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بررسی رابطه فقر با خشونت و افراطی گری:

بررسی موردی گروه تکفیری جهادی

ی1 عی بغری

چکیده

ــری رابطــه ای مســتقیم  ــر و خشــونت و افراطی گ ــان فق ــه می ــد ک ــن باورن ــر ای بســیاری ب

وجــود دارد. یعــین هرچــه فقــر بیشــرت احتمــال خشــونت و افراطی گــری و پیوســت بــه 

جریان هــای افراطــی بیشــرت می شــود. بــرای بــرریس ایــن رابطــه، در ایــن مقالــه، گــروه 

ــوردی  ــرریس م ــت ب ــونت گرا جه ــی و خش ــان افراط ــک جری ــوان ی ــه عن ــادی ب ی جه ــری تکف

ی جهــادی  انتخــاب شــده اســت. برریس هــا نشــان می دهــد عــده ای معتقدنــد فقــر و تفکــری

ــان  ــه جری ــش الحــاق ب ــر موجــب افزای ــش فق ــد. یعــین افزای ــا هــم دارن رابطــه مســتقیم ب

ــر ایــن عقیده انــد کــه ایــن دو رابطــه ای  تفکــری جهــادی می شــود. در مقابــل گــروه دیگــری ب

ی هــا  مشــخص بــا یکدیگــر ندارنــد. ایــن گــروه نشــان داده انــد کــه در مواقــع بســیاری از تکفری

ن  ن بســیاری از فقــرا نــه بــه تکفــری بلکــه بــه کنــار گذاشــ�ت از افــراد ثروتمنــد بوده انــد و همچنــ�ی

باورهــای دیــین وارد شــده اند. ســؤال اصــی مقالــه آن اســت کــه چــه رابطــه ای میــان فقــر و 

ی جهــادی  تکفــری وجــود دارد؟ بــرای ایــن منظــور تمرکــز خــود را بــر بــرریس گروه هــای تکفــری

boghairyali@yahoo.com                           )1 هیئت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت )ع
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شــامل داعــش، النــرصه و القاعــده قــرار دادیــم. نتیجــه پژوهــش نشــان داد کــه مجموعــه ای 

ــه  ی شــده اند و اینطــور نیســت ک ــه گروه هــای تفکــری ــان ب ن جوان از عوامــل موجــب پیوســ�ت

ــری  و خشــونت باشــد.  ــار�ت افراطی گ ــه عب ــه تکفــری و ب ــر عامــل روی آوردن ب ــا فق لزوم

، داعش، القاعده، النرصه واژگان کلیدی: فقر، تکفری
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مقدمه

هــدف مــا در ایــن مقالــه بــرریس رابطــه فقــر بــا خشــونت و افراطی گــری اســت. بــرای ایــن 

ی   ی را انتخــاب کرده ایــم و ایــن رابطــه را در شــکل گری منظــور، مــا گروه هــای جهــادی تکفــری

ــه  ی ایــن گروه هــا بــرریس خواهیــم کــرد. بنابرایــن ســؤال اصــی در ایــن مقال ــا عضوگــری و ی

آن اســت کــه چــه رابطــه ای میــان فقــر و خشــونت و افراطی گــری وجــود دارد؟ و بــرای ایــن 

ــت  ــون از فعالی ــه هم اکن ــم ک ــرار می دهی ی ق ــری ــای تکف ــر گروه ه ــود را ب ــز خ ــور تمرک منظ

زیــادی برخــوردار هســتند. داعــش، النــرصه و القاعــده نقــاط مــورد بــرریس مــا هســتند. 

نــد تــا  در ایــن مقالــه ابتــدا برخــی از افــراد ایــن گروه هــا مــورد بــرریس قــرار می گری

ــن  ــن گروه هــا آشــنا شــود. ای ــه ای ــل از الحــاق ب ــت اقتصــادی آن هــا قب ــا وضعی ــده ب خوانن

ــن گروه هــا.  ــازان ای ــرریس رسان و رسب ــر مجموعــه تقســیم می شــود: ب ــه دو زی ن ب ــری بخــش ن

ــورد  ــی م ــات کم ــاری و تحقیق ــات آم ــرا�ی در گزارش ــر و افراط گ ــان فق ــه می ــمت رابط در قس

د.  ــری ــرار می گ ــرریس ق ب

در بخــش بعــد آمــار مؤیــد رابطــه مســتقیم و آمــار رد کننــده رابطــه میــان فقــر و تکفــری 

د. ســپس، تحلیــل آمــاری نویســنده از اطالعــات گــرداوری شــده در  مــورد بــرریس قــرار می گــری

گــذاری فقــر بــر تکفــری بــرریس  بخــش اول ارائــه خواهــد شــد. در بخــش چهــارم، فراینــد تأثری

می شــود. در ایــن بخــش بــا نگاهــی تحلیــی جامعه شناســانه و روانشناســانه بــه ایــن ســؤال 

پاســخ داده می  شــود کــه چگونــه فقــر بــه تکفــری منتهــی می شــود؟ ایــن بخــش بــه مــا کمــک 

می کنــد تــا گلوگاه هــای تبدیــل فقــر بــه تکفــری را شناســا�ی نمائیــم و شناســا�ی ایــن گلوگاه هــا 

ی از روی آوردن افــراد بــه خشــونت و  ن کمــک زیــادی در مدیریــت ایــن فرایندهــا و پیشــگری نــری

ایــط بــه ایــن ســؤال پاســخ داده می شــود  افراطی گــری خواهــد نمــود. در بخــش پنجــم، رسش

ــدی  ــا دی ــمت ب ــن قس ــود؟ در ای ــی می ش ــری منته ــه تکف ــر ب ــی فق ایط ــر رسش ــت ه ــا تح ــه آی ک

د. طبــق معمــول همــه نوشــته های علمــی،  جامــع ایــن موضــوع مــورد بــرریس قــرار می گــری
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ی، راهکارهــا و مالحظــات اختصــاص داده شــده اســت. آخــر کالم مــا بــه نتیجه گــری

1 وضعیت اقتصادی سران و سربازان قبل از ملحق شدن به گروه های تکفیری

1 . 1 رهبران

ی وضعیــت اقتصــادی آن هــا قبــل از  ان 11 گــروه تکفــری در ایــن قســمت بــا نــگاه بــه رهــرب

ی مــرور خواهــد شــد. پذیــرش افــکار تکفــری

1 . 1 . 1 داعش

أبوبکر البغدادي الحسیني الهاشمي القرشي

ی داعــش را برعهــد داشــت. او در 1971  وی تــا پیــش از کشــته شــدن توســط آمریــکا، رهــرب

ن بــه نــام توبچــی  نشــ�ی در نزدیــک ســامرا بــه دنیــا آمــد.1 وی تــا ســال 2004 در محلــه ای فقری

ــه در حاشــیه غــر�ب بغــداد قــرار دارد و شــیعیان و ســین مذهبان  ــن محل ــرد. ای ــگ می ک زندی

ــد.  می کنن
گ

ــد� در آن زن

ــردی  ــت. او ف ــته اس ــال داش ــه ورزش فوتب ــادی ب ــتعداد زی ــه و اس ــوا�ن عالق وی در نوج

ی مطالعــات دیــین  خجالــیت و بــه دور از خشــونت بــوده اســت.2 بغــدادی دارای مــدرک دکــرت

ســالمي  ان الجیــش االإ از دانشــگاه بغــداد اســت. در ایــن رابطــه احمــد الدبــاش، یــ� از رهــرب

ن گفتــه اســت: ی العــراق، چنــ�ی
�ن

»مــن در دانشــگاه اســالمی بــا بغــدادی بــودم و هــر دو یــک رشــته را می خواندیــم. امــا 

1http//:www.theguardian.com/world/2014/jul/06/abu-bakr-al-bagh-
dadi-isis
2http //:www .telegraph .co .uk /news /worldnews /middleeast /

iraq/10948846/How-a-talented-footballer-became-worlds-most-
wanted-man-Abu-Bakr -al -Baghdadi .html
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او دوســت مــن نبــود. او آرام و گوشــه گری بــود و در تنهــا�ی بــه رس می بــرد. مــد�ت بعــد، او 

ان نظامــی قــرار داشــتم  ســالمي یــاری رســانید. مــن در میــان رهــرب مــا را در ایجــاد الجیــش االإ

ی کــردم. امــا بغــدادی در ایــن میــان نبــود.  و برخــی از خشــونت بارترین عملیات هــا را رهــرب

مــن عــادت داشــتم کــه دربــاره اعضــا اطالعــات الزم را بدســت آورم. امــا دربــاره بغــدادی 

چنــدان اطالعــی نداشــتم«.1

ابومسلم الترکمنی

ن فرماندهــی داعــش در عــراق و در کنــار ابوعــی االنبــاری نفــر دوم داعــش  وی جانشــ�ی

ــا آمــد. اکــرش جمعیــت ایــن شــهر را از  ــه دنی ــوا در عــراق ب اســت. وی در تلعفــر اســتان نین

ترکمن تبــاران تشــکیل می دهنــد و 75 درصــد جمعیــت ایــن شــهر ســین مذهب هســتند. ایــن 

شــهر از وضعیــت اقتصــادی، رفاهــی و بهداشــیت مناســیب برخــوردار نبــوده اســت.2

ــوده  ــان صــدام، از فرماندهــان نظامــی مســتقر در واحــد اســتخبارات بعــث ب او در زم

اســت.3 دربــاره گذشــته وی اطالعــات چنــدا�ن در دســت نیســت، امــا به طــور قطــع وی تــا 

ن رژیــم بعــث بــه علــت رده شــغی  قبــل از تهاجــم آمریــکا بــه عــراق و روی کار قــرار داشــ�ت

خــود از وضعیــت اقتصــادی مناســیب برخــوردار بــوده اســت.

1http //:www .telegraph .co .uk /news /worldnews /middleeast /
iraq/10948846/How-a-talented-footballer-became-worlds-most-
wanted-man-Abu-Bakr -al -Baghdadi .html
2McCone, David R.; Scott, Wilbur J. & Mastroianni, George R. (Jan-

uary 8, 2008), THE 3RD ACR IN TAL’AFAR: CHALLENGES AND 
ADAPTATIONS, Department of Behavioral Sciences & LeadershipU-
nited States Air Force Academy, Colorado Springs. 
3Leaster, Charles, Slamic State Senior Leadership: Who’s Who. 
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ابوعلی االنباری

کمــین نفــر دو داعــش  ن فرماندهــی داعــش در ســوریه و در کنــار ابومســلم الرت وی جانشــ�ی

ــال 2002  ــه س ــد از حمل ــود.1 بع ــدام ب ــان ص ــد در زم ــی ارش ــان نظام ــت. او از فرمانده اس

آمریــکا به عــراق بــه عضویــت انصاراالســالم درآمــد ویل بــه اتهــام فســاد مــایل از آن خــارج 

ــه القاعــده ملحــق شــد. نکتــه دیگــر کــه در گزارشــات دیــده شــده آن اســت کــه دانــش  و ب

مذهــیب او بــه نســبت دیگــر رسان داعــش کمــرت اســت.2

ن  ایــن اطالعــات هرچنــد انــدک اســت، امــا نشــان می دهــد کــه االنبــاری قبــل از پیوســ�ت

ی از وضعیــت اقتصــادی مناســیب برخــوردار بــوده اســت.  بــه گروه هــای تکفــری

عدنان لطیف حامد السویداوي

ــد شــده  ــار متول ــه در 1965 در اســتان االنب ــی داعــش اســت3 ک ــس شــورای نظام وی رئی

ن مــد�ت  اســت.4 وی از فرماندهــان ارتــش صــدام بــوده5 کــه در اســتخبارات دفــاع هــوا�ی نــری

1Inside the leadership of Islamic State: how the new ‘caliphate’ 
is run: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
iraq/10956280/Inside-the-leadership-of-Islamic-State-how-the-new-
caliphate-is-run.html
2Brutal Efficiency: The Secret to Islamic State’s Success:http://www.wsj.

com/articles/the-secret-to-the-success-of-islamic-state-1409709762
3«Military Skill and Terrorist Technique Fuel Success of ISIS».New 

York Times. 27 August 2014. 
4 Heras, Nicholas A.  (March 31, 2014), ABU AYMAN AL-IRAQI DI-

RECTS ISIS OPERATIONS IN EASTERN SYRIA,Volume: 5 Issue: 
3 http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=42166&no_
cache=1#.VFBiHek9Jy0
5http//:www.nbcnews.com/storyline/iraq-turmoil/key-players-whos-

who-battle-iraq-n130981
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ن تــا قبــل از تهاجــم آمریــکا، از وضعیــت مــایل مناســیب برخوردار  اشــتغال داشــته اســت.1او نــری

بــوده اســت.

أبو محمد العدناني

وی ســخنگوی داعــش اســت کــه در 1977 در شــهر بنــش در شــمال ســوریه بــه دنیــا آمــد. 

ن ایــن شــهر ســین مذهب و ترک زبــان هســتند.2 در مــورد پیشــینه اقتصــادی وی  اغلــب ســاکن�ی

 وی، پیش بیــین 
گ

ــا توجــه بــه موقعیــت شــهر محــل زنــد� اطالعــا�ت در دســت نیســت، ویل ب

می شــود کــه وی از وضعیــت اقتصــادی مناســیب برخــوردار نبــوده اســت.

ابو عمر شیشانی

ــک مســیحی  ــدرش ی ــد. پ ــا آم ــه دنی ــواده ای مذهــیب در گرجســتان ب وی در 1986 در خان

ارتودوکــس و مــادرش مســلمان بــوده اســت. در جــوا�ن چوپــان بــوده و بعــد از اتمــام 

ن ســال های 10-2006 از  ــ�ی ــگ دوم چچــن و در ب ــان جن ــش شــده و در جری ســتان وارد ارت دبری

ــگ روسیه ـ گرجســتان در ســال 2008  ــان جن ــه اســت.3 در جری ــرار گرفت ــی ق فرماندهــان نظام

ــه جــرم حمــل  ــه گروه هــای جهــادی ملحــق و از ارتــش جــدا شــده اســت. در ســال 2010 ب ب

قانــو�ن ســالح دســتگری و بــه 3 ســال حبــس محکــوم شــد. امــا بعــد از 16 مــاه از زنــدان  غری

ی وی شــکل گرفتــه اســت. در ایــن بــاره وی اذعــان  فــرار کــرد. در دوران زنــدان عقایــد تکفــری

1Exclusive: Top ISIS leaders revealed:http://english.alarabiya.net/en/
News/2014/02/13/Exclusive-Top-ISIS-leaders-revealed.html
2OWEIS, KHALED YACOUB (Feb 15, 2013), Syrian opposition 

won’t talk to officials linked to crackdown:http://www.reuters.com/ar-
ticle/2013/02/15/us-syria-crisis-idUSBRE91E0L320130215
3‘Omar The Chechen’ Should Come Home, Says Dad,11 July 2014: http://

news.sky.com/story/1298930/omar-the-chechen-should-come-home-says-dad
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ــم،  ون آی ــری ــده ب ــر از آن زن ــه اگ ــتم ک ــد بس ــدا عه ــا خ ــودم ب ــدان ب ــیت در زن ــته »وق داش

بــرای او بــه جهــاد خواهــم پرداخــت«.1 بعــد از آن بــه ســوریه وارد شــد و بــه همــراه بــرادر 

ــد.2  ــن را در ســال 2012 تأســیس نموده ان ، جیش المجاهدی ــن الشیشــا�ن ش، صالح الدی ــرت بزرگ

در ســال 2013 ایــن گــروه بــه همــراه جیــش محمــد و گــروه کتائــب خطــاب، جیش المهاجریــن 

ــد.3 و االنصــار را تشــکیل دادن

ــت  ی از وضعی ــد تکفــری ــرش عقای ــل از پذی ــا قب ــه وی ت ــن اطالعــات نشــان می دهــد ک ای

ــوده اســت و در زمــره فرماندهــان نظامــی قــرار داشــته. اقتصــادی مناســیب برخــوردار ب

2 . 1 . 1 القاعده

اسامه بن الدن

وی فرزند محمــد بــن عــوض بــن الدن، میلیــاردری فعــال در عرصــه صنعــت ســاختمان 

ــود.  ــاس، ب ــده العط ــرش، حمی ن هم ــ�ی ــعودی و دهم ــدان سلطنیت س ــا�ت با  خان ــا ارتباط ب

خانــواده بــن الدن 5 میلیــارد دالر از صنعــت ســاختمان ســازی بــه دســت آوردنــد کــه اســامه 

بعــداً 25-30 میلیــون دالر آن را بــه ارث بــرد.4

ن 1968 تــا 1976 بــه مدرســه نمونــه الثغــر کــه ســکوالر و بــرای طبقــه نخبــگان  بــن الدن بــ�ی

1Cullison, Alan (19 November 2013). “Meet the Rebel Commander in Syria 
That Assad, Russia and the U.S. All Fear”. The Wall Street Journal.
2Murad Batal al-Shishani (3 December 2013),Syria crisis: Omar Shis-

hani, Chechen jihadist leader: http://www.bbc.com/news/world-mid-
dle-east-25151104
3ROGGIO, BILL, Chechen commander forms ‘Army of Emi-

grants,’ integrates Syrian groups:http://www.longwarjournal.org/ar-
chives/2013/03/chechen_jihadist_for.php
4The Economist (May 5th 2011), Osama bin Laden: http://www.econ-

omist.com/node/18648254
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بــود پیوســت. او در دانشــگاه ملک عبدالعزیز اقتصــاد و مدیریــت کســب و کار تحصیــل کــرد 

و در مدیریــت عمومــی در 1981بــا مــدر� در مهنــدیس عمــران در 1979 فارغ التحصیــل شــد. 

یــن عالقــه بــن الدن مذهــب بــود و در تفســری قــرآن و جهــاد و کارهــای  در دانشــگاه، بزرگرت

عــام المنفعــه فعــال بود. دیگــر عالیــق او رسودن شــعر و مطالعــه بــود و گفتــه شــده آثــار 

ــه  ــال عالق ــه فوتب ــت. ب ــته اس ــت داش ــارل دوگل را دوس ــال برنارد مونتگومری و ش فیلدمارش

ــازی کنــد و هــوادار باشگاه آرســنال بود.1 داشــت و دوســت داشــت ســانرت فــوروارد ب

ایمن الظواهری

وی در ســال 1951 در شــهر معادی در نزدیــ� قاهــره در یــک خانــواده نســبتاً مرفــه زاده 

 و در رشــته پزشــ� از دانشــگاه قاهره بــا درجــه خیــی ممتــاز )جیــد 
گ

شــد. در ســن 23 ســال�

( فارغ التحصیــل شــد. از او بــه عنــوان دانشــجو�ی درس خــوان کــه از ورزش هــای خشــن  جــداً

ن پیوســت. پــس از اعــدام   به اخــوان المسلم�ی
گ

ار بــوده، یــاد شــده اســت. او در 14 ســال� ن بــری

ســید قطــب بــه اتهــام خیانــت بــه عضویــت گــروه حرکت جهــاد اســالمی مرص درآمــد. پــس 

ــیت در  ــیس و امنی ــای پلی ــک رسی عملیات ه ــش در ی ــادات، وی و همفکران ــور س ــرور ان از ت

مــرص دســتگری و محاکمــه شــدند. در دادگاه از آنجــا کــه وی مســلط به زبــان انگلیــیس بــود 

ن وی  ا�ن های آتشــ�ی ــه عنــوان ســخنگوی زندانیان جهــاد اســالمی مرص انتخــاب شــد. ســخرن ب

در دادگاه باعــث جلــب افــکار عمومــی نســبت بــه وی شــد. پــس از آزادی از زنــدان وی 

از مرص خــارج و بــه جهادیون عرب کــه در افغانستان مشــغول جنــگ با شــوروی بودند 

ــه  ــود ک ــا ب ــد و در آنج ــنا ش ــعودی آش ــن الدن س ــامه ب ــتان وی با اس ــت. در افغانس پیوس

شــد.2 شــبکه القاعده پایه ریزی 

1http//:www.mirror.co.uk/news/uk-news/osama-bin-ladens-body-
guard-i-had-orders126430-

2http://fa.wikipedia.org
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3 . 1 . 1 جبهه النصره

أبو محمد الجوالني

وی رهــرب ایــن جبهــه اســت کــه در ســوریه زاده شــده و بــه تدریــس عــر�ب فصیــح 

می پرداخــت. بعــد از اشــغال عــراق توســط آمریــکا در ســال 2002 بــرای مقابلــه بــا آمریــکا وارد 

ی شــدن از وضعیــت  عــراق شــد و بــه القاعــده عــراق پیوســت. بنابرایــن وی قبــل از تکفــری

ــوده اســت. اقتصــادی متوســطی برخــوردار ب

4 . 1 . 1 جنبش اسالمی ازبکستان

جوما کاسیموف

ــد و  ــا آم ــه دنی ــت. او در 1969 ب ــوده اس ــیس نم ــش را تأس ــن جنب ــال 1998 ای وی در س

ی هــا وی در ارتــش شــوروی  ــا تکفری ــاط ب ــل از ارتب ــا قب ــف کشــته شــد. ت ی در 2001 در مزاررسش

ــوده اســت.  ــن ارتــش در جنــگ شــوروی در افغانســتان ب ــازان ای ب اشــتغال داشــته و از چرت

ــان حداقــل  ــه افراط گرای ــل از الحــاق ب ــا قب ــه نظــر می رســد وضعیــت معیشــیت وی ت ــذا ب ل

ــوده اســت. نامناســب نب

5 . 1 . 1 حزب اسالمی ترکستان

حسن مخسوم

وی بنیانگــذار و رهــرب حــزب اســالمی ترکســتان بــوده اســت کــه در کونیکــزار ترکمنســتان بــه 

 
گ

�ت بــوده اســت. در اواخــر دهــه 20 زنــد� دنیــا آمــد. او عضــو جنبــش اســتقالل ترکســتان رسش

ن اقــدام می ورزیــد.1  و علیــه چــ�ی خــود، از مبلغــان جهــادی بــوده اســت کــه بــه جــذب نــری

1Sichor, Yitzhak (2006). “Fact and Fiction: A Chinese Documentary on 
Eastern Turkestan Terrorism”. China and Eurasia Forum Quarterly (Cen-
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ن دســتگری و زنــدا�ن شــد و در 1997 از زنــدان فــرار کــرد. در  وی در 1993 توســط پلیــس چــ�ی

ادامــه بــا طالبــان رابطــه برقــرار نمــوده و بــن الدن در حــدود 300هــزار دالر آمریــکا بــه حــزب 

وی کمــک مــایل کــرده اســت.1

6 . 1 . 1 لشکر طیبه

حافظ محمد سعید

وی در 1950 در پنجــاب بــه دنیــا آمــد. پــدرش کشــاورز بــود و در جریان اســتقالل پاکســتان 

بــه همــراه دیگــر بســتگان بــه پاکســتان مهاجــرت کــرده بودنــد. در طــول ایــن مهاجــرت 36 نفــر 

از اعضــای خانــواده ایشــان جــان خــود را از دســت داده انــد.2 محمــود ضیاءالحــق وی را بــه 

ســمت اســتاد مطالعــات اســالمی در دانشــگاه مهنــدیس و تکنولــوژی پاکســتان نائــل ســاخت. 

در اوایــل دهــه 1980 بــه عربســتان اعــزام شــدند و در آنجــا بــه ایدئولــوژی جهادگــران افغــان 

ــدند. ملحق ش

ی از وضعیــت  بنابرایــن، آنچــه مســلم اســت وی قبــل از پذیــرش ایده هــای تکفــری

اقتصــادی و ســواد و دانــش مناســیب برخــوردار بــوده اســت.

7 . 1 . 1 جیش محمد

موالنا مسعود اظهر

وی در مــارس 2000 ایــن گــروه را در کشــمری تأســیس نمــود. اســتقالل کشــمری از هنــد هــدف 

tral Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program) 4 (2): pp.89–108.
1Raman. B (2005-01-27). “Paper no. 1232: Explosions in Xinjiang”. 

South Asia Analysis Group. Archived from the original on 2007-09-27.
2Swami, Praveen, Pakistan and the Lashkar’s jihad in India:http://

www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/article1447211.ece
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ــا  ــه دنی ــت ب ــواده ای پرجمعی ــتان در خان ــور پاکس ــود. او در 1968 در بهاوالپ ــا ب ــه آن ه اولی

ســتان دولــیت بــوده و ســایر اعضــای خانــواده وی بــه کشــاورزی  آمــد. پــدرش مدیــر یــک دبری

ــده اســت و بعــد از  اشــتغال داشــته اند. وی تحصیــالت اســالمی خــود را در کراچــی گذرانی

اشــغال افغانســتان توســط شــوروی بــه مجاهدیــن پیوســته و بــه دلیــل تســلط بــه زبــان اردو 

و عــر�ب از نویســندگان مجــالت مربــوط بــه آن هــا بــوده اســت.1 لــذا، بــه نظــر می رســد کــه 

ی مناســب بــوده اســت. وضعیــت اقتصــادی وی تــا قبــل از الحــاق بــه تفکــرات تکفــری

8 . 1 . 1 جماعت انصار التوحید اندونزی

ابوبکر بشیر

�ت  وی در ســال 2008 ایــن گــروه را تأســیس نمــود. ابوبکــر بشــری در جومبانــگ در جــاوای رسش

در 1939 بــه دنیــا آمــد. وی کلیــه مراتــب تحصیــال�ت خــود را در مؤسســات اســالمی و در علــوم 

علــین  ی نمــوده اســت. او از همــان ابتــدا بــه صــورت علــین و غری اســالمی در اندونــزی ســرپ

ــجویان  ــوت دانش ــازمان دع ــل س ــددی ـ مث ــالمی متع ــای اس ــطوح جنبش ه ــن س در باالتری

ن ـ در اندونــزی بــه فعالیــت پرداختــه اســت. اندونــزی و مدرســه اســالمی المکمــ�ی

ــیایس  ــادی و س ــگاه اقتص ــده، از جای ــا القاع ــاد ب ــل از اتح ــا قب ــری ت ــب، بش ــن ترتی بدی

ق آســیا برخــوردار بــوده اســت. مناســیب در میــان جنبش هــای رسش

9 . 1 . 1 بوکوحرام

محمد یوسف

گــری در ایالــت یــوب نیجریــه بــه دنیــا آمــده اســت و در ســال  وی در 1970 در روســتای گری

1«Maulana Masood Azhar». Kashmir Herald (kashmiri-pandit.
org) 1 (8). January 2002.
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یــن  2009 کشــته شــد. در ســال 2002 گــروه مذکــور را تأســیس نمــود.1 ایــن ایالــت یــ� از بزرگرت

بازارهــای فــروش احشــام در آفریقــای غــر�ب اســت کــه از وضعیــت مناســیب بــرای کشــاورزی، 

ی و اســتخراج معــادن برخــوردار اســت. ماهیگــری

ــین برخــوردار   ــالت دی ــد داشــته اســت. وی از تحصی ــد یوســف 4 همــر و 12 فرزن محم

 مرفــه و پــر زرق و بــر�ت را داشــته اســت.2
گ

و بــه زبــان انگلیــیس مســلط بــوده اســت و زنــد�

ابوبکر شکائو

ی ایــن گــروه را بــر عهــده  وی قائــم مقــام محمــد یوســف بــوده کــه بعــد از مــرگ وی رهــرب

ن صحبــت  دارد.3 وی یــک مذهــیب کانــو�أ اســت کــه البتــه بــه زبان هــای عــر�ب و انگلیــیس نــری

می کنــد. او در روســتای شــکائو در ایالــت یــوب بــه دنیــا آمــده اســت.4 وی بــه تئوری پــرداز 

ــه بوکوحــرام،  ــل از الحــاق ب ــا قب ــه ت ــه نظــر می رســد ک ــوده اســت. ب ــروه مشــهور ب ــن گ ای

وی از وضعیــت اقتصــادی مناســیب بــه نســبت ســایر مــردم نیجریــه برخــوردار بــوده اســت.

10 . 1 . 1 ابوصیاف

عبدالرزاق ابوبکر جنجالنی

ن  وی مؤســس ایــن گــروه اســت کــه در 1959 در خانــواده ای مســیحی ـ اســالمی در فیلیپــ�ی

1Boko Haram: The Emerging Jihadist Threat in West Africa, Decem-
ber 12, 2011:http://www.adl.org/combating-hate/international-extrem-
ism-terrorism/c/boko-haram-jihadist-threat-africa.html
2Nigeria sect head dies in custody:http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8177451.stm

3Nigeria sect leader defends killings in video,Jan 12, 2012: http://af.re-
uters.com/article/topNews/idAFJOE80B01D20120112
4Nigeria’s Boko Haram leader Abubakar Shekau in profile,9 May 

2014:http://www.bbc.com/news/world-africa-18020349
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بــه دنیــا آمــد. او در 1998 کشــته شــد. گرچــه وی در خانــواده و محلــه ای فقــری بــه دنیــا آمــد 

، ســوریه و  ویل بــه معلمــی اشــتغال داشــته و تحصیــالت دیــین و زان عــر�ب خــود را در لیــیب

ن بــن الدن بــرای ســازمان وی، 6 میلیــون  عربســتان در دهــه 1980 کامــل ســاخته اســت. همچنــ�ی

دالر اعطــا نمــوده بــود. ســطح تحصیــالت و گذرانــدن تحصیــالت در ســایر کشــورها نشــان 

می دهــد کــه وضعیــت معیشــیت وی مناســب بــوده اســت.

خدافی ابوبکر جنجالنی

ی گــروه را بــر عهــده گرفتــه اســت.  وی بــرادر عبدالــرزاق ابوبکــر بــوده کــه بعــد از وی رهــرب

ــا  ــه دنی ــال ب ــام ایزاب ــه ن ن ب ــ�ی ــن شــهرهای فیلیپ ی ــن و کوچکرت تری ــ� از فقری وی در 1975 در ی

آمــد. ایــن شــهر همــواره درگــری منازعــات اســتقالل طلبانه بــوده اســت.

11 . 1 . 1 امارت قفقاز

دوکا عمروف

وی مؤســس ایــن گــروه در ســال 2007 بــوده کــه در 1964 درخانــواده ای روشــنفکر در چچــن 

ــال های 1980-82  ن س ــ�ی ــوا�ن ب ــد.1 در دوران نوج ــته ش ــت و در 2013 کش ــده اس ــا آم ــه دنی ب

ــالت دانشــگاهی  ــوده اســت.2 وی تحصی ــه اوباش گــری، خودکــیسش و آدم کــیسش متهــم ب او ب

ی نمــوده اســت.3 او  خــود را در رشــته مهنــدیس ســاختمان در مؤسســه نفــت گرونــزی ســرپ

1Latest Report Of Umarov’s Death Leaves Details Unclear:http://www.
rferl.org/content/caucasus-report-umarov-death/25301540.html
2Kevin Daniel Leahy, From Racketeer to Emir: A Political Portrait of 

Doku Umarov, Russia’s Most Wanted Man, Caucasian Review of In-
ternational Affairs, Vol. 4 (3) - Summer 2010:http://www.cria-online.
org/12_4.html
3Statement of Presidential Administration of Chechen Republic of 
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ــته  ــتغال داش ــازی اش ن در ساختمان س ــری ــا ن ــوده و در آنج ــکان نم ــل م ــکو نق ــه مس ــپس ب س

وع  ــا رسش کــت داشــته اســت.2 ب ــا�ی رسش ، وی در مســکو در اقدامــات نیمه جن ن ــ�ی اســت.1 همچن

جنــگ چچــن در 1994 وی بــه صــف مقابلــه بــا �ب هــا وارد شــده اســت. از نــکات دیگــر در 

 وی آن اســت کــه بســیاری از بســتگان درجــه اول وی یــا ربــوده و یــا کشــته شــده اند.3 
گ

زنــد�

ــوده  ــا مناســب ب ی ه ــه تکفری ــک شــدن ب ــل از نزدی ــا قب ــت اقتصــادی وی ت ــن، وضعی بنابرای

اســت.

2 . 1 سربازان

ن تنــوع اقتصــادی وجــود دارد. بســیاری از آن هــا  ی نــری در مــورد رسبــازان گروه هــای تکفــری

ــد.  ــوردار بوده ان ــو�ب برخ ــادی مطل ــت اقتص ــا از وضعی ــن گروه ه ــه ای ن ب ــ�ت ــل از پیوس ــا قب ت

بــه عنــوان مثــال، نــزار طرابلــس بازیکــن یــ� از تیم هــای آلمــان بــوده اســت کــه بــه النــرصه 

ن بازیکــن پرتغــایل تیــم آرســنال بــوده کــه بــه  ، ابوعیــیس آندلــس نــری ن ســوریه پیوســت. همچنــ�ی

ان رفــاه اقتصــادی متوســط بــه بــاال�ی برخــوردار بوده انــد  ن داعــش پیوســت. ایــن افــراد از مــری

 ، ــر�ب ــده اند. 3400 غ ــق ش ــش ملح ــه داع ــور ب ــده و از 90 کش ــار ش ــرا�ی دچ ــه افراط گ ویل ب

ن 27-16 ســال بــه داعــش  ن ســن�ی 150 شــهروند آمریــکا و بیــش از 600 زن و دخــرت آلمــا�ن مــا بــ�ی

ــراد  ــه نســبت ســایر اف ــراد گرچــه ب ــن اف ــه ای ــود ک ــد توجــه نم ــه بای ــد. البت ملحــق شــده ان

ــت اقتصــادی مناســب تری برخــوردار هســتند،  ی از وضعی ــه گروه هــای تکفــری ملحق شــده ب

Ichkeria,21 June 2006:https://web.archive.org/web/20060707092252/
http://www.chechenpress.co.uk/english/news/2006/06/23/01.shtml
1Latest Report Of Umarov’s Death Leaves Details Unclear”. Rferl.org. 

25 August 2013.
2Dokka Umarov :A Hawk Flies to the Ichkerian Throne”. Prague Watch-

dog. 20 June 2006.
3Doku Umarov’s father killed in Chechnya, Caucasian Knot, 20 April 

2007; accessed 18 March 2014:http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/5716
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ویل در مقایســه بــا وضعیــت اقتصــادی مــورد تصــور خــود در یــک کشــور غــر�ب از وضعیــت 

ــاً ملحــق شــده از غــرب  ــازان عمدت ــن رو، در مــورد رسب ــد. از ای مناســیب برخــوردار نبوده ان

بایــد گفــت کــه یــا عامــل اقتصــاد رابطــه ای بــا ایــن الحــاق نداشــته اســت و یــا اگــر داشــته 

در قالــب تئــوری محرومیــت نســیب بــوده اســت. 

با این حال، اغلب داعیسش های غر�ب اصالتاً برای کشورهای جهان سوم هستند.

ی  ــری ــه گروه هــای تکف توســعه یافته ب ــراد از کشــورهای غری ن اف ــا پیوســ�ت ــا در رابطــه ب ام

عامــل اقتصــاد پررنگ تــر می شــود. بــه عنــوان مثــال، فقــر و اعطــاء پــول از جانــب 

ــه  ــتان ب ــرادی از تاجیکس ن اف ــ�ت ــی پیوس ــل اص ــ� از دالی ــوان ی ــه عن ی ب ــری ــای تکف گروه ه

ن از وضعیــت  داعــش برشــمرده شــده اســت.1 ســایر کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقــاز نــری

نامناســب اقتصــادی رنــج می برنــد و از ایــن رو، بســیاری از افــراد ایــن کشــورها بــرای حــل 

ــن گروه هــا ملحــق  ــه ای ــواده خــود ب ــرای خان ــد ب مشــکالت اقتصــادی خــود و کســب درام

می شــوند.2

2 آمار موجود از رابطه فقر و تکفیری گری

ی در دســت  ان و رسبــازان بــه گروه هــای تکفــری آمــار مشــخص در رابطــه بــا الحــاق رهــرب

ــن موضــوع  ــرریس ای ــه ب ــه صــورت اختصــا� ب س ب ــاری در دســرت نیســت و گزارشــات آم

ــن گروه هــا  ــه ای ــا قبــل از الحــاق ب ــد. عــدم وجــود اطالعــات دقیــق از افــراد ت داخته ان نرپ

ــن حــال، مؤسســات تحقیقــا�ت در صــدد جمــع آوری  ــا ای ــن امــر اســت. ب ــل ای ــ� از دالی ی

ــرا�ی مذهــیب را نشــان می دهــد.  ــر و افراط گ ــان فق ــه رابطــه می ــد ک ــری برآمده ان ــار کی ت آم

ــه  ــت ک ــار آن اس ــن آم ــی ای ــان اص ــت. نقص ــار نیس ــن آم ــی ای ــان اص ن نقص ــری ــن ن ویل ای

1 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/350228/
2 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931010000390
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ــادات  ــواردی اعتق ــیت در م ــته اند و ح ــر دانس ــرا�ی براب ــا افراط گ ــیب را ب ــدید مذه ــادات ش اعتق

ــه دو دســته متضــاد  ن ب ــری ــن آمــار ن ــن حــال، ای ــا ای ــا افراط گــرا�ی یــ� دانســته اند. ب مذهــیب را ب

تقســیم می شــوند:

1 . 2 آمار مؤید رابطه فقر و افراط گرایی

نظرســنجی مؤسســه گالــوپ در ســال 2012 یــ� از مشــهورترین ایــن آمارهــا اســت. طبــق ایــن 

ــد.  ــیب می دانن ــود را مذه ــا، خ ــیب دنی ــور اول مذه ــهروندان 10 کش ــد از ش ــنجی 85 درص نظرس

ایــن 10 کشــور جــزء کشــورها�ی هســتند کــه فقــر آن هــا افزایــش یافتــه اســت و رسانــه آن هــا کمــرت 

ــعه  ــیب توس ــای مذه ــر، نگرش ه ــط فق ای ــه در رسش ــد ک ــان می ده ــن نش ــت. ای از  14100 دالر اس

می یابنــد. ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه در اروپــا و آمریــکا تعــداد باتقوایــان مذهــیب کــم 

شــده اســت.

ــا در ســال 2012 مشــاهده می شــود. ایــن  ــه دیگــر آمــاری در گــزارش مرکــز تحقیقــات فت نمون

، بیــکاری به ویــژه در میــان جوانــان و افراط گــرای  ن فقــر، کمبــود فرصت هــای آمــوزیسش گــزارش بــ�ی

مذهــیب رابطــه ای قــوی برقــرار اســت.

2 . 2 آمار رد کننده رابطه فقر و افراط گرایی

ی برخــوردار هســتند. نتایــج تحقیقــات  ایــن آمــار در مقایســه بــا آمــار مؤیــد از کمیــت کمــرت

ــاد  ــه عی رغــم رسمایه گذاری هــای زی ــی« نشــان داده اســت ک ــوم اجتماع ــا�ت عل »شــبکه تحقیق

در پاکســتان، همچنــان گرایــش بــه افراط گــرا�ی زیــاد اســت. ایــن تحقیــق نشــان داده کــه 

ــد.1 ــرا�ی دارن ــه افراط گ ی ب ــرت ــش بیش ــده گرای ــوزش دی ــه و آم ــتا�ن های مرف پاکس

1Does Poverty Cause Extremism?: http://borgenproject.org/pover-
ty-cause-extremism/
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3 تحلیل آماری

ــان فقــر و تکفــری را در ســطوح  ــه رابطــه می ــدارد ک ــاری وجــود ن ــق آم ــزارش دقی ــچ گ هی

ی نشــان دهــد. ــف تکفــری مختل

از برریس آماری به عمل آمده توسط محقق نتایج زیر بدست آمده است:

ــل از  ــا قب ی ت ــری ــای تکف ان گروه ه ــرب ــین ره ــش دی ــادی و دان ــت اقتص ــدول 1: وضعی ج

ــا ــن گروه ه ــه ای ــاق ب الح
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نام گروهنامردیف

وضعیت 
اقتصادی 
تا پیش از 

الحاق

وضعیت 
سواد دیین 
تا پیش از 

الحاق

مالحظه

داعشابوبکر البغدادی1
متوسط به 

باال
زیاد

ی  دارای دکرت
مطالعات دیین از 

دانشگاه بغداد

کمین2 داعشابومسلم الرت
متوسط به 

باال
کم

در زمان صدام یک 
نظامی بعیش بوده 

است.

داعشابوعی االنباری3
متوسط به 

باال
کم

قبال در القاعده 
عضویت داشته 

است.

4
عدنان لطیف 

حامد السویداوي
داعش

متوسط به 
باال

کم
در زمان صدام یک 

نظامی بعیش بوده 
است.

5
أبو محمد 

ی
العدنا�ن

--کمداعش

متوسطمتوسطداعشابو عمر شیشا�ن6
قبال از فرماندهان 
نظامی چچن بوده 

است.

زیادخیی باالالقاعدهاسامه بن الدن7
وی مهندس بوده 

است.

خیی زیادباالالقاعدهایمن الظواهری8
وی پزشک بوده 

است.

9
أبو محمد 

ی
الجوال�ن

-متوسطجبهه النرصه
وی مدرس زبان 
عر�ب بوده است.

جوما کاسیموف10
جنبش اسالمی 

ازبکستان
-متوسط

قبال عضو ارتش 
شوروی بوده است. 
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از 19 رهــرب مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه، تنهــا یــک رهــرب بــوده  کــه از وضعیــت اقتصــادی 

ــت  ان از وضعی ــرب ــد از ره ــا 5.26 درص ــر، تنه ــارت دیگ ــه عب ــوده . ب ــوردار ب ــاال برخ ــی ب خی

ــد. ــوردار بوده ان ــاال�ی برخ ــی ب ــادی خی اقتص

از 19 رهــرب مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه، تنهــا دو رهــرب بوده  انــد کــه از وضعیــت اقتصــادی 

ان از وضعیــت  ن برخــوردار بوده  انــد. بــه عبــارت دیگــر، تنهــا 10.5 درصــد از رهــرب پائــ�ی

ــد. ــوردار بوده ان ن برخ ــ�ی ــادی پائ اقتص

ــادی  ــت اقتص ــه از وضعی ــد ک ــرب بوده  ان ــه، 9 ره ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــرب م از 19 ره

ان یعــین 47.36 درصــد، در  متوســط یــا متوســط بــه بــاال برخــوردار بــوده انــد . اغلــب رهــرب

حسن مخسوم11
حزب اسالمی 

نترکستان -زیادپائ�ی

12
حافظ محمد 

سعید
لشکر طیبه

زیادباال
قبال استاد مطالعات 
اسالمی در دانشگاه 

بوده است.

13
موالنا مسعود 

اظهر
جیش محمد

-زیادمتوسط

ابوبکر بشری14
جماعت انصار 

-زیادباالالتوحید اندونزی

محمد یوسف15
بوکو حرام

-زیادباال

ابوبکر شکائو16
بوکو حرام

-زیادباال

17
عبدالرزاق ابوبکر 

جنجال�ن
ابوصیاف

-زیادمتوسط

18
خدا�ن ابوبکر 

جنجال�ن
نابوصیاف -کمپائ�ی

دوکا عمروف19
امارت قفقاز

خیی کمباال
وی در جوا�ن 

اتهامات تبهکارانه 
داشته است.
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ــد. ن ــای می گری ــروه ج ــن گ ای

بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل آمــاری، نمی تــوان میــان وضعیــت اقتصــادی و گرایشــات 

ان ارتبــاط معنــاداری برقــرار نمــود. ی در رهــرب تکفــری

ــا  ــاد ی ــین زی ــواد دی ــه از س ــد ک ــرب بوده  ان ــه، 10 ره ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــرب م از 19 ره

ــروه جــای  ــن گ ان یعــین 52.63 درصــد، در ای ــب رهــرب ــد . اغل ــاد برخــوردار بوده ان ــی زی خی

نــد. می گری

ــوده  ــول ب ــین 3 رهــرب مجه ــت ســواد دی ــه، وضعی ــرار گرفت ــورد مطالعــه ق از 19 رهــرب م

اســت.

از 19 رهــرب مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه، 5 رهــرب بوده  انــد کــه از ســواد دیــین کــم برخــوردار 

/3( داعــیسش هســتند.
5
بوده انــد  کــه برابــر می شــود بــا 26.31 درصــد، اغلــب آن هــا )

ــات  ــین و گرایش ــواد دی ــت س ــان وضعی ــوان می ــاری، می ت ــل آم ــن تحلی ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــود. ــرار نم ــاداری برق ــاط معن ان ارتب ــرب ی در ره ــری تکف

اقتصــاد  از عامــل  بیــش  گرایشــات مذهــیب  ی،  تکفــری ان  بنابرایــن، در ســطح رهــرب

هســتند. ن کننــده  تعی�ی

بــرریس رابطــه اقتصــاد یــا دانــش دیــین بــا تکفــری در رابطــه بــا رسبــازان بســیار دشــوارتر 

س  ــازان ایــن گروه هــا در دســرت می شــود، زیــرا هیــچ آمــاری نســبتاً مناســیب از وضعیــت رسب

نیســت. بــا ایــن حــال، تحلیــل کارشــنایس حاصــل از بــرریس چنــد نمونــه نتایــج زیــر را تأییــد 

نمــوده اســت.

فتــه بــا کشــورهای فقــری متفــاوت هســتند.  الگوهــای رابطــه ای فقــرـ  تکفــری کشــورهای پیرش

ــر اســت. در  ــت نســیب پررنگ ت ــض و محرومی ــر اســت و تبعی ــق کم رنگ ت ــر مطل در اویل فق

ی برخــوردار اســت. گــذاری بیشــرت ان تأثری ن دومــی فقــر مطلــق از مــری

ان، در ســطح  گــری در رهــرب عی رغــم عــدم وجــود رابطــه معنــادار میــان اقتصــاد و تکفری
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رسبــازان ایــن رابطــه وجــود دارد کــه البتــه در دو قالــب رابطــه مســتقیم فقــر مطلــق و تکفــری 

و رابطــه مســتقیم محرومیــت نســیب بــا تکفــری وجــود دارد.

4 مکانیزم تبدیل فقر به تکفیری گری

ی گــری و حرکــت وی در   مبــدل شــدن یــک فــرد فقــری بــه تکفری
گ

در ایــن قســمت چگونــ�

ــر  د. فق ــری ــرار می گ ــل جامعه شناســانه و روانشناســانه ق ــورد تحلی ــدام انتحــاری م مســری اق

گــری و نقطــه اوج آن، یعــین عملیــات انتحــاری،  بــه ترتیــب و بــا طــی مراحــل زیــر بــه تکفری

ــود. ــل می ش تبدی

1 . 4 مقابله قانونی با فقر

فقــر ابتــدا انســان را بــه تــالش بــرای مقابلــه بــا آن فــرا می خوانــد. در ایــن مرحلــه، فــرد 

ــب  ــد مناس ــب درام ــه کس ــو�ن ب ــای قان ــتفاده از فعالیت ه ــا اس ــدا ب ــا ابت ــد ت ــعی می کن س

واصــل گــردد. بنابرایــن، اگــر افــرادی بــه خواســته خــود فقــر را انتخــاب کــرده باشــند و در 

ی گــری  راه مقابلــه بــا آن تــالیسش صــورت نــداده باشــند، احتمــاالً در مراحــل بعــدی بــه تکفری

دچــار نمی شــوند، زیــرا ایــن افــراد یــا از فقــر خــود لــذت می برنــد و یــا آنقــدر سســت و تنبــل 

ــادی  ــت زی ــه فعالی ن ب ــری ــا ن ــورد نظــر م ــادی م ــری جه گ ــد و تکفری ــه کار نمی پردازن هســتند ک

ی و انجــام  ــه گروه هــای تکفــری ن ب ــذا کــیس کــه اهــل کار نیســت، اهــل پیوســ�ت ــاز دارد. ل نی

ن نیســت. اقدامــات ســخت نظامــی نــری

2 . 4 مقابله فردی غیرقانونی با فقر

در صــور�ت کــه فــرد نتوانــد بــا فعالیت هــای قانــو�ن بــه مقابلــه بــا فقــر اقــدام ورزد، رفتــه 

ی هــا تــا  قانــو�ن روی مــی آورد. از ایــن رو، بســیاری از تکفری رفتــه بــه انجــام فعالیت هــای غری
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ــراد  ــر اف ــد. اگ ی، از ســوابق بزهــکاری برخــوردار بوده ان ــه گروه هــای تکفــری ــل از لحــاق ب قب

درگــری فقــر، از مایه هــای مذهــیب برخــوردار باشــند، تــا جــای امــکان بــرای کســب درامــد از 

ــن افــراد  ــد. ای ــاب می ورزن ــد آن هــا در تضــاد اســت، اجتن ــا عقای انجــام فعالیت هــا�ی کــه ب

ن دولــیت اقــدام می ورزنــد. در ایــن مرحلــه، فــرد ســعی دارد تــا بــه  بیشــرت بــه نقــض قوانــ�ی

قانــو�ن بــرای  ــه ایــن اقدامــات دســت زنــد. امــا اگــر اقدامــات فــردی غری صــورت شــخی ب

کســب درامــد نــاکا�ن باشــد، فــرد وارد مرحلــه بعــدی می شــود.   

3 . 4 پیوستن به گروه های غیرقانونی

در ایــن مرحلــه اســت کــه افــراد بــرای کســب درامــد بــه الحــاق بــه گروه هــای قانون شــکن 

ــاق  ــای قاچ ــل از آن، در گروه ه ــا قب ــا ت ی ه ــیاری از تکفری ــن رو، بس ــتند. از ای ــد هس نیازمن

ســالح، نژادپرســت و گروه هــای اســتقالل طلب مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. ایــن گروه هــا 

بــرای توجیــه اقدامــات خــود بــه عقایــد موجــود در جامعــه خــود متوســل می شــوند. توجیــه 

بــه بــه مصوبــان اصــی فقــر مــردم، دشــمنان  ن �ن قانــو�ن بــا هــدف وارد ســاخ�ت اقدامــات غری

ــات  ــه دادن اقدام ــرای ادام ــارت الزم ب ــا از جس ــه تنه ــراد را ن ــت اف ی ــمنان برش ــدا و دش خ

قانــو�ن خــود برخــوردار می ســازد، بلکــه در ایــن گروه هــا افــراد می فهمنــد کــه تنهــا  غری

ــزا�ی الزم  ــا هم اف ــن گروه ه ــتند. در ای ــا هس ــتوانه آن ه ن پش ــری ــری ن ــت دیگ ــتند و جماع نیس

قانــو�ن بعــدی ایجــاد می شــود. بــه عــالوه، حــیت اگــر فــردی بــرای مــدت  بــرای اقدامــات غری

ــن گروه هــا شــده باشــد، بعــد از مــد�ت خــروج  ــا هــدف کســب درامــد وارد ای مشــخی و ب

از آن گــروه  ناممکــن می شــود، زیــرا خــروج از آن بــا عواقــب شــدیدی از ناحیــه ســایر افــراد 

گــروه بــه وی همــراه اســت و لــذا فــرد ســعی می کنــد در عــوض خــروج از گــروه، توجیحــات 

قانــو�ن گــروه را بــرای خــود درو�ن و از حالــت یــک نظــر بــه  پذیرفتــه شــده بــرای اقدامــات غری

عقیــده مبــدل ســازد. ایــن مرحلــه را بایــد نقطــه عزیمــت فقــر بــه افراط گــرا�ی دانســت. اگــر 
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بتــوان از ورود افــراد فقــری بــه ایــن مرحلــه ممانعــت بــه عمــل نیایــد بــه احتمــال زیــاد دیگــر 

ی نمــود. البتــه بایــد دقــت نمــود کــه همــه گروه هــای  گــری جلوگــری نمی تــوان از ایجــاد تکفری

ــه  ن دارد ک ــری ــژه ن ــی وی ایط ــه رسش ــاز ب ــری نی گ ــر نمی شــوند. تکفری ــری منج گ ــه تکفری ــکاری ب تبه

ــا در  ــن گروه ه ــه ای ــاق ب ــال، الح ــن ح ــا ای د. ب ــری ــرار می گ ــرریس ق ــورد ب ــود م ــش خ در بخ

ــی آورد.  ــم م ــری فراه ی گ ــای تکفری ــه گروه ه ــاق ب ــرای الح ــارت الزم را ب ــادی جس ــع زی مواق

، ایــن گروه هــا بــرای توجیــه اقدامــات خــود بــه عقایــد مذهــیب رجــوع  در جوامعــی مذهــیب

ــراد  ــا اف ــا ب ــد بعض ــا می توان ــن گروه ه ــه ای ن ب ــ�ت ــا پیوس ــرد ب ــن رو، ف ــد. از ای ی دارن ــرت بیش

ی برخــوردار هســتند. دیگــری هــم آشــنا شــود کــه از زمینه هــای تکفــری

4 . 4 پیوستن به گروه های تکفیری

عبور از مرحله قبل به این مرحله به چند دلیل رخ می دهد:

ــد از  ــت بع ــن اس ــراد ممک ــه: اف ــای تبهکاران ــروج از گروه ه ــرای خ ــتیبا�ن ب ــب پش 1. کس

ــد و از  ــرار معــاش دســت یابن ــرای ام ــد مناســب ب ــه درام ــو�ن ب قان ــه گروه هــای غری الحــاق ب

ور�ت بــرای مانــدن در ایــن گروه هــا بــرای خــود نبیننــد. مشــکل آنجاســت کــه  ایــن رو، دیگــر �ن

ــه  ــن خــروج ب ــرای ای ــه راحــیت ممکــن نیســت و بســیاری از افــراد ب ــن گروه هــا ب خــروج از ای

ــد. ــاز دارن ی نی ــری ــای تکف ــت گروه ه حمای

ن خــود: در بســیاری از مواقــع توجیهــات گروه هــای تبهــکاری بــرای  2. آرام ســاخ�ت

ــیت  ــن رو، ح ــد و از ای ــته باش ــر داش ــراد را در ب ــیب اف ــت قل ــد رضای ــود نمی توان ــات خ اقدام

ــط  ای ــن رسش ــتند. در ای ــند هس ــم ناخرس ــاز ه ــب، ب ــد مناس ــه درام ــول ب ــد از وص ــراد بع اف

ن خــود از گناهــا�ن هســتند کــه بــرای کســب درامــد  آن هــا بــه دنبــال راهــی بــرای پــاک ســاخ�ت

انجــام داده انــد. ایــن شــق به ویــژه بــرای افــرادی محقــق می شــود کــه از مایه هــای مذهــیب 

ی و جانفشــا�ن در راه عقایــد دیــین بــه عنــوان  برخــوردار هســتند. الحــاق بــه گروه هــای تکفــری
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ــیب محســوب می شــود. ــت قل ــاه و ایجــاد رضای ــاک شــدن آن هــا از گن ــرای پ راهــی ب

3. عبــور از نیازهــای اقتصــادی: طبــق سلســله مراتــب نیــاز مازلــو، ورود بــه یــک دســته از 

تقاضاهــا نیازمنــد محقــق شــدن تقاضاهــای قبــی اســت. تقاضاهــای ســیایس و ایدئولوژیــک 

ــر اقتصــادی پوشــش داده  ن ت ــه تقاضاهــای دســت پائ�ی ــد، مگرآنک ن ــرار نمی گری مــورد توجــه ق

شــده باشــند. از ایــن رو، خیــی از افــراد نــه بــرای کســب درامــد بلکــه بــرای رســیدن بــه قــدرت 

ی ملحــق می شــوند. ایــن موضــوع  ســیایس و مذهــیب یــا کســب هویــت بــه گروه هــای تکفــری

ی مشــاهده می شــود.   ــه گروه هــای تکفــری ان ب ن رهــرب ــژه در پیوســ�ت به وی

: این موضوع به دو صورت محقق می شود: 4. کسب درآمد بیشرت

قانــو�ن بــا فقــر( بــه بعــد: بســیاری از  عــدم توانــا�ی از ورود بــه مرحلــه دوم )مقابلــه غری

افــراد قــادر بــه ورود بــه مرحلــه دوم نیســتند. ایــن ممکــن اســت بــه دلیــل قــدرت دولت هــا 

قانــو�ن باشــد. علــت  یس فــرد بــه گروه هــای غری قانــو�ن یــا عــدم دســرت ل اقدامــات غری در کنــرت

ــد مذهــیب آن هــا اجــازه  ــد مذهــیب آن هــا گــره خــورده باشــد. عقای ــه عقای ــد ب دیگــر می توان

ن رو، بســیاری  قانــو�ن بــرای کســب درامــد دســت زننــد، از همــ�ی نمی دهــد تــا بــه اقدامــات غری

ــیس را  ــد و ک ــردم بوده ان ــه و م ــرای جامع ــو�ب ب ــراد آرام و خ ــل اف ــا قب ی ت ــری ــراد تکف از اف

ــد. ــت و آزار نکرده ان اذی

عــدم دســتیا�ب بــه درامــد مــورد نیــاز در گروه هــای تبهــکاری: ممکــن اســت کــه افــراد وارد 

ــاز آن هــا را  ــد درامــد مــورد نی ــن گروه هــا نتوانن ن شــده باشــند ویل ای ــری گروه هــای تبهــکاری ن

ی ملحــق می شــوند. ن بــه ایــن دلیــل بــه گروه هــای تکفــری ن کنــد. برخــی از افــراد نــری تأمــ�ی

5 . 4 تبلور تکفیر در اقدام انتحاری

ــه 4  ــت ب ــه ترتیــب اولوی ــه ب ی گــری دانســت ک ــد نقطــه اوج تکفری اقــدام انتحــاری را بای

ی بــه فــرد؛ )2( عــدم توانــا�ی خــروج  د: )1( رســوخ شــدید عقایــد تکفــری دلیــل صــورت می گــری
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ــار؛ )4( تطمیــع. ی و ناچــار شــدن فــرد؛ )3( تهدیــد و اجب از گروه هــای تکفــری

ـ  اقتصادی،  ی بــه فــرد: �ف نظــر از آنکــه فــرد بــا چــه نیــیت 1. رســوخ شــدید عقایــد تکفــری

گــری شــده باشــد، بعــد از مــد�ت آموزش هــای عقیــد�ت  ســیایس، دیــین ـ وارد تشــکیالت تکفری

ــا  ــه اولویــت اول و ی ی را ب ــد تکفــری ــد عقای ــن گروه هــا می توان و جــو ســازما�ن و تشــکیال�ت ای

ایــط فــرد حــیت تمامــی ســوابق فکــری   فــرد مبــدل ســازند. در ایــن رسش
گ

حــیت تنهــا اولویــت زنــد�

و نیازهــای اقتصــادی خــود را کنــار می گــذارد و تنهــا بــه فکــر آن اســت کــه در نظــام عقدیــیت 

ی از درجــه واالتــری برخــوردار شــود و ایــن را تنهــا وظیفــه خــود می دانــد. از ایــن رو،  تکفــری

ــه  ــادی، بلک ــا ع ــه تنه ــری ن ــرای وی ام ــاه ب ــردم �ب گن ن م ــات انتحــاری و کشــ�ت انجــام اقدام

وری تلقــی می شــود کــه رضایــت خداونــد را بــه همــراه دارد!  �ن

ی و ناچــار شــدن فــرد: خــروج از گروه هــای  2. عــدم توانــا�ی خــروج از گروه هــای تکفــری

ــن گروه هــا از  ــرا ای ــب دشــوارتر از خــروج از گروه هــای تبهــکاری اســت، زی ــه مرات ی ب تکفــری

توجیحــات قوی تــری بــرای حفــظ افــراد در خــود برخــوردار هســتند و بــه شــدت احساســات 

ــه  ــد ب ــا نمی توانن ــرای خــروج از آن ه ــراد ب ــالوه، اف ــه ع ــد. ب انن ن ــر می انگری ــراد را ب مذهــیب اف

ی بــه  گروه هــای تبهــکاری یــا ســایر گروه هــا متوســل شــوند، زیــرا تشــکیالت گروه هــای تکفــری

ــه دولت هــا  ــد ب ــه عــالوه، افــراد نمی توانن ــرت از گروه هــای رقیــب خــود اســت. ب شــدت قوی

رجــوع کننــد، زیــرا خــود آن هــا در معــرض اتهــام قــرار دارنــد و می تواننــد از جانــب دولــت 

ن دلیــل بســیاری از افــراد ملحــق شــده بــه  نــد. بــه همــ�ی و قانــون مــورد تنبیــه شــدید قــرار گری

ایط ســخیت  ن رسش داعــش در کشــورهای غــر�ب امــکان بازگشــت بــه کشــور خــود را ندارنــد. قوانــ�ی

را بــرای بازگشــت و تنبیــه آن هــا فراهــم آورده اســت. از ایــن رو، حــیت اگــر یــک فــرد بعــد از 

مــد�ت بــه دالیــی همچــون برطــرف شــدن نیازهــای اقتصــادی یــا ســیایس و ایدئولوژیــک خــود 

ممکــن اســت.  ی باشــد، ایــن امــر عمــالً غری خواهــان خــروج از گروه هــای تکفــری

ی هیــچ راهــی بــرای خــروج  جــز خودکــیسش و انجــام  از ایــن رو، بســیاری از افــراد تکفــری
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ــد  ــه عقای ــه بســیاری از افــراد انتحــاری تحــت غلب ــد. عی رغــم آن ک ــات انتحارینمی بینن عملی

ــه از روی ناچــاری و  ــد، امــا عــده ای هــم هســتند ک ــن اقــدام دســت می زنن ــه ای ی ب تکفــری

ــات می شــوند. ــن اقدام ــه ای ــور ب ــن گروه هــا مجب ــرای نجــات از ای ب

ی  3. تهدیــد و اجبــار: تهدیــد و اجبــار هرچنــد بــه نســبت دو عامــل قبــل از اهمیــت کمــرت

برخــوردار اســت، امــا نمی تــوان ایــن گزینــه را در انجــام اقدامــات انتحــاری کنــار گذاشــت. 

ممکــن اســت فــرد بــه خاطــر تــرس از وارد شــدن صدمــه بــه خانــواده یــا آبــروی خــود بــه ایــن 

اقــدام دســت زنــد.

ن علــت آخــری اســت کــه فــرد را بــه اقــدام انتحــاری فــرا می خوانــد.  4. تطمیــع: تطمیــع نــری

ــد الزم  ن از کســب درام ــری ی ن ــری ــه گروه هــای تکف ن ب ــراد حــیت بعــد از پیوســ�ت بســیاری از اف

بــرای خــود و خانواده هــای خــود محــروم می ماننــد و از ایــن رو بــا وعــده و وعیــد دادن پــول 

و امکانــات بــه خانــواده وی بــه عملیــات انتحــاری اقــدام می ورزنــد.
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گــری  تصویــر بــاال بــا تحلیــل روانشناســانه و جامعــه شناســانه مراحــل تبدیــل فقــر بــه تکفری

نم اســت و لــذا احتمــال وجــود  نم محتمل تریــن مکانــری را نشــان می دهــد. ایــن مکانــری

نم هــای دیگــر را نفــی نمی کنــد. مکانری
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5 شرایط ایجاد تکفیرگری

 می کننــد کــه 95 درصــد آن هــا در کشــورهای 
گ

نیمــی از مــردم جهــان زیــر خــط فقــر زنــد�

در حــال توســعه هســتند. امــا، چــرا همــه ایــن مردمــان بــه تکفــری روی نمــی آورنــد؟ چــرا همــه 

ایــط ظهــور و بــروز  ایــن کشــورها دچــار تکفــری نیســتند ؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد رسش

ی گــری را مــورد بــرریس قــرار داد. تکفری

1 . 5 وجود بسترهای مذهبی

ــل  ــا قب ــن اســت آن هــا ت ی هــا از ســابقه مذهــیب برخــوردار هســتند. ممک معمــوالً تکفری

مســلمان بــوده باشــند ویل در زمــان تکفــری الزامــاً همــه آن هــا مســلمان شــده اند. از  حــیت غری

ی  ــن رو، جوامــع مذهــیب معمــوالً بیــش از ســایر جوامــع در معــرض فعالیت هــای تکفــری ای

د. در جوامــع  قــرار دارنــد. هــر جامعــه از آفــیت متناســب بــا خــود مــورد تهدیــد قــرار می گــری

، ناسیونالیســم  ، گروه هــای افراط گــرا در قالب هــای دیگــری مثــل نژادپرســیت مذهــیب غری

ــرا�ی  ــیب افرا ط گ ــع مذه ــت جوام ــا آف ــد، ام ــروز می یابن ــور و ب ــیت ظه ــی و شیطان پرس افراط

ــد  ی هــا از گذشــته اقتصــادی نامناســیب برخــوردار نبوده ان مذهــیب اســت. بســیاری از تکفری

ی شــده اند. در ایــن مــوارد گرایشــات مذهــیب را بایــد ریشــه اصــی تکفــری  ویل بــاز هــم تکفــری

دانســت. ویل بــرای آنان کــه در ابتــدا بــه دالیــل اقتصــادی بــه ایــن گروه هــا ملحــق شــده اند 

ن می توانســتند بــرای حــل  ن نمی تــوان ریشــه های مذهــیب را کتمــان نمــود، چراکــه آن هــا نــری نــری

مشــکالت اقتصــادی خــود بــه روش هــا یــا مستمســکات دیگــری روی آورنــد. رجــوع آن هــا بــه 

ــا  ــد�ت آن ه ــات عقی ــوالً از گرایش ــتند ـ معم ــب هس ــه دار مذه ــه داعی ی ـ ک ــری ــای تکف گروه ه

د. ــری ــأت می گ نش
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2 . 5 فهم نادرست از شریعت

ایــن بخــش را می تــوان زیرمجموعــه بخــش قبــل دانســت، ویل بــه دلیــل اهمیــت، مــا آن  را 

بــه صــورت مجــزا مــورد بــرریس قــرار می دهیــم. فهــم نادرســت از مذاهــب و ســطحی  نگری 

ی گــری اســت. البتــه، همــه  یــن بســرت درو�ن افــراد بــرای گرایــش بــه تکفری دیــین مهمرت

ــه رس  ــت اقتصــادی نامناســیب ب ــر در وضعی ــال نمی شــوند حــیت اگ ــه تکفــری مبت مذهیب هــا ب

ــطحی و  ــه از در� س ــود ک ــرادی می ش ــری اف ــوالً دامن گ ــری معم ــن رو، تکف ــند. از ای ــرده باش ب

یعــت می توانــد هــر دیــن و آئیــین باشــد. بــه  یعــت برخــوردار هســتند. ایــن رسش ظاهــری از رسش

ی هــا تــا قبــل در کیــش مســیحیت بوده انــد. بــا ایــن حــال، همــه  عنــوان مثــال برخــی از تکفری

ایــن افــراد در زمــان تکفــری بــه دیــن اســالم رجــوع خواهنــد کــرد. مســئله آن اســت کــه ایــن 

ن  افــراد برداشــیت ظاهــری و ســطحی از دیــن داشــته اند و ایــن برداشــت را در زمــان تکفــری نــری

بــه دیــن اســالم تــری داده انــد. ســطحی نگری دیــین آن هــا را در مقابــل گروه هــا�ی حالــت 

اننــد و بیــش از عقالنیــت بــر احساســات  ن انفعــایل دارنــد کــه احساســات مذهــیب را بــر می انگری

ــد. ــن می زنن دام

3 . 5 حمایت های دولت ها از گروه های تکفیری

ی در کشــورهای رقیــب خــود  دولت هــا معمــوالً از ایجــاد ناآرامــی توســط گروه هــای تکفــری

دارای منفعــت هســتند. ایــن ناآرامی هــا می توانــد زمینــه توســعه نفــوذ آن هــا را بــه مناطــق 

دیگــر مهیــا ســازد. بــه عــالوه، ایــن ناآرامی هــا می توانــد بــا جــذب عنــا� خطرنــاک بالقــوه 

ــرای کشــور  ی را ب ــت بیشــرت ــه کشــوری دیگــر، در کوتاه مــدت امنی از کشــور و ورود آن هــا ب

اول بــه همــراه داشــته باشــد. البتــه، ایــن ثبــات در کوتاه مــدت اســت، زیــرا ایجــاد گروه هــای 

ی مثــل شمشــری دولبــه بــرای حامیــان خــود اســت و ریســک زیــادی دارد. بــه عــالوه،  تکفــری

ــن  ــد و ای ــاز گردن ــی خــود ب ــه کشــورهای قب ــد�ت ب ی بعــد از م ــری ــل تکف ــن اســت عوام ممک
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ــل  ــرا عوام ــود، زی ــراه خواهــد ب ــرای آن  کشــورها هم ی ب ــا ریســک بســیار بیشــرت بازگشــت ب

ی از آموزش هــای عقیــد�ت و نظامــی زیــادی  ناامن کننــده بعــد از الحــاق بــه گروه هــای تکفــری

بهــره برده انــد کــه قــدرت عملیــا�ت آن هــا چــه در جــذب ســایر افــراد و چــه در عملیــات روا�ن 

یــا تخریــیب را چنــد برابــر نمــوده اســت. 

ن الملــی از وجــود ناامــین  هرچنــد در کوتاه مــدت بســیاری از رقبــای منطقــه ای و ب�ی

ــا بــه صــورت علــین از  توســط گروه هــای تکفــری ســود می برنــد، امــا آن هــا حــا�ن نیســتند ت

ــی، ســود  ن المل ــد. هنجارهــای ب�ی ــل آورن ــه عم ــت ب ــن گروه هــا حمای ــت ای ــا تقوی ــش ی پیدای

ــودن گروه هــای  ــین ب ــل پیش بی قاب ــاد و غری ــح و ریســک زی ــت ظاهــری از صل ــایسش از حمای ن

دازنــد. البتــه  ی مانــع از آن می شــود کــه دولت هــا علــین بــه حمایــت از ایــن گروه هــا برپ تکفــری

؛  علــین د: )1( حمایــت مســتقیم غری ن بــه دو صــورت انجــام می گــری علــین نــری ن حمایــت غری همــ�ی

ی. ــا تقویــت گروه هــای تکفــری ــر ایجــاد ی ــا مماشــات در براب ، ســهل انگاری ی )2( چشــم پویسش

علــین نمونــه ای اســت کــه آمریــکا در  : حمایــت مســتقیم غری علــین 1. حمایــت مســتقیم غری

جریــان جنــگ شــوروی در افغانســتان از تأســیس القاعــده بــه عمــل آورد. در آن زمــان ایــاالت 

متحــده بــرای مقابلــه بــا شــوروی مســتقیماً بــه حمایــت از مجاهدیــن عــرب افغــان اقــدام 

ــر  ــای قط ــده و حمایت ه ــت القاع ــری تقوی ــعودی در مس ــتان س ــای عربس ــد. حمایت ه ورزی

علــین هســتند. معمــوالً  ی نمونه هــا�ی از حمایت هــای مســتقیم غری از اخوا�ن هــای تکفــری

ــین از  عل ــتقیم غری ــت مس ــه حمای ــت ب ــز اس ــا�ت در آن متمرک ــه �ب ثب ــه ای ک ــورهای منطق کش

ی هــا ـ چــه در زمــان تأســیس و چــه جهــت تقویــت آن هــا ـ اقــدام می ورزنــد، زیــرا ایــن  تکفری

کشــورها بیــش از همــه در معــرض فرصت هــا و چالش هــای نــایسش از فعالیــت ایــن گروه هــا 

ــارج از  ــین در خ ــا بهانه آفری ــود را ب ــی خ ــای داخ ــا بحران ه ــد ت ــش دارن ــد و گرای ــرار دارن ق

مرزهــا بــرای مــد�ت مســکوت گذارنــد.

ــه  ــا، بلک ی ه ــا تکفری ــه ب ــا در مواجه ــه تنه ــات: ن ــا مماش ــهل انگاری ی ، س ــم پویسش 2. چش
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ن  در مواجهــه بــا بســیاری از گروه هــای تنــدرو و افراطــی مثــل نازیســم و فاشیســم نــری

ــا�أ در  ــای اروپ ــات قدرت ه ــت. مماش ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــتفاده دولت ه ــورد اس ــن روش م ای

ــا�ن دوم  ــگ جه ــت جن ــه توســعه فعالیت هــای نازیســم و در نهای ــر ب ــات هیتل ــر اقدام براب

ن الملــی بــه روش  ن حــیت اگــر قبــول نمائیــم کــه قدرت هــای ب�ی ختــم شــد. در خاورمیانــه نــری

ــا تقویــت برخــی گروه هــا همچــون داعــش، النــرصه  علــین در ایجــاد ی حمایــت مســتقیم غری

و القاعــده نقــش نداشــته اند، نمی تــوان ایــن فرضیــه را رد نمــود کــه آن هــا از روش مماشــات 

ن الملــی نظــری آمریــکا، روســیه و  ــا ایــن گروه هــا بهــره برده انــد. قدرت هــای ب�ی در مواجهــه ب

ن  بریتانیــا از توانا�ی هــای زیــاد اطالعــا�ت و عملیــا�ت برخــوردار هســتند کــه ابزارهــای نویــن نــری

در ایــن راه بــه آن هــا یــاری رســانیده اســت. بــاور نمــودن ایــن موضــوع دشــوار اســت کــه ایــن 

ــا  ــد. ب ــن گروه هــا �ب خــرب بوده ان ــت و انتشــار ای نم تقوی ــری ــا مکان ی ی ابرقدرت هــا از شــکل گری

ایــن حــال، روش مماشــات معمــوالً از جانــب قدرت هــای فرامنطقــه ای در خاورمیانــه صــورت 

ــه  ــود حوصل ــی دور از خ ــده مناطق ــائل �ب ثبات کنن ــل مس ــا در مقاب ــرا آن ه ــت، زی ــه اس گفت

ــت  ــا، مدیری ــرریس آن ه ــا و ب ــن گروه ه ــاد ای ــد از ایج ــد بع ــعی می کنن ــد و س ی دارن ــرت بیش

ــرد  ــر رویک ــران ب ــت بح ــرد مدیری ــوالً رویک ــه معم ــن رو غلب ــد. از ای ن ــت گری ــا را در دس آن ه

ن الملــی بیشــرت  تأســییس در مواجهــه بــا ایــن گروه هــا در خاورمیانــه از ناحیــه قدرت هــای ب�ی

بــوده اســت.

4 . 5 نهادینگی ضعیف

ــی  ــوالً در نقاط ــد، ویل معم ن ــکل گری ــان ش ــه از جه ــر نقط ــد در ه ــا می توانن ــن گروه ه ای

ــه  ــالوه، منطق ــه ع ــی برخــوردار هســتند. ب  ســیایس ضعیف
گ

ــ� ــه از نهادین ــد ک ن شــکل  می گری

 
گ

ن اســت. در نهادینــ�  ســیایس آن پائــ�ی
گ

تحــت فعالیــت آن هــا الزامــاً جــا�ی اســت کــه نهادینــ�

ضعیــف، شــکاف میــان دولــت و ملــت زیــاد اســت، قانون گــرا�ی از ناحیــه نخبــگان ســیایس و 
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مــردم ضعیــف اســت، نــه دولــت از انســجام و قدرت ســیایس و اقتصــادی مناســب برخوردار 

اســت و نــه ســازما ن های مــد�ن و اجتماعــی و احــزاب و گروه هــای قانــو�ن توانمنــدی حــا�ن 

نــد و نگذارنــد تــا مســائل از  هســتند تــا مدیریــت امــور اجتماعــی و ســیایس را در دســت بگری

ی بــرای فعالیــت خــود در ایــن  چارچــوب قانــو�ن خــارج شــوند. از ایــن رو، گروه هــای تکفــری

مناطــق نــه از جانــب دولــت  و نــه از جانــب ملــت احســاس تهدیــد ندارنــد و ایــن موضــوع 

بــه آن هــا جســارت می دهــد تــا اقدامــات خــود را علــین ســازند. القاعــده، النــرصه، داعــش، 

 ضعیفــی 
گ

ی در کشــورها�ی فعــال هســتند کــه نهادینــ� لشــکر طیبــه و ســایر گروه هــای تکفــری

ی  دارنــد. متأســفانه، خاورمیانــه و شــمال آفریقــا مملــو از ایــن کشــورها اســت و لــذا بســرت

مناســب بــرای فعالیــت آن هــا را فراهــم نمــوده اســت. بایــد توجــه نمــود کــه در عرصــه داخی 

ی هــا مســدود  ایــط را بــرای فعالیــت تکفری یــن موضوعــی اســت کــه رسش  قــوی مهمرت
گ

نهادینــ�

ایــط �ب ثبــات و نــاآرام شــکل و توســعه  ی هــای جهــادی بقــای خــود را در رسش می ســازد. تکفری

ــن  ــت. ممک ــاد اس ــا در تض ــا�ت آن ه ــت عملی ــا ماهی ــات ب ــظ ثب ــن رو، حف ــد و از ای می دهن

ــرای ایجــاد و  ــد�ت و حمایت هــای خارجــی ب ــه زمینه هــای اقتصــادی، فکــری و عقی اســت کلی

ایــط کا�ن  ی فراهــم باشــد، ویل کلیــه آن هــا حداکــرش در زمــره رسش توســعه فعالیت هــای تکفــری

 ضعیــف اســت. از ایــن رو، 
گ

ط الزم ایــن فعالیــت وجــود نهادینــ� نــد، چراکــه رسش قــرار می گری

ــک کشــور فراهــم باشــند، ویل  ی در ی ــت گروه هــای تکفــری ــه ایجــاد و فعالی ــر زمین حــیت اگ

 مناســیب برخــوردار باشــد، ایــن گروه هــا در آن فعــال نخواهنــد شــد و 
گ

آن کشــور از نهادینــ�

بــه دنبــال محــل دیگــری بــرای فعالیــت خــود خواهنــد بــود. عــراق، مــرص، عربســتان، یمــن، 

ــیایس   س
گ

ــ� ــه از نهادین ــورهای منطق ــر از کش ــیاری دیگ ــتان و بس ــتان، پاکس اردن، افغانس

ــعه  ــیس و توس ــرای تأس ــک ب ــا�ی پرریس ــه محل ه ــن رو ب ــتند و از ای ــوردار هس ــی برخ ضعیف

ــده اند. ــدل ش ی مب ــری ــای تکف گروه ه
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ی جهادی ایط ایجاد تکفری شکل 2: رسش

ــم  ــل مه ــ� از عوام ــه ی ــر گرچ ــود، فق ــاهده می ش ــاال مش ــر ب ــه در تصوی ــور ک همان ط

وهــای صــف و رسبــازان اســت امــا تنهــا  ی تکفری گــری به ویــژه در رابطــه بــا نری شــکل گری

گــری منتهــی شــود. در تصویــر  عامــل نیســت. فقــر در کنــار ســایر عوامــل می توانــد بــه تکفری

 بیشــرت از جنبه هــای اجتماعــی و ســیایس داخــی، عوامــل بســرت 
گ

بــاال عامــل فقــر و نهادینــ�

یعــت بیشــرت در زمــره عوامــل فــردی و عامــل حمایــت خارجــی  مذهــیب و فهــم نادرســت از رسش

نــد. لــذا مجموعــه ای از عوامــل داخــی و خارجــی، فــردی  در زمــره عوامــل خارجــی قــرار می گری

ــا توســعه یابــد.  د ی ی جهــادی شــکل گــری ــا تکفــری و جمعــی دســت بدســت هــم می دهنــد ت

ممکــن اســت برخــی عوامــل دیگــری همچــون واکنــش منفــی بــه عقایــد مذهــیب دیگــر مثــل 

ــا  ــه توســعه ســیایس گروه هــای رقیــب همچــون شــیعیان ی ــا واکنــش ب مســیحیت و تشــیع ی

ایــط  ایــط الزم بــرای تکفــری بداننــد، امــا اوالً ایــن رسش ن از رسش واکنــش بــه انقــالب اســالمی را نــری

ــوردار  ــت برخ ــاً از عمومی ــد و ثانی ن ــرار می گری ــت ق یع ــت از رسش ــم نادرس ــه فه در زیرمجموع

ایــط دیگــر را در مجموعــه خــود جــای نداده ایــم. نیســتند. لــذا مــا رسش
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نتیجه گیری

ــر  ــن تحقیــق را در مــوارد زی ــوان خالصــه، مالحظــات و راهکارهــای پیشــنهادی از ای می ت

فهرســت نمــود:

ــرا  ــدارد، زی ــان فقــر و تکفــری وجــود ن ــم آمــار دقیقــی از رابطــه می ــه دیدی همان طــور ک

آمــار موجــود عقایــد مذهــیب را برابــر بــا افراط گــرا�ی دانســته اند. بــه عــالوه، انجــام تحلیــل 

ی بســیار دشــوار اســت، زیــرا  آمــاری از رابطــه میــان فقــر و تکفــری در حــوزه رسبــازان تکفــری

س نیســت. بــا ایــن حــال، می تــوان بــا نــگاه  آمــار مناســیب از رسگذشــت ایــن رسبــازان در دســرت

ان، رابطــه میــان فقــر یــا عقایــد مذهــیب بــا تکفــری را مــورد تحلیــل آمــاری  بــه گذشــته رهــرب

قــرار داد. 

ــد  ــان عقای ــادار می ــاط معن ــاهد ارتب ان ش ــرب ــا ره ــه ب ــم، در رابط ــه دیدی ــور ک همان ط

ن ارتباطــی در رابطــه بــا اقتصــاد و تکفــری و بــه عبــار�ت  مذهــیب و تکفــری بوده ایــم، امــا چنــ�ی

ــری وجــود نداشــته اســت.  ــرا�أ  و افراطــی گ اقتصــاد و خشــونت گ

ــه  ــا در مرحل ــن گلوگاه ه ی ــه مهمرت ــد ک ــه ش ــری مالحظ ــه تکف ــر ب ــل فق نم تبدی ــری در مکان

ــکار و  ــای تبه ــه گروه ه ــراد ب ــوان از ورود اف ــر بت ــن رو، اگ ــت. از ای ــته  اس ــرار داش ــوم ق س

قانــو�ن ممانعــت بــه عمــل آیــد، می تــوان تــا حــدود زیــادی فراینــد وصــول فقــر بــه تکفــری  غری

ــرد.   ل ک ــرت ی و کن ــری را پیشــگری و خشــونت و افراطــی گ

ــی  ــری منته ــی گ ــونت و افراط ــری و خش ــه تکف ــد ب ــا�ی نمی توان ــه تنه ــر ب ، فق ن ــ�ی همچن

اتژی امنیــت مــی آمریــکا در ســال 2001 تأییــد شــده اســت.  شــود. ایــن موضــوع حــیت در اســرت

فقــرای زیــادی در جهــان هســتند کــه هرگــز بــه تکفــری دچــار نمی شــوند. از ایــن رو، فقــر در 

یعــت، حمایــت   ، فهــم نادرســت از رسش کنــار عوامــل دیگــری همچــون وجــود بســرت مذهــیب

 ضعیــف بــه تکفــری  و تقویــت مــوج خشــونت و افراطــی گــری منتهــی 
گ

دولت هــا و نهادینــ�

شــود.
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ــت  ــر محرومی ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــاس ی ــب احس ــر در قال ــوالً فق ــه معم فت ــع پیرش در جوام

نســیب بــه تکفــری منتهــی می شــود و در جهــان ســوم، فقــر در قالــب محرومیــت مطلــق بــه 

ــتند و در  ــض هس ــت تبعی ــلمانان تح ــه، مس فت ــورهای پیرش ــود. در کش ــی می ش ــری منته تکف

ــک  ــدن در ی ــش از دو پنجــم مســلمانان لن ــتند. بی ــر هس ت ــایرین فقری ــه س ــبت ب نتیجــه نس

تحقیــق، بیــکار بوده انــد. از ایــن رو، احســاس تبعیــض آن هــا را بــه محرومیــت نســیب ســوق 

ایــط مقدمــه ای بــرای الحــاق بــه تکفــری و و جریــان  می دهــد کــه می توانــد در کنــار ســایر رسش

هــای خشــونت گــرا و افراطــی باشــد.

ــایل باشــد،  ــون نیازهــای م ــد و برطــرف نم ن درام ــ�ی ــت تأم ــه عل ی ب ــری ــر گرایشــات تکف اگ

ان  ن ایــن در ابتــدا خطــر چنــدا�ن نــدارد، چــون در نهایــت دل افــراد بــا آنهــا نیســت و لــذا مــری

ــت  ــه عل ــرد ب ــان، ف ــذر زم ــا گ ــا، ب ــود. ام ی هــا ســطحی خواهــد ب ــا تکفری ــا ب همراهــی آن ه

ــه  د و ب ــری ــرار می گ ــا ق ی ه ــایل تکفری ــای م ــری کمک ه ــت تأث ــن تح ن و ذه ــ�ی ــان ع ــه می رابط

ــه   وی پرداخته انــد. ب
گ

ن زنــد� ــه تأمــ�ی د کــه ب رسعــت تحــت تأثــری عقایــد کســا�ن قــرار می گــری

ی هــا از عوامــل احساســا�ت در عــوض عوامــل خردگــرا�ی دیــین چشــم  عــالوه، اســتفاده تکفری

یعــت خواهــد بســت و از ایــن رو بــه رسعــت منطــق  افــراد را بیــش از پیــش بــه واقعیــت رسش

ن نهادینــه می شــود و از آن زمــان بــه بعــد همراهــی بســیار زیــادی  ی بــرای ایــن افــراد نــری تکفــری

ــه یــک تهدیــد واقعــی مبــدل می شــود. ــا آن هــا خواهــد داشــت و ب ب

ی هــا و گــروه هــای افراطــی بــه علــل مــایل وابســته باشــد،  شــاید گرایشــات اولیــه تکفــری

امــا ادامــه ایــن گرایشــات مــایل نیســت، بلکــه هویــیت اســت. یعــین افــراد احســاس تعلــق بــه 

 هــا، گناهــان و بدبخیت هــای دنیــوی 
گ

ایــن تفکــرات پیــدا میکننــد و آن را منجــی خــود از آلود�

ــد. ــروی می دانن و اخ

ــیاری از  ــته اند ویل بس ــا پیوس ــه آن ه ــایل ب ــای م ــر کمک ه ــه خاط ــا ب ی ه ــی از تکفری خی

آن هــا نــه بــرای کســب پــول بلکــه بــرای کســب هویــت بــه ایــن گروه هــا پیوســته اند، درحــایل 
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ن از مشــکالت مــایل و احســاس تبعیــض برخــوردار بوده انــد. ایــن موضــوع  کــه اغلــب آن هــا نــری

ن حــا�ن  بســیار خطرنــاک اســت زیــرا ایــن افــراد دیگــر حــیت بــا پیشــنهاد پــول و تطمیــع نــری

ی هــا کــه در ابتــدا �فــاً  بــه تغیــری دیدگاه هــای خــود نیســتند. لــذا، حــیت بســیاری از تکفری

بــرای کســب درامــد بــه ایــن گروه هــا ملحــق شــده بودنــد، بعــد از مــد�ت حــا�ن بــه کشــتار 

ن می شــوند. مــردم فقــری و �ب گنــاه در پاکســتان و افغانســتان نــری

ــود و  ــل نم ــت عم ــه رسع ــد ب ی بای ــری ــای تکف ــه گروه ه ــرد ب ــد ورود ف ــن رو، در فراین از ای

فــرد را از آن هــا جــدا نمــود، زیــرا بــه رسعــت شــخص هویــت خــود را بــه ایــن گروه هــا پیونــد 

ــدل می شــود. ــاک مب ــه عنــرصی بســیار خطرن می دهــد و ب

ــای  ــا و عملیات ه ی ه ــن تکفری ــای خش ــل رفتاره ــ� از عل ــا ی ی تنه ــری ــد تکف ــوخ عقای رس

ن و انتحــاری  ی هــا بــه آن دلیــل بــه اقدامــات خشــونت آمری انتحــاری اســت. بســیاری از تکفری

ــده  ــر زن ــذا مــرگ را ب ــد و ل ــن گروه هــا ندارن ــرای خــروج از ای ــه چــاره ای ب ــد ک دســت می زنن

ن  ن علــل دیگــری هســتند کــه بــه انجــام چنــ�ی مانــدن ترجیــح می دهــدن. تهدیــد و تطمیــع نــری

ــی می شــوند. ــا منته ــن گروه ه ــراد ای ــوی اف ــا�ی از س کاره

ی بــا یکدیگــر متفاوتنــد و بســیاری  ن بــه لحــاظ رســوخ افــکار تکفــری ی هــا نــری از ایــن رو، تکفری

از آن هــا را می تــوان مجــدد بــه مســری ســالمت بــاز گردانیــد. لــذا نبایــد همــه آن هــا را بــا یــک 

ی داد. البتــه  ی ســوق بیشــرت چــوب تنبیــه نمــود و بــا ایــن کار آن هــا را بــه ســمت عقایــد تکفــری

ی در افــراد ایــن گروه هــا کاری بســیار پیچیــده  ان ســطح و عمــق عقایــد تکفــری ن شــناخت مــری

ــای  ــه گروه ه ــوذ ب ــای نف ــراد، زمینه ه ــن اف ــا�ی ای ــا شناس ــوان ب ــت. می ت ــانه اس و روانشناس

ات داخــی بــه ایــن گروه هــا از  ی از درون خــود آن هــا را فراهــم آورد. مســلماً �ن تکفــری

ی  بــات خارجــی بــه آن هــا اثربخش تــر هســتند و شــالوده فکــری آن هــا را بــا چالــش بیشــرت �ن

ــازند. ــه می س مواجه
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