��ادی را متوجه این 
کش��ور کرد. عربستان با مهاجرت »محمد قطب« تبدیل به 
یکی از کانون های رشد سلفیت جهادی شده بود؛ لذا دولت 
س��عودی از این مسئله احس��اس خطر کرد و جهادی ها را 
روانه افغانس��تان کرد. از درون این افراد ش��بکه القاعده به 
ریاست »اس��امه بن الدن« و با همکاری »ایمن الظاهری« 
تأس��یس و بر اس��اس اندیش��ه »عبداهلل عزام« پش��تیبانی  

فکری شد.
خروج شوروی از افغانستان، مقدمات بازگشت اعضای القاعده 
به کشورهای متبوعشان را فراهم کرد. در این راستا القاعده در 
کشورهای مختلف شاخه های جدید تأسیس نمود و ریاست هر 
شاخه بر عهده یکی از افراد برجسته القاعده قرار گرفت که در 

افغانستان سابقه جنگ داشت.

 جریان های تکفیری در عراق
ش��اخه عراق سازمان تروریس��تی القاعده در سال 2004 با 
رهب��ری »الزرقاوی« که س��ابقه جنگ در افغانس��تان را نیز 
داشت، تش��کیل شد. بعد از مرگ او ریاس��ت این شاخه به 
»ابوعمر البغدادی« رسید و در حال حاضر رهبری آن برعهده 
»ابوبکر البغدادی« اس��ت که یکی از ش��اخه های القاعده با 
عنوان “دولت اسالمی عراق و شام” )به شکل مخفف: داعش( 

را هدایت می کند.
استراتژی القاعده در سال های اخیر شکل دادن هالل القاعده 
در منطقه اس��ت که بر اساس آن، »ماجد الماجد« در لبنان، 
»الجوالنی« در س��وریه و البغدادی در عراق برای تحقق این 
نقشه سازماندهی شدند. اما اختالفات داخلی داعش و گروه 
تروریستی دیگری به نام “جبههًْ النصرهًْ” زمینه درگیری بین 

آنها را فراهم کرد و موجب جدایی داعش از القاعده را شد.

 جریان های تکفیری؛ دشمن همه ادیان
داعش و امیر آن البغدادی � که خود را خلیفه تمام مسلمین 
می خواند! � به لحاظ فکری، پیروان همه ادیان را مورد قتل 

و هجوم وحشیانه قرار داده اند. آنها همه مسلمانان شیعه و 
س��نی که با عملکرد و اندیشه این جریان مخالفند را مورد 
تکفی��ر و ترور قرار می دهند. جنایات این گروه تکفیری در 
تلعفر)علیه شیعیان(، عین العرب)علیه کردها(، االنبار)علیه 
اهل س��نت(، س��نجار)علیه اقلیت دینی ای��زدی( و موصل 
)علیه مسیحیان( نشان داد که این جریان تکفیری خطری 

عمده برای همه بشریت است.

 جریان های تکفیری در خدمت کفر و استکبار
ق��درت یافتن این جریان تکفیری در س��وریه و عراق بدون 
پشتوانه مالی و تس��لیحاتی قدرت های استکباری )آمریکا و 
غرب( و حامیان منطقه ای آنها )ترکیه، عربس��تان، قطر و ...( 

غیر ممکن بود.
ترکیه با س��قوط »محمد مرس��ی« رییس جمهور مصر که 
از اعضای اخوان المس��لمین بود یکی از مهم ترین حامیان 
خ��ود در منطق��ه را از دس��ت داد. این در حال��ی بود که 
خط مقاوم��ت در منطقه ب��ر محور ایران، عراق، س��وریه، 
حزب اهلل و گروه های مقاومت فلس��طین در برابر اس��تکبار 
ایس��تادگی می کرد. از آنجا که به چالش کش��یدن و قطع 
ارتب��اط محور های مقاومت از اه��داف اصلی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی محسوب می شود تسلیح جریان های تکفیری 
و زمینه حضور آنها در عراق و س��وریه فراهم ش��د تا محور 
مقاومت را با مش��کل جدیدی مواجه کنند و در نتیجه این 
درگیری، رژیم صهیونیستی بدون دغدغه، فلسطین مظلوم 

رامورد تهاجم وحشیانه قرار دهد.

 خدمات رسانه ای غرب به جریان های تکفیری
جنایات جریان های تکفیری توس��ط رس��انه های غربی به 
صورت کامل پوش��ش داده می ش��ود و غرب سعی می کند 
در راستای سیاس��ت اسالم هراسی، عملکرد و جنایت های 
این گروه تکفیری را به عنوان نماینده اس��الم نمایش دهد 
و با ترس��یم چهره ای خش��ن و بیرحم از مسلمانان، چهره 

رحمانی و صلح طلب اسالم ناب را مشوه نماید.
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 دلیل پیشرفت اولیه داعش در عراق
اختالفات احزاب و گروه های مختلف عراقی در سال های پایانی 
دولت قبل، در گس��ترش جغرافیایی داع��ش نقش عمده ای 
داشته است. این اختالفات و ترجیح منافع قومی و مذهبی بر 
منافع ملی از س��وی برخی احزاب و سیاستمداران، انسجام و 
اجماع ملی را در عراق کاهش داد و این عدم انس��جام داخلی 

زمینه توسعه داعش در مناطقی از عراق را فراهم کرد.

 پیوند بعثی ها با جریان های تکفیری
بازمانده های حزب بعث که در دولت  عراق جایگاهی نداشتند 
و در س��ال های اخیر تنه��ا توان آنها طراح��ی عملیات های 
تروریستی پراکنده علیه غیر نظامیان بود، در این برهه از زمان 
بازگشت به قدرت را با کمک داعش در سر می پروراندند؛ لذا 

با این جریان تکفیری  برای اشغال عراق همگام شدند.
سقوط سریع موصل و جنایاتی شبیه فاجعه پادگان اسپایکر، 
معلول پیوند بعثی ها با سلفی ها و نیز خیانت برخی سیاسیون 

و نظامیان عراق بود.

 آینده جریان های تکفیری و داعش در عراق
اخت��الف فکری جریان تکفی��ری و بعثی ه��ا در بلند مدت 

نمی تواند اتحاد بین آنها را استمرار بخشد.
از س��وی دیگ��ر داعش برای بق��ا و توس��عه مناطق تحت 
نفوذش در عراق با چالش های متعددی مواجه است. حضور 
مرجعیت و فتاوای جهاد از سوی علماء زمینه بسیج عمومی 
در این کشور علیه تکفیری ها را فراهم کرد و ظرفیت ارتش 

با حضور نیروهای مردمی چندین برابر شد.
اختالفات درونی داعش و جبههًْ النصرهًْ و اختالف داعش و 

القاعده از چالش های دیگر این گروه تکفیری است. 
تش��کیل دولت جدید عراق با پش��توانه مردم��ی باال نیز از 
چالش های داعش محس��وب می شود که عراق را یکپارچه 

علیه این گروه متحد کرده است.
روحیه خشن و تروریستی این جریان تکفیری نیز پاشنه آشیل 
آن است که حتی اعتراض حامیان بین المللی آن را نیز به دنبال 

داشته است و هیچ کشوری نمی تواند در بلندمدت در برابر افکار 
عمومی داخلی خود از این گروه تکفیری حمایت کند.

از آنجا که سیاس��ت آمریکا نیز همواره مبتنی بر اس��تفاده 
اب��زاری از جریان ه��ای تکفی��ری ب��وده اس��ت داعش هم 
نمی تواند به حمایت همیش��گی این کشور دل خوش کند. 
آمری��کا ، القاعده را برای مقابله با ش��وروی در افغانس��تان 
تجهی��ز کرد اما در نهایت با ه��دف مقابله با همین جریان 
افغانستان را در سال 2001 مورد اشغال قرار داد. آمریکا در 
در سوریه نیز در ابتدا این جریان ها را تسلیح کرد اما زمانی 
که مقاومت در س��وریه به نتیجه رسید و احتمال گسترش 
خطر این جریان ها کش��ورهای عربی منطقه را تهدید کرد 

در قالب ائتالف بین المللی به مقابله با آن پرداخت. 
بنابراین دولت جدید عراق می تواند با هدایت مرجعیت و با 
همکاری همه جریان ها و احزاب سیاسی همه اراضی عراق 

را از دست جریان های تکفیری آزاد کند.
جهان اس��الم نیزباید با اتخاذ رویک��رد همگرایی و تقریب 
زمینه رش��د این جریان ها را متوقف و بش��ریت را از خطر 

رشد این جریان های تکفیری مصون سازد.
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