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حسب صالحدید و ضرورت اقدام گردد.
 .2مطالب مندرج در این اثر جنبه اطالع رساني كارشناسي دارد و به شكل محدود تهيه و توزیع شده
است.
 .3مطالب مندرج دراین اثر ضرورتاً بيان گر دیدگاه مركز و یا وزارت كشور نمي باشد.
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امنيت داخلي جمهوري اسالمي ایران و تأثير و تأثر احزاب
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سخن مركز

بسم اهلل الرحمن الرحيم
« ...فَبَشِّرْ عِبادِ الذّينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتبَّعوُنَ اَحْسَنَهُ»
قرآن كریم .سوره مباركه الزمر .آیات شریفه 12و19

با توجه به تخصصي و پيچيدهشدن موضوعات در جوامع انساني ،اهميت اصل گفت وگوهاي علمي یا همان «تضارب
آراء»  -كه به تعبير حضرت عليعليهالسالم ،بهترین روش براي مدیریت سياسي جوامع است -بيش از پيش آشكار
ميشود .بر این اساس الزم ميآید تا نهادهاي اجرایي ،سازوكارهاي ضروري و كارآمد جهت بهرهمندي از نظرات
كارشناسي را طراحي و فعال سازند
«مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور» در راستاي انجام بخشي از وظایف خود مبني بر كمک
فكري به مدیریت سياستداخلي كشور و تقویت فرآیندهاي تصميمسازي و تصميمگيري ،با اتكاء به عنایات الهي ،همراهي
فرهيختگان در جامعه علمي و مساعدت مدیران اجرایي ،اقدام به تعریف ،طراحي و اجراي برنامههاي پژوهشي و آموزشي
متعددي( از قبيل انجام پروژههاي علمي ،برگزاري نشستهاي تخصصي ،اجراي كارگاهها و دورههاي تخصصي و)...
مينماید كه هر یک مخاطبان خاص خود را دارد
«انتشارات مركز» با هدف اطالعرساني تخصصي به مدیران وكارشناسان تهيه شده وحاوي اطالعات اوليه درخصووص
این فعاليتها و نتایج برآمده از آنها است .مركز ضمن تقدیر از تمامي معاونتها ،مراكز ،دفاتر ستادي و بوویژه گروههواي
مطالعاتي كه مركز را در انجام این مهم یاري داده اند ،آمادگي خود را براي دریافت و بهوره بورداري از نظورات اصوالحي و
تكميلي همكاران ،پژوهشگران و مدیران اعالم مي دارد .اميد آن كه از این طریق ،زمينه تقویت و افزایش ضریب كارآمدي
برنامههاي طراحي شده براي مدیریت سياستداخلي كشور ،حاصل آید (انشاءاهلل( .
وهلل الحمد
اصغر افتخاري
ریيس مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور
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راهبرد

خالصه كاربردي
بعد از وقوع انقالب هاي عربي در منطقه خاورميانه  ،ما شاهد گسترش بيش از پيش احزاب و سازمان هاي بنيوادگراي
سلفي_ تكفيري و اوج گيري تحركات مسلحانه این گروه ها باالخص در ليبي،سوریه و عراق هستيم .با توجه بوه حموالت
اخير داعش در عراق و تصرف بيش از سي درصد از خاك این كشور و پيشروي آنها در مناطق تحت كنترل اقليم كردستان
عراق تا  42كيلومتري اربيل ،ما شاهد نضج گيري دوباره فعاليت هاي گوروه هواي سولفي_تكفيوري در كردسوتان عوراق
هستيم.گزارش راهبردي حاضر با تبارشناسي گروه هاي بنياد گراي سلفي_تكفيري در كردستان عراق و كردستان ایوران،
نشان مي دهد كه گروه دولت اسالمي عراق و شام كه به "داعش" مشهور است به صورت تاریخي یكي از انشعابات مهم
گروه هاي بنياد گراي سلفي_تكفيري كردي است و در طي دو دهه اخير نيز با توجه به فعاليت هاي تبليغوي گوروه هواي
سلفي_ تكفيري در كردستان ایران و همچنين وضعيت خاص اهل سنت در منطقوه موي توانود بوه صوورت گسوترده بوه
یارگيري هاي گسترده و انجام فعاليت هاي تروریستي در مناطق كردنشين اهل سنت ایران بپردازد كه اكنون نيز این روند
آغاز شده است.
از آن جا كه جمهوري اسالمي ا یران به عنوان یكوي از كشوورهاي مهوم و پرنفووط منطقوه داراي جمعيوت كزيوري از
مسلمانان اهل سنت است اعالم خالفت از سوي داعش و گسترش فعاليت هاي گروه هاي سلفي _تكفيري در كردسوتان
عراق،با توجه به پيوستگي سرزميني جمهوري اسالمي ایران و همگوني قومي_مذهبي با این منطقه،تهدیدي بالفعل براي
امنيت داخلي جمهوري اسالمي ایران محسوب مي شود.در آخر نيز مجموعه اي از پيشنهادات راهبردي براي مدیریت هور
چه بيشتر مسائل سياسي_ امنيتي در مناطق كردنشين اهل سونت ایوران بوه هموراه یوک مودل تحليلوي بررسوي مسوائل
سياسي_امنيتي كردستان ارائه شده است.
واژگان كليدي :امنيت داخلي  ،احزاب سلفي -تكفيري ،كردستان عراق  ،كردستان ایران

معرفي
سيد سعيد جاللي  ،دكتراي رشته تاریخ و سرپرست معاونت پژوهشي مركز مطالعات راهبردي و آموزش
محمد نبي ابراهيمي
mohammadnabiebrahimi@gmail.com
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مقدمه

با توجه به دنيایي كه انفجار اطالعات یكي از مؤلفههاي اساسي آن است طبعا" هر مسألهاي كه درهر گوشوه از دنيوا
اتفاق مي افتد بازخوردهاي عظيمي به سمت امنيت داخلي كشورها دارد.مسئله مهمتر این است كوه موا امنيوت داخلوي را
چگونه تعریف ميكنيم؟ چگونه ميبينيم؟ مولفههایش چيست ؟ طبعاً امنيت داخلي هر نظامي با توجه به آن مؤلفههایي كه
قدرت ساختاري هر نظام را تشكيل مي دهد و مهمترین آن ایده دولت اسوت ،هور یوک از عوامول سياسوي و اجتمواعي و
اقتصادي كه بتواند آن مؤلفه ها را تهدید بكند و زیر سؤال ببرد مسأله امنيت داخلي را با ضعف نسبي روبروكرده است.

 .3تبار شناسي احزاب و سازمان هاي اسالم گرا در كردستان عراق
بعد از فروپاشي امپراتوري عزماني كه مدعي خالفت تمامي مسلمانان خاورميانه بود ما شاهد تاسيس دولت هاي جعلي
جدیدي هستيم كه عموما" با قيموميت كشورهاي استعماري چوون بریتانيوا(عراق ،فلسوطين ،اردن) و فرانسوه ( سووریه و
لبنان)تشكيل شدند.از آنجا كه مسلمانان خود را صاحب ميراث درخشاني مي دانستند ،به هوي وجوه حاكميوت كشوورهاي
استعماري و دولت هاي دست نشانده آنها را نمي پذیرفتندو جریانات مختلف اسالمي ،ملي و ماركسيستي در این كشوورها
به مخالفت با استعمار و دولت هاي دست نشانده آنها پرداختند.یكي از جریانات اسالمي فعال در این عرصه كه بوه نووعي
مادر تمامي جریان هاي اسالم گرا محسوب مي شود اخوان المسلمين است.این حزب در سال 1329شمسي توسط حسون
البنا در مصر تأسيس شد و شاخه هاي آن در تمامي كشورهاي اسالمي تاسيس شدند.

 .3-3تأسيس اخوان المسلمين در عراق
در كشور عراق نيز كه حوزه تحقيق و بررسي این گزارش است،شيخ محمود صوواف و شويخ امجود زهواوي،در سوال
 1333شهر حلبچه واقع در غرب كردستان عراق شاخه عراقي اخوان المسلمين را تأسيس كردند.اخوان المسلمين عوراق در
این شهر اولين كنگره خویش را برگزار كرد كه در آن شيخ محمود صواف ،شيخ امجد زهاوي،مال عبدالعزیز پرس و چهوار
پسر آن یعني مال عزمان،مال علي،مال عمر،مال صدیق،و مال صالح گوره(بزرگ)شركت كرده و بيعت خوویش را بوا سوران
اخوان المسلمين جهاني اعالم كردند.
مي بينيم كه در همان ابتداي تأسيس اخوان المسلمين در عوراق بوه عنووان مهمتورین گوروه اسوالم گورا در منطقوه
خاورميانه،كردهاي عراقي در تأسيس آن مهم ترین نقش را دارند و شهر حلبچه در مجاورت مرزهواي جمهووري اسوالمي
ایران پایگاه اصلي تأسيس این گروه است.بعد از تأسيس گروه اخوان المسلمين در عراق در سال  1333و دستگيري هاي
متعدد در د هه هاي 42و 32شمسي این گروه تا سال  1332فعاليت هاي رسمي خویش را به حوال تعليوق درآورد اموا در
طول این سالها اعضاي این گروه به فعاليت زیرزميني خویش ادامه مي دادند.
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 .2-3اخوان المسلمين در كردستان عراق
فعاليت زیرزميني اخوان المسلمين در عراق تا سال  1828ادامه یافته و با توجه به پيوروزي انقوالب اسوالمي در ایوران
اعضاي كرد اخوان المسلمين به رهبري "مال صدیق عبدالعزیز" فعاليت خویش را شروع كردند.
در ميان هوادارن اخوان المسلمين در كردستان عراق هميشه دو خط اصلي وجود داشته است .خط  1به رهبري "صالح
الدین محمد بهاء الدین" و خط  2به "رهبري مال صدیق عبدالعزیز".
بعد از تأسيس "بزوتنه وه ئيسالمي كوردستاني عيراق "در ایران (كه در این تحقيق بوه تفصويل در بواره آن خوواهيم
گفت)شاخه "صالح الدین محمد بهاء الدین" از اعضاي شوراي مركزي اخوان المسلمين با توجه به دستور اخووان جهواني
مبني بر عدم شركت در تأسيس "بزوتنه وه" در ایران با "بزوتنه وه" همكاري نكرد اما شاخه "مال صدیق عبدالعزیز" ابتدا
در تأسيس "بزوتنه وه" شركت كردند ولي آنها نيز بعد از نهي سران اخوان جهاني از همكاري با"بزوتنه وه" سر باز زده و
به عنوان اخوان المسلمين عراق به فعاليت خویش ادامه دادند.
ميان این دو شاخه اخوان المسلمين در كردستان عراق ،یعني گروه "صالح الدین محمود بهاءالودین" و گوروه "موال
صدیق عبدالعزیز" هميشه رقابت و درگيري وجود داشته است و حتي پادرميواني رهبوران اخووان جهواني نيوز موؤثر نبووده
است.سرانجام نعمان عبدالرزاق السامرایي از رهبران اخوان عراقي با پا درمياني ميان اعضاي این دو گره توانست آنها را به
اتحاد در قالب برگزاري انتخابات فرا خواند.در این انتخابات بيشتر اعضاي شوراي مركزي از اعضاي شاخه"صوالح الودین
محمد بهاءالدین" براي شوراي مركزي انتخاب شدند.شاخه "مال صدیق عبدالعزیز" نتایج این انتخابات را رد نكرد ولي به
شدت مورد انتقاد قرار داد كه این انتخابات به صورت مخفي در اردوگاه هاي ایران انجام شده است.
نتایج پروسه اتحاد ميان این دو شاخه در قالب انتخابات در تاریخ  1362/9/19در ایوران انجوام شود و بعودها در سوال
 1322هر دو شاخه به كردستان عراق مراجعت كردند.بعد از مراجعت به كردستان عراق شواخه "موال صودیق عبودالعزیز"
مستقال" به فعاليت هاي خود ادامه داد و آنها رهبري "صالح الودین محمود بهواء الودین" را نپذیرفتنود و "موال صودیق
عبدالعزیز" را شایسته این منصب دانستند.زیرا آنها مي گفتند كه شاخه ي صالح الدین در انتخابات سوال  1362در ایوران
تقلب كرده اند .شاخه صالح الدین در جواب پاسخ مي دادند كه به علت این كه آنها راضي نشده اند كه در قالوب "بزوتنوه
وه " به فعاليت بپردازند،ایران با این گروه دشمني و مخالفت كرده است و"صوالح الودین محمود بهاءالودین" را نيوز ایون
ان تخابات را انتخابات نمایندگان اردوگاه ها اعالم كرده است نه انتخابات رهبري اخوان المسلين عراق و چوون شواخه موال
صدیق عبدالعزیز كمتر در ایران شناخته شده بود به این خاطر أي نياوردند(یعني تقلبي در نبوده).
این دو دستگي در ميان اخوان المسلمين در كردستان عراق تا سال 1322ادامه داشت،اما اخوان المسولمين جهواني از
شاخه "صالح الدین محمد بهاء الدین" پشتيباني كرده و اكنون این شاخه نماینده رسمي اخووان المسولمين دركردسوتان
عراق با عنوان"یه كگرتوو ئيسالمي كوردستان " به رهبري "محمد فرج" است.حزب"یهكگرتووو" در آخورین انتخابوات
پارلماني اقليم كردستان عراق با بدست آوردن  196418رأي %9.2،از مجموع كل آرا را بدست آورد .این حزب در انتخابات
اخير پارلمان عراق  196241رأي شامل  4كرسي و  1/2%آراء را بدست آورد.
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"مال صدیق عبدالعزیز" نيز در تاریخ  1882/11/22رسما" از اخوان المسولمين جودا شوده و "بزوتنوه وه راپوه رینوي
ئيسالمي " را تأسيس كرد كه اكنون سازماني محدود است.

.1-3تاسيس "بزوتنه وه ئيسالمي كوردستاني عيراق"
"شيخ محمد برزنجي"در تاریخ ،1829/11/2سازماني زیرزميني تأسيس كرد كه بعد ها به نام "بزوتنه وه پيوند اسالمي
" مشهور شد.این گروه شاخه نظامي خود را با عنوان "لشگر قرآن" تأسيس كرده و در سال 1366با پيوروان موال عزموان
عبدالعزیز در داخل اخوان المسلمين متحد شدند و سازمان جدیودي بوه نوام "بزوتنوه ئيسوالمي كوردسوتاني عيوراق" بوه
رهبري"شيخ محمد برزنجي"تاسيس كردند.در همين سالها بسياري از كردهاي عراقي به جهاد در افغانستان رفتندكه تحت
تاثيرجریانات سلفي_تكفيري كه بعدها به عرب_افغان ها مشهور شدند در جهاد عليه شوروي بوه فراگيوري آمووزه هواي
سلفي_تكفيري پرداختند.این گوروه هوا هموان گونوه كوه در اداموه اشواره خوواهيم كورد بعودها هسوته اصولي جریانوات
سلفي_تكفيري در كردستان عراق را تشكيل مي دهند.
جریان سلفي_تكفيري "بزوتنه وه" در سال  1368به رهبري "نجم الدین فرج احمد"معوروف بوه "موال كریكوار" ،از
"بزوتنه وه" با نام "كو مه لي ئيسالمي"انشعاب كرد و بدین ترتيب اولين سازمان سولفي_تكفيوري در كردسوتان عوراق
تأسيس شد .با پادرمياني "شيخ عمر عبدالرحمن" رهبر نابيناي حزب جماعت اسالمي مصر كه اكنوون در آمریكوا زنوداني
است"،مال كریكار" در پایيز سال "1322كو مه لي ئيسالمي" را منحل كرده و دوباره به "بزوتنه وه ئيسالمي" پيوست.
در سال "1321مال كریكار"،مسئول شاخه نظامي "بزوتنه وه ئيسالمي"شد.با توجه بوه ایون كوه بسوياري از اعضواي
شاخه نظامي"بزوتنه وه" از اعضاي سلفي_تكفيري بودند و طي سوال هواي دهوه  62و  22شمسوي در جریوان جهواد
شوروي وافغانستان آموزش دیده بودند"،مال كریكار"با تأسيس ده ها آموزشكده نظامي در مناطق مختلف كردستان عراق
شروع به آموزش هاي نظامي و تسليح"بزوتنه وه" به سالح هاي سنگين كرد.
"مال كریكار"نيروهاي نظامي را عمدتا" از جواناني كه در مساجد استان هاي سليمانيه و گرميان و اربيل تحوت تواثير
سخنراني هاي مهيج و تأثير گذار وي در سالهاي  1321و 1322بودند،تأمين مي كرد.
بعد از نتایج غير قابل پيش بيني كه براي "بزوتنه وه" در انتخابات پارلماني  1322بدست آمود و نتوانسوت بويش از 3
درصد آراء را كسب نماید،فرماندهان و اعضاي "بزوتنه وه" به خصوص شاخه سلفي _تكفيري آن شروع به اجراي احكوام
اسالمي با عنوان"داراالسالم" در مناطقي از كردستان عراق كردند.آنها دو منطقه را براي این كار انتخاب كرده بودند:
 .1منطقه "په شدر" در مجاورت مرزهاي جمهوري اسالمي ایران(نقطه روبروي شهرسوتان اشونویه در اسوتان
آطربایجان غربي)
 .2ناحيه هورامان در مجاورت مرزهاي جمهوري اسالمي ایران(نقطه مقابل آن اورامانات ایران مناطق شهرستان
مریوان در استان كردستان در امتداد مرز ایران و عراق تا شهرستان پاوه در استان كرمانشاه)
آنها این مناطق را با الگو گيري از تجربه "حزب اهلل لبنان" در "دره بقاع" انتخاب كرده بودند و بر آن بودند كه تا بوه
واسطه سيطره نظامي ،مناطق تحت كنترل خود را گسترش دهند.هرچند كه تمامي اعضاي "بزوتنه وه" با این امر موافوق
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نبودند،اما با توجه به نفوط "مال كریكار" در ميان اعضاي شوراي نظامي كه سلفي_تكفيري هاي "بزوتنه وه" بودند،روز به
روز تسلط گفتمان این شاخه بر دیگر شاخه هاي دیگر بزوتنه وه باالخص براي درگيري بر عليه اتحادیه ميهني كردستان
عراق بيشتر و بيشتر شده و حتي چندین درگيري محدود ميان نيروهاي "بزوتنه وه" و "اتحادیه ميهني كردستان عوراق"
در سالهاي  1321و  1322در منطقه "گرميان" در جنوب كردستان عراق رخ داد.
شاخه نظامي "بزوتنه وه" كه اكزرا" از پيروان سلفي_تكفيري "مال كریكوار" بودنود ،اواخور سوال 1322جنو عليوه
اتحادیه ميهني را به صورت بالفعل در سر تاسر مناطق كردستان عراق شروع كرده و بعد از یک مراسم خاكسپاري یكي از
اعضاي "بزوتنه وه"در رانيه،اعضاي مسلح این گروه به كميته اجرایي "اتحادیه ميهني" در رانيه حمله كورده و شوهرهاي
رانيه ،چهارقورنه وحاجي آباد را تصرف كردند.
"اتحادیه ميهني" و "بزوتنوه وه" در سوال  1326بوا وسواطت جمهووري اسوالمي ایوران توافقناموه صولحي امضواء
كردند.جن ميان "بزوتنه وه" و "اتحادیه ميهني" باعث شكست اجراي داراالسالم درمناطق كردنشين عراق شده و باعث
شد كه یكي از بزرگترین گروه هاي شبه نظامي بنياد گرا در دنيا تضعيف شود زیرا طي دهه هاي  62تا  22شمسي "بزوتنه
وه" بيش از  22هزار جنگاور مسلح داشت.
.1-3-1بروز انشعابات پي در پي "بزوتنه وه" و تاسيس "كو مه لي ئيسالمي كوردستان"
قبل از سال  1322در ایران"،بزوتنه وه" دچار انشعابات جدي شد و آن نيز این بود كه بين "علي باپير"رئيس شووراي
شرعي و رهبري بزوتنه وه یعني "شيخ محمد برزنجي"اختالف شدیدي ایجاد شده و "علي باپير" از "بزوتنه وه" جودایي
فراكسيون خویش را اعالم كرد.
در سال  1321بعد از برگزاري كنگره ششم "بزوتنه وه" شاخه اي به نام "مال امين جهواد" بوه رهبوري "موال اموين
پيرداده خوشناو" از "بزوتنه وه" جدا شد و سازمان تازه اي به نام" كومه لوي جيهوادي ئيسوالمي" را تأسويس و اعوالم
كرد.مال امين و پسرش و یكي از اعضاي شوراي مركزي به همراه سه نفر از همراهوان در سوال  1326در وقوت نمواز در
شهرك صالح الدین عراق ترور شدند.
بعد از چندین پادرمياني بي سرانجام در سال  1392گروه علي باپير جدایي خویش را از بزوتنه وه یكبوون اعالم كرده و
سازمان تازه اي را به نام "كومه لي ئيسالمي كردستان"را تأسيس كردند.
سازمان"كو مه لي جهادي ئيسالمي" بعد از ترور"مال امين جهاد" رو به ضعف نهاد و در ابتداي سال 1391به "كوموه
لي ئيسالمي كوردستان" به رهبري علي باپير پيوستند.
بعد از نوسازي دوباره بزوتنه وه اسالمي از سوي "مال علي عبدالعزیز" و اعالم تأسيس آن در بهار سال  1394شماري
از اعضاء و كادرها از بزوتنه وه جدا شدند و سازمان دیگري را به نام" پيوندي ئيسالمي كردستان" تأسيس كردنود كوه در
سال  1399آنها نيز به "كومه لي ئيسالمي كوردستان" به رهبري علي باپير پيوستند.
این حزب در آخرین انتخابات برگزار شده پارلمان اقليم كردستان در سال  2214بوا بدسوت آوردن  119324رأي حوائز
 % 3.6كل آراء شد و در اتخابات اخير پارلمان عراق نيز 142231شامل  3كرسي و  2/8%كل آرا را بدست آورد.
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 .2-1-3تأسيس سازمان "انصاراالسالم" از اتحاد گروه هاي سلفي_تكفيري منشاع
از "بزوتنه وه"
در سال  1326گروهي دیگر از بزوتنه وه به نام "ریكخراوي حماس اسالمي كردستان " به رهبري "حسن صوفي"در
مخالفت با موافقت نامه جمهوري اسالمي ایران و" بزوتنه وه" و همچنوين همكواري "بزوتنوه وه" بوا "اتحادیوه ميهنوي
كردستان عراق"،اتحادیه ميهني را كافر دانسوته و ایون موافقوت ناموه را حورام اعوالم كردنود.این گوروه كوه یوک گوروه
سلفي_تكفيري بود به سازمان القاعده نزدیک شد ولي رهبر این گروه در سال  1329در ماه رمضان در شهر حلبچه تورور
شد.
حماس به فعاليت خود ادامه داد و در سال  1328نماینده خود را به افغانستان فرستاده و بعد از بيعت با اسامه بن الدن
و گرفتن راهنمایي از القاعده با سازمان دیگر سلفي_تكفيري به نام "كومه لي توحيد ئيسالمي " (كه شماري از كادرهاي
قدیمي "بزوتنه وه" در شهر اربيل بودند)،و گروه "ناوه ندي په یامي ئيسالمي كردستان " به رهبري "ابوخبيب" (تأسيس
شده در سال 1322در "بياره" نقطه مقابل "نوسود" در استان كرمانشاه،در نزدیكي مرزهاي جمهوري اسالمي ایران)  ،بوا
هدایت و راهنمایي اسامه بن الدن مبني بر وحدت گروه هاي سلفي_تكفيري،با اتحاد ميان خویش "بره توحيدي ئيسالمي
" را در سال 1392تأسيس كردند.بعد از جدایي "كومه لي ئيسالمي كوردستان" از "بزوتنه وه" گروهي دیگر به نام "بوي
الیه ن ها" از "بزوتنه وه" اعالم موجودیت كرده و از "كومه لي ئيسالمي" تازه تأسيس شده به رهبري "علي باپير" و
همچنين از "بزوتنه وه" اعالم جدایي كردند.
"بي الیه ن ها" از سه شاخه درست شده بودند شامل:
أ .بعضي از شخصيت هاي مسئول بي طرف به رهبري "شيخ محمد برزنجي" رهبر سابق "بزوتنه وه"
ب" .هيز 2سوران"
ج" .ته كه توولي اصالح" " به رهبري "مال كریكار" (رئيس شاخه نظامي بزوتنه وه)
بعد از سه ماه"شيخ محمد برزنجي رهبر "بزوتنه وه" رهبري عالي"كومه لي ئيسوالمي" را عهوده دار شود".هيوز 2
سوران" به همراه"به ره توحيدي اسالمي"(كه پيش تر از سه گروه تشوكيل شوده بوود) "،جماعوه الموحودون" سوازمان
سلفي_تكفيري عراقي و یک سازمان سلفي_تكفيري اردني به نام"جند الشام" به رهبوري ابوو عبودالرحمان الشوامي(این
گروه همان گروهي بود كه ابو مصعب الزرقاوي در ميان عرب _افغان ها تأسيس كرده بود) در سال  1392سازمان تازه اي
را به نام "جنداالسالم في كردستان" را تأسيس كردند .فراكسيون "اصالح مال كریكار" به عنوان آخرین شاخه "بي ال یه
ن ها" بعد از سه ماه از اعال م تأسيس "جنداالسالم" با این گروه متحد شده و سازمان جدیدي به نام "انصاراالسالم في
كردستان" به رهبري مال كریكار(رهبر سابق شاخه نظامي بزوتنه وه) را تأسيس كردند.
پس سازمان "انصاراالسالم" شامل گروه هاي زیر است كه بيش از  82درصد كادرهاي آن كرد بوده اند:
.1

ریكخراوي حماس ئيسالمي كردستان

.2

ناوه ندي په یامي ئيسالمي كردستان

.3

كومه لي ئيسالمي كوردستان
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.4

هيز دو سوران

.3

شاخه اصالح مال كریكار

.6

جماعه الموحدون(عراقي)

.2

جند الشام(اردني)
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.1-1-3حمله آمريكا به عراق و بمباران پايگاه هاي "انصاراالسالم"
در سال  1392بعد از درگيري شدید ميان سازمان "انصار االسالم" و "اتحادیه ميهني كردسوتان عوراق" ،ایون گوروه
استرات ژي خویش از جن جبهه اي به جن پارتيزاني تغيير داد.با حمله آمریكا به عراق در سال  1392و بمبواران پایگواه
هاي انصاراالسالم در منطقه هورامان،اعضاي باقيمانده این گروه كه در آوارگي و فشار مضاعف بودند به دو شواخه اصولي
تقسيم شدند:
 .1شاخه اي كه از اعضواي قودیمي "هيوز  2سووران" ،شواخه "اصوالح موال كریكوار" و قسومتي از "جماعوه
الموحدون" عراقي بودند با همكاري دیگر گروه هاي سلفي _تكفيري در روز عيد قربوان در سوال  1393بوا
انجام دو عمليات تروریستي در "ملبند ("3دفتر اتحادیه ميهني كردستان عراق در اربيل)و "لق (" 2دفترحزب
دموكرات كردستان عراق در اربيل)،گروه خویش را به نام "انصار السنه في عراق" را تأسيس و اعالم كردند.
 .2شاخه ي دیگر كه اكزرا" از اعضاي "بره توحيدي ئيسوالمي" ،سوازمان "جندالشوام" بوه هموراه ابومصوعب
الزرقاوي و چند گروه سولفي_جهوادي و شوماري از عورب_افغوان هوا در سوال  1392رهبوري "ابومصوعب
الزرقاوي" سازماني جدید به نام "جماعت توحيد و جهاد" را تأسيس كردند.

.4-1-3تاسيس گروه "دولت اسالمي عراق وشام"_داعش
گروه"جماعت توحيد و جهاد"به رهبري "ابومصعب الزرقاوي" بعد از بيعت با اسامه بن الدن به تقاضاي وي ،نام ایون
گروه را براي این كه معرف پيوستگي آنها به القاعده باشد ،به "قاعده الجهاد في بالد الرافدین " تغيير دادنود.این سوازمان
بعد از بيعت ،تالش براي همگرایي و اتحاد ميان گروه ها وسازمان هاي دیگر سلفي_تكفيري در عراق را آغاز كورد.تالش
هاي زرقاوي منجر به تأسيس "مجلس شوري المجاهدین" به رهبري سازمان"قاعده الجهاد في بالد الرافدین" شد.بعد از
كش و قوس هاي فراوان براي همگرایي ميان گروه هاي سلفي_تكفيري در سال  1393در شهر "رمادي" عراق،مجموع
گروه هاي سلفي_تكفيري همگرا در عراق ،سازمان"دولت اسالمي عراق" را به رهبري "ابومصوعب الزرقواوي" تأسويس
كردند.
گروه"دولت اسالمي عراق"با عمليات هاي سهمگين و خونين عليه آمریكایي ها و شيعيان در عراق بوه فعاليوت خوود
ادامه داد.بعد از كشته شدن"ابو مصعب زرقاوي" در جریان حمله آمریكایي ها و تسليح عشایر عراقي توسط دولت عراق با
عنوان "مجالس الصحوه "و حمله به مواضع این گروه "دولت اسالمي"در غرب عراق(عمدتا" در استان االنبار) ،این گروه
تا مدتي فعاليت هایش كمرن شده و به حاشيه رفت.
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با رهبري جدید این گروه توسط "ابوعمر البغدادي" اسم گروه به "الدوله اسالميه فوي العوراق و الشوام" بوا مخفوف
"داعش"تغيير یافت.بعد از قتل "ابوعمر البغدادي" در سال "1398ابوبكر البغدادي" جانشين وي شد.
نام حقيقي وي" ابودعا ابراهيم بن عواد بن ابوراهيم البودري الرضووي الحسويني السوامرایي" اسوت كوه بوه "ابووبكر
"البغدادي" مشهور شده است.تاریخ تولد دقيق وي معلوم نيست ولي بر حسب گزارش سازمان سيا ،وي در سال  1332در
شهر سامرا ،در  83كيلومتري شمال بغداد به دنيا آمده است و اكنون حدودا  43ساله اسوت.او از عشويره ي سوادات بودري
مشهور به "البوبدري رضوي حسيني هاشمي قریشي است"".البغدادي"" فارغ التحصيل دكتري فقه اسوالمي از دانشوگاه
بغداد است و بعد از فارغ التحصيلي به عنوان مدرس دانشگاه در تاریخ و علم انساب به تدریس پرداخته است.
در یک نگاه گذرا به خانواده وي در مي یابيم كه پدرش "عواد بن ابراهيم" یكي از بزرگان سلفي_تكفيري در عوراق
بوده كه در منطقه دیالي و سامرا به تبليغ دیني مشغول بوده و از بزرگان عشيره "البوبدري" است.وي به دائم الصلوه بودن
،به جا آوردنده صله رحم  ،برآورده كردن نيازهاي خانواده هاي بي بضاعت و به تدین و اخالص مشهور و همچنين اموام
جماعت مسجد امام احمد حنبل سامرا بوده است.حتي برادران بغدادي و پسر عموهایش نيز به تدریس عربي و سخنوري و
منطق و بویژه آموزش "عقيده سلفي" مشغول بوده اند.وي پس ازاشوغال عوراق توسوط آمریكوا درسوال  1392بغودادي
درمنطقه ي فلوجه درحمله به یگانهاي آمریكایي مشاركت كرده ودرآنجابافرماندهان قدیمي ارتش صدام همراه وهم پيمان
شدوجن به شيوه ي گروههاي كوچک چریكي را مدیریت كرد .درهمان دوره توسط آمریكایيها دستگيروروانه ي زنودان
شد.
بنا به مصاحبه روزنامه القدس العربي با یكي از تروریستهاي داعشوي بوه نوام"ابوعبود الورحمن الحمود"(كوه یكوي از
جنگجویان داعش در حمص در كشور سوریه بوده است) در خالل سفرشان با گروهي از جنگجویان تكفيري سووري كوه
براي مقابله با آمریكایي ها رفته بودند"،البغدادي" را در دیالي در سال  1393مالقات كرده و درباره وي مي گوید:
"ابوبكر البغدادي" بسيار كم حرف مي زد و هنگامي كه صحبت مي كرد ما را قانع مي نمود حتي اگر وسط بمبواران و
درگيري ها بود.وي برنامه ریزي نبردها و بازگشت ما رانيز به عهده داشت.
"البغدادي"فعاليت تروریستي خویش را با یاران خویش شروع كرده و سپس با تأسويس گوروه "جويش اهول السونه و
الجماعه " در استان هاي سامرا،دیالي و بغداد ،فعاليت داشت.زماني كه "البغدادي" به ریاست شوراي شرعي گروه"جويش
السنه" رسيد بعد از یک هفته با"مجلس شوري المجاهدین"(گروه هماهن كننده فعاليت هاي سلفي_تكفيري به رهبري
ابومصعب الزرقاوي رهبر جماعت توحيد و جهاد)بيعت كرده و گروه خویش را به "مجلس شوري المجاهدین" منضم كرد .
"البغدادي"در طول فعاليتش به عنوان یكي از اعضاي شوراي شرعي "مجلس شوري المجاهدین" انتخاب شده و نفوط
و شهرت "البغدادي"به ارتباطات گسترده و نفوط وي در ميان افراد عشيره اش در دیالي و سامرا باعث شد كوه بخشوي از
عشایر سامرا با بيعت با وي به صورت كامل وفاداري خود را به گروه تروریستي"دولت اسالمي عوراق" بوه رهبوري "ابوو
مصعب الزرقاوي"كه بعد ها به "داعش" مشهور شد،اعالم نمایند.
وي به عنوان پشتوانه اصلي حركت سلفي_تكفيري در منطقه مردم را به جهاد دعوت كرده و بوراي اجوراي شوریعت
اسالمي در سوامرا و دیوالي فعاليوت موي كورد و مسوجد اموام احمود حنبول در سوامرا مركوز فعاليوت هواي تبليغوي وي
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بود".البغدادي"در یكي از اتاق هاي مسجد به صورت مخفي زندگي مي كرد و او همين مسجد را مركز اصولي تصوميم
گيري هاي القاعده در سالهاي  1394و  1393قرار داد.
"البغدادي"بعد از قتل "ابوعمر البغدادي" و "ابو ایوب مصري" و توسط آمریكایي ها در بهار سوال 1398بوه رهبوري
گروه دولت اسالمي عراق رسيد،و در ماه مي همان سال  ،وي شروع به گسترش بيش از پيش سازمان با عضو گيري هاي
جدید كرده و در طول یک سال و نيم رهبري اش كه مصادف با خروج آمریكایي ها بود به فعاليت بيش از پيش برداخت.
بعد از خروج آمریكایي ها از عراق در دسامبر 1382كه فراغت امنيتي زیادي براي "البغدادي" به عمل آورد وي بوراي
گسترش فعاليت هاي گروهش در سال  1382شهر "رقه" را در شرق سووریه در نزدیكوي مرزهواي عوراق بوه تصورف
درآورد.این اولين حركت وي براي تأسيس "دولت اسالمي" بود و زماني كه وي بر "رقه" مسلط شد ،دادگاه هاي شرعي
را در آنجا تأسيس كرد و به توزیع احتياجات اساسي مردم،توزیع كمک هاي انساني و تامين برق مورد نياز شهروندان ایون
منطقه پرداخت.
"ابوبكر البغدادي" براي مدت زیادي تا پایان سال  1382مسئول تمامي فعاليت هاي نظوامي القاعوده در عوراق بوود و
مجموعه بزرگي از عمليات هاي تروریستي را در این كشور سرپرستي كرد و در فوروردین هموان سوال وي  23عمليوات
تروریستي را در جنوب بغداد انجام داد.
در سال "1382البغدادي" حمله"شكست دیوارها" را كه در آن حمله و تخریب بيش از  92زندان كوه در ميوان آنهوا
زندان مركزي بغداد(ابوغریب سابق) آغاز كرد و بين 322تا 622نفرازجنگواوران قودیمي وكوارآزموده ي القاعوده اززنودان
گریختندكه همه ي آنهابه گروه داعش پيوستند كه درميان آنهاافرادي بودندكه ازكارشناسان زبوده ي بمبگوذاري،انفجارات
وفرماندهي جنگهاي چریكي به شومارمي آمدنود.این عمليوات سوبب گسوترش محبوبيوت بويش از پويش وي در ميوان
جنگجویان سلفي_تكفيري شد.
"البغدادي" بعد از رفتن به سوریه تصميم هاي جدیدي اتخاط كورد.او كوه عالقوه زیوادي بوه مفهووم"دولوت خالفوت
اسالمي" دارد ،امري كه باعث شد،كلمه "الشام" را با انتهاي گروه"دوله العراق االسالميه" با عنوان جدید"دوله االسالميه
في العراق و الشام " با مخفف داعش اضافه كند.با دخالت وي در تصرفات گروه هاي تروریستي سوریه ،جبهه النصره گروه
مسلح مرتبط با القاعده در آنجا موضع خصمانه اي عليه این گروه اعالم كرد.
سيطره خصمانه داعش در سوریه بویژه بعد از انجام اعمال وحشيانه اي مانند :قطع سر جنگجویان وفادار اسد و اجوراي
خالفت اسالمي مورد انتقاد برخي از گروه هاي سلفي_تكفيري از نقش "داعش" در سوریه شد .بویژه بعد از این كه جن
داخلي ميان داعش و گروه هاي اپوزوسيون سوري شعله ور شد و بنا به گزارش "دیده بان سوري حقوق بشر " در جنو
ميان داعش و دیگر گروه هاي تروریستي در طي 3ماه  1222نفر كشته شده انود.داعش نيوز اعوالم كردكوه فرمانودهان
النصره خائن هستندوچندبارعليه فرماندهان داعش،دست به سوءقصد زده اند .النصره به دنبوال ایون اتهاموات  ،نوزد ایمون
الظواهري رهبرالقاعده شكایت بردوظواهري نيزبراي حل ایون معضول ازبغودادي وجووالني (رهبرالنصوره) خواسوت بوراي
حضوردردادگاه شرعي،نزد ا وبروند .اما"البغدادي"این درخواست رارد نموودو بوا ارسوال یوک فایول صووتي بوراي"شوبكه
الجزیووره"اعووالم كردكووه تنهووا"اسووامه بوون الدن"رابووه عنوووان رهبرخووود ميداندوحاضووربه تبعيووت ازدسووتورات"ایموون
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الظواهري"نيست .پس ازاین رویداد،اغلب تروریست هاي خارجي"جبهه النصره"نيزبه داعش پيوستنداین مسأله باعث شود
كه "داعش" در ابتداي سال  1383جدایي خویش را از سازمان القاعده اعالم نماید.
اگرچه داعش تحت رهبري ابوبكر"البغدادي"نيز همانند القاعده از نظر ایدئولوژیكي،یک جریوان سولفي_تكفيوري بوه
شمارمي رود،اما از لحاظ تاكتيک هاي نظامي"،داعش"ویژگي هاي خاص خود را دارد.
"ابوبكر الجنابي" یكي از فرماندهان اصلي داعش در مصاحبه با روزنامه الرأي العام كویت،در پاسخ به این سؤال كه چرا
داعش خشونت هایش در عراق به اندازه سوریه نيست و ما شاهد آن قساوتهایي كه در سوریه اتفاق افتاد در عراق نيستيم
مي گوید:
"عراق با سوریه فرق مي كند و وضع انسان نيز در اوقات مختلف فرق مي كند ما خشونت ها را نيز در اینجوا در سوال
 2226شروع كردیم اما از آن وقایع عبرت گرفتيم".

 .5-1-3داعش يك گروه يا يك تابلو؟!
باید دانست آن چه كه اكنون در سپهر سياسي عراق جریان دارد فقط حاصل فعاليت هاي گوروه داعوش نيسوت.اكنون
مجموعه اي از گروه ها و سازمان ها هستند كه با نوعي تفاهم نوشته و یا نا نوشوته در چهوارچوب یوک فعاليوت نسوبتا"
منسجم با تابلوي گروه داعش به فعاليت مي پردازند.مهم ترین این گروه ها عبارتند از:
.1بقایاي حزب بعث در قالب گروه "رجال النقشبندیه"با فرماندهي عزت ابراهيم الدوري معاون سابق شوراي فرماندهي
انقالب
حزب بعث با فرماندهي عزت ابراهيم الدوري كه اتفاقا" اهل موصل است و سوابقا" فرمانودهي شووراي انقوالب را در
حكومت صدام به عهده داشت یكي از گروه هایي است كه به شدت درمناطق شمال و غرب عراق فعال است.این گروه كه
داراي سابقه چند دهه فعاليت تشكيالتي و نظامي است كه توانسته است با جهت دهي داعش و كنتورل اهوداف و برناموه
هاي آن ،این گروه را در جهت اهداف خویش به خدمت گيرد.این حزب كه شاخه نظامي آن به "رجال النقشبندیه"مشهور
است،باانتصاب هاشم جاموس(افسربعزي) ازطرف داعش به سمت استاندارموصل و روي كارآوردن احمد عبدالرشيد بعنووان
استاندار جدیدصالح الدین(تكریت)هویت آنان بيش از بيش روشن شدومشخص شدكه آنچه دراین مناطق تحوت سويطره
گروههاي شورشي ميگذرد از جهتي بازگشت نيروهاي بعزي به عرصه قدرت مي باشد .
.2طرفداران طارق الهاشمي
طارق الهاشمي رهبر حزب اسالمي عراق كه سابق بر این معاون ریيس جمهوور عوراق بوود در جریوان فعاليوت هواي
ترویستي عليه دولت عراق متهم به پشتيباني و خط دهي به گروه هاي تروریستي شد.وي ابتدا با فرار به اربيل و بعد از آن
به تركيه در دادگاه براي پاسخ گویي به اتهامات حاضر نشد و دادگاه نيز به طور غيابي براي وي حكم اعودام صوادر كورده
است.طارق الهاشمي و طرفداران وي در سالهاي اخير براي تضعيف دولت عراق از هي تالشي فروگذار نكرده اند.
.3نيروهاي عشایري اهل سنت عراق به رهبري شيخ علي الحاتم شيخ عشيره الدليم:
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بعد از وقوع انقالب هاي عربي عشایر اهل سنت باالخص در استان االنبار با اتحادي منسجم به بيان مطالبات خوویش
پرداختند.هر چند كه همه این نيروها در حال حاضر وارد جن مسلحانه با دولت مركزي عراق نشده اند اما شيخ علي حاتم
بعد از وقایع اخير با صدور بيانيه اي از مالكي درخواست كرده كه استعفا دهد و زمينه را براي انتخابات جدید فراهم كنود و
به نوعي ،پشتيباني ضمني خود را از داعش اعالم نموده است.وي اخيرا" طي مصاحبه اي با نشریه اي گفته است كه اگر با
فتواي سيستاني مردم عراق به سوي استانهاي غربي بسيج شوند خانه سيستاني را منفجر خواهم كرد.
.4انصاراالسالم
همان گونه كه در بخش مربوط به گروه هاي سلفي_تكفيري در كردستان عراق پرداختيم این گروه بوا جودا شودن از
جنبش اسالمي كردستان(بزوتنه وه) و ائتالف با نيروهاي كرد سلفي همچون "لشگر دو سوران" و گوه توحيد تشكيل شد
كه رهبر آن"نجم الدین فرج" یكي از جنگجویان دوره جهاد با شوروري در افغانسوتان اسوت كوه بواعنوان «مالكریكوار»
شناخته ميشود.وي اكنون در نروژ اتهام فعاليت هاي تروریستي در زندان است.
برخالف آنچه كه تصورمي شود،داعش درحمالت ودرگيریهاي خودتنهوا نيستندوبسوياري ازعشوایروگروههاي مردموي
نيزازآنهاحمایت مي كنند .معموال"درهرمنطقه اي كه توسط داعش فوتح موي شوود،نانوایيها نوان رایگوان بوه موردم موي
دهندوداعش تأثيرمزبت این اقدام رادربسياري ازمناطق سوریه،تجربه كرده است.

 .6-1-3وضعيت كنوني احزاب اسالمي در كردستان عراق
هر چند كه در صفحات قبلي تا حدودي توانستيم به صورت مختصر تاریخ شكل گيري احزاب اسالم گراي كرد بوویژه
انشعابات پي در پي آن ها را كه منجر به تأسيس گروه "داعش" است را نشان دهيم،اما باید خاطر نشان كنيم احزابي كوه
به صورت رسمي فعاليت مي كنند نمایانگر تمامي فعاليت هاي بنياد گران در منطقه كردستان عراق نيسوتند هسوته هواي
آشكار و پنهان و سلفي _تكفيري هایي كه در آخر به انصار االسالم مشهور بودند ،اكنون در كردستان عوراق بوه فعاليوت
مشغول هستند و ما اكنون در كردستان عراق شاهد سه رهيافت اصلي در ميان احزاب اسالمي هستيم:
.1جریان "اخواني" در قالب شاخه رسمي اخوان المسلمين جهاني:
این رهيافت نماینده آن "اتحاد اسالمي كردستان" به رهبري "محمد فرج" است و توسط اخوان جهاني نيز پشوتيباني
مي شود و در واقع شاخه رسمي اخوان المسلمين در كردستان عراق است.
.2جریان "بومي" اسالمي:
این رهيافت كه نماینده اصلي آن "كومه لي ئيسالمي" و "بزوتنه وه ئيسالمي" است و طي تحوالت  32سال اخير در
كردستان عراق به وجود آمده و داراي ویژگي هاي خاص خود است.
.3رهيافت سلفي_تكفيري:
این رهيافت همان گونه كه اشاره شد سابقه و نفوط جدي در ميان احزاب اسالم گرا داشته اسوت و اكنوون بوه صوورت
مخفي و زیر زميني به فعاليت خویش ادامه مي دهد.این جریان با توجه به تحوالت اخير عراق به شدت در حال گسوترش
كيفي و كمي است و با توجه به حمله اخير داعش به مناطق كردنشين عراق این جریان عمال" اكنون یكي از طرف هواي

14

امنيت داخلي جمهوري اسالمي ایران و تأثير و تأثر احزاب
سلفي – تكفيري كردستان عراق و كردستان ایران

اصلي درگير است و با اعزام جوانان سلفي_ تكفيري به مناطق جنگي نقش پمپاژ نيرو و تداركات را براي داعش به عهوده
گرفته است.
باید دانست هر چند دولت اقليم كردستان عراق سعي دارد مدل حزب عدالت و توسعه تركيه را درمدیریت روحانيون و
جریان هاي ا سالمي به كار برد.اما گروه هاي فوق هر كدام در مناطق مختلف كردستان عراق  ،در مساجد مختلف شوروع
به یارگيري و آموزش و جذب كادر و هوادار موي كننود.دولت اقلويم كردسوتان عوراق بوا تاسويس"وزارت اوقواف و اموور
دیني"،مساجد را در كردستان عراق تحت كنترل داشته و باالخص در شهرهاي بزرگ روحانيوني كه همگرا با دولت هستند
به عنوان "امام جماعت" تأیيد مي كند.

 .2تبار شناسي احزاب و سازمان هاي اسالم گراي كردستان ايران
 .3 -2احزاب اسالم گراي كردي دركردستان ايران
در مناطق كردنشين ایران سرگذشت تأسيس احزاب اسالم گرا بسيار متفاوت از سرگذشوت آنهوا در منواطق كردنشوين
عراق است.روحانيت سنتي كردي در طول تاریخ اصوال" در سياست دخالت نكرده و به نوعي چون دولت مستقر در ایوران
در زمان قاجار و ابتداي پهلوي ،شيعه بوده است به "مصداق اولواالمر" معموال" پشتيبان نظام مستقر بوده اند.بعد از حمله
متفقين و بروز واگرایي هاي منطقه اي،اتفاقا" تأسيس "جمهوري مهاباد "توسط یكي از روحانيون خوشونام و مشوهور بوه
نام"قاضي محمد" از خاندانهاي مشهورمهاباد و پشتيباني ضمني اكزریت روحانيون سنتي كرد بوده است.
بعد از وقایع آطربایجان و كردستان ،ما شاهد پيوند ناسيوناليسم كردي و روحانيت سنتي كرد هستيم و روحانيت سونتي
كرد ایراني بر خالف روحانيون كرد عراقي از پيشروان مطرح كردن اندیشه هاي ناسيوناليستي كردي در ایران هستند.بعد از
سقوط جمهوري مهاباد ،فعاليت سياسي روحانيت كردي به محاق رفتوه و توا دهوه  42موا شواهد كمتورین اثور و تحورك
روحانيون كردي براي تأسيس احزاب و انجمن هاي سياسي هستيم.
بعد از دهه  42و شيوع و گسترش اندیشه هاي اخواني در خاورميانه و باالخص در كردستان عراق (همان گونه كوه بوه
طور مفصل اشاره شد)به علت سابقه طوالني روابط اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كردهاي عراق و كردهاي ایران كم كوم
اندیشه هاي اخواني نيز در ميان كردهاي ایراني رواج پيدا كرده و با توجه به فعاليت هاي گسترده كردهاي عراقي و انتشار
جزوات و كتب اخوان المسلمين در عراق،در این سوي مرز نيز خواه ناخواه از این جریان ها متأثر شوده اسوت.البته فعاليوت
گروه هاي اسالم گراي شيعي نيز در رشد اندیشه هاي اسالم گرایانه ميان كردها بي تأثير نبوده است.
در همين زمان ما شاهد ترجمه كتب بسياري از "سيد قطب" و "حسن البنا" و ...توسط روحوانيون شويعي بوه فارسوي
هستيم.تبليغ اندیشه هاي اسالم گرایانه كه بعدها توسط دكتر شریعتي به اوج رسيد یكي از دالیول اصولي رشود اندیشوه
اسالمي در ميان مناطق كردنشين ایران است و حتي اكنون نيوز اندیشوه دكتور شوریعتي در ميوان كردهواي اهول سونت
طرفداراني دارد.
هر چند كه از ابتداي انقالب ما شاهد تأسيس احزابي دیني چون "رزگاري" به رهبري "شيخ عزمان نقشبندي" بودیم
اما باید توجه داشت كه در تقسيم بندي هاي رایج ميان سازمان هاو گرو هاي اسالمي ،این حوزب در چهوارچوب احوزاب
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اسالمي بنياد گرا قرار نمي گيرد و به علت دشمني "شيخ عزمان نقشبندي" رهبر طریقت نقشوبندیه بوا نظوام جمهووري
اسالمي ایران و هواداري سلطنت این حزب توانست پيروان خویش را تا مدتي به مقابله نظامي با نظام بپردازد كه بعدها با
درگيري با "كومه له" این گروه نيز از گردونه فعاليت هاي سياسي خارج شد.
از یاد نبریم جریان هویت خواه كردي در قالب "حزب دموكرات كردستان ایوران" در سوالهاي دهوه  42و  32جریوان
مسلط بر فعاليت هاي سياسي در منطقه كردستان ایران بوده اند و این تسلط اتفاقا" باعث شده است كه روحانيون سونتي
كرد نيز یكي از حامالن اساسي جریان هویت خواهي كردي شوند و صرف نظر از اندیشه هاي جهان گرایانه اسالمي كوه
اخوان المسلمين مروج آن بودند روحانيون كردي همواره از پشتيبانان اصلي جریان هویت خواهي كردي بوده است.در این
سالها یكي از مهمترین افرادي كه باعث رشد اندیشه هاي اسالم گرایانه در ميان كردها است"احمد مفتي زاده" است .

 .3-3-2احمد مفتي زاده و تاسيس مكت

قرآن

"احمد مفتي زاده" ( ) 1321 – 1311فرزند محمود مفتي زاده از خانواده هاي مفتي شهرستان سنندج و اصوالتا" اهول
پاوه مي باشد .شناخت جریان مكتب قرآن كردستان ایران ،بعنوان یک جنبش نوگراي دیني در كردستان ایران از دهوه ي
پنجاه شمسي تا زمان حاضر،مستلزم شناخت،آراء و اندیشه ها و عملكرد شخص وي است كه بعنوان شناسنامه این جریان
نوگراي دیني مطرح مي باشد  .مراحل اصلي تطور اندیشه وي را مي توان به شرح زیر تقسيم بندي كرد:
مرحله اول:
سنين نوجواني ایشان مصادف با سقوط جمهوري خودمختار مهاباد و شروع فعاليت هاي سياسي فعاالن حزب دمكرات
كردستان ایران و دوران بازسازي هسته ها و تشكيالت مناطق این حزب بوده كه ایشان نيز به علت همكاري با جریانوات
فوق  ،توسط ساواك دستگير و از سال  41الي 43زنداني مي شود.
مرحله دوم :
پس از آزادي از زندان وي به فضاي تدریس و تحصيل علوم دیني بازگشته ،كه تا سال 1332به طول انجاميد.وي بوه
زعم خویش در زندان با الهاماتي كه از طریق خواب دیدن رسول اكرم (ص)حاصل شده،به رمز نجات و رستگاري بشر پي
مي برد و تنها راه عالج بشر را بازگشت به "قرآن و سنت"مي داند .البتوه وي در ایون دوره از اندیشوه هواي دكتور علوي
شریعتي و مهندس بازرگان تاثير جدي پذیرفته است و حتي در جایي گفته است كه من شریعتي كردستانم.
مرحله سوم:
وي در این دوره مدرسه قرآن را كه بعدها "مكتب قرآن" نام گرفت در سال  1336تاسيس كورد و بوا نظریوه پوردازي
درباره حكومت دیني شروع به مفصل بندي اندیشه سياسي خویش كرده و با تئوریزه كردن مساله شوورا در اسوالم،الگوي
پيشنهادي حكومتي خود را ارائه كرد.
او معتقد بود كه حكومت اسالمي باید به صورت خالفتي و شورایي اداره گردد و در جایي هم خود را همطراز رهبر فقيد
انقالب دانسته و اعالم داشته بود كه شما (امام خميني) جهان تشيع را رهبري نمائيد من هم جهان تسنن در این دوره بوه
علت زاویه جدي با نظام،وي به مدت ده سال زنداني گردید.
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در این دوره كه مصادف با پيروزي انقالب اسالمي است "مكتب قرآن" یكي از طرفداران جودي نظوام مسوتقر جدیود
یعني "جمهوري اسالمي ایران" است و توسط احزاب كردي،ناسيوناليست و چپ یعنوي "حوزب دمووكرات كردسوتان" و
"كومه له زحمتكشان" مورد انتقاد و تخریب شدید بود.
مرحله چهارم :
زنداني شدن طوالني مدت و دوري از فضاي درس و بحث و جریانات سياسي و مسائل اجتماعي ،مرحله چهارم حيات
اجتماعي سياسي ایشان را رقم مي زند  .این مرحله از زندگي سياسي مفتي زاده از او یک چهره اخالقي وصوفيانه افراطوي
بوجود آورده است،بطوري كه از نامه هاي دوازده گانه ایشان كه از داخل زندان بوراي همراهوان و هووادارانش بوا عنووان
"برنامه هاي كاك احمد براي عموم هم مسيران" برمي آید به شدت هواداران را از نزدیكي بوه سياسوت و خشوونت منوع
كرده و بيشتر به تهذیب نفس و اشراق دروني توصيه نموده است .وصيت نامه ایشان ماالموال از توصويه هواي اخالقوي و
عرفاني مي باشد و حتي از سروده هاي عرفاني اش در داخل زندان كه به گفته خویش ،نتيجه خواب دیودن رسوول اكورم
(ص) مي باشد ،هواداران خود را از هر گونه ورود به مناقشات سياسي برحذر داشته است.
همان گونه كه در باال اشاره شد یک"شيفت پارادایمي"در اندیشه مفتي زاده مشاهده مي شود كه بوه صوورت شوگفت
انگيزي بر رفتار سياسي اعضاي مكتب قرآن و هوارداران ایشان تأثير داشته است.
بطوري كه رویكردهاي اخالقي و فرهنگي بنيانگذار این جریان با تابعين و رهبران فعلي تفاوتهاي فاحشي دارد .در حال
حاضر آموزه هاي اخالقي اساس فرهن فكري اجتماعي و سياسي جریوان "مكتوب قورآن" را تشوكيل موي دهود،كامالً
بصورت متمركز و یكپارچه عمل مي كنند و روابط خانوادگي فرد مكتبي با خانواده اش در چهارچوب قواعد مكتوب قورآن
مي باشد .در واقع مكتب در همه امور كلي و جزئي پيروانش دخالت مستقيم و مؤثر دارد .این آمووزه هوا توا جزئوي تورین
رفتارهاي شخصي افراد مكتبي پيش رفته است.
در حال حاضر جریان مكتب قرآن به دو شاخه سعدي قریشي و حسن اميني منشعب شده است و هر دو جریان در حال
فعاليت ترویجي_تبليغي خویش در مناطق كردنشين ایران مي باشند.
نگارنده بر این باور است كه جریان مفتي زاده را باید در قالب گروه هاي "تحول خواه" و "اصوالح گور دینوي" و نوه
جریانات بنياد گراي سلفي اعم از تبليغي یا تكفيري دسته بندي كرد،زیرا اندیشه هاي وي در بسياري از موارد و اصوال" در
چهارچوب تقسيم بندي گروه هاي بنيادگراي موجود در نمي گنجد.
حوزه نفوط مكتب قرآن در مناطق كردنشين اهل سنت در استانهاي كردسوتان یعنوي مریوان،سونندج ،و سوقز ،اسوتان
كرمانشاه جوانرود و پاوه است .

.2-3 -2جريان اخوان المسلمين در قال

گروه"جماعت دعوت واصالح ايران"

یكي دیگر از جریاناتي كه در اینجا قابل اشاره و تحقيق جدي است "رهيافت اخواني"با پشتيباني اخوان جهاني است.با
وقوع انقالب اسالمي در منطقه خاورميانه جریان هاي اسالمي باالخص جریان اخواني شوروع بوه یوارگيري و فعاليوت در
مناطق كردنشين ایران پرداختند.جریان اخواني كه به صورت رسمي تحت عنوان گروه "جماعوت دعووت و اصوالح" بوه
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فعاليت مي پردازد جریاني سرتاسري و مربوط به تمامي مناطق اهل سنت نشين ایران(البته با محوریت شافعي ها)است.اما
از آنجا كه مؤسس و بسياري از سران و رهبران و كادرهاي اصلي و اندیشمندان آن كرد هستند و در مناطق كردنشين اهل
سنت ایران داراي نفوط بسياري است.
این جریان با تشكيل كالس هاي عقيدتي برپایي اردوهاي فرهنگي هنري ورزشي مسابقات قرآن و ...به فعاليت جدي
در ميان مناطق اهل سنت نشين ایران باالخص مناطق كردنشين اهل سنت ایران مي پردازد.این گروه ،گروه هاي هودف
خویش را با تأسي از روش اخوان المسلمين  ،طبقه متوسط با اولویت دانشگاهيان ،روحانيون ،و صاحبان حورف و مشواغل
قرار داده است.این جریان كه خود را نماینده جریان اسالم معتدل و ميانه روي اهل سنت و پيورو اخووان جهواني و مودافع
حقوق اهل سنت در سراسر ایران مي داند و براي احقاق حقوق اهل سنت در ایران تالش مي كند.
اعضاي آن عموما" تحصيلكردگان حوزوي اتحادو دانشگاهي و آشنا به زبانهاي خارجي هستند مشابه ترین این جریان
در كردستان عراق حزب " یوه كگرتووو ئيسوالمي كوردسوتان" بوه رهبوري "محمود فورج" اسوت.این دو گوروه روابوط
مستحكم،منسجم و منظمي با یكدیگر دارند و در طي سالهاي اخير با توجه به خودگرداني اقليم كردسوتان عوراق و نفووط
"اتحاد اسالمي كردستان" روابط آنها به عالي ترین درجه رسيده است.به علت فراگيري این جریان در مناطق اهل سونت
نشين ایران مي توان این جریان را مؤثر ترین حركت اسالم گراي ميانه رو در مناطق اهل سنت نشين ایران دانست.

.1-3 -2جريان "جماعت تبليغي"
جریان دیگري كه در اینجا شایسته تحقيق و بررسي جدي است و تأثير مهمي بر فهم عميق جریان هاي سلفي اعم از
تبليغي و تكفيري دارد جریان "جماعت دعوت و تبليغ" است،آن گونه كه مي دانيم جریان سلفي اصوال" با رهيافت هواي
صوفيانه و دنياگریزانه به شدت مخالف است و در تمامي جهان اسالم با جریان هواي تصووف بوه عنووان گفتموان رقيوب
خویش به شدت درگير است.سلفي ها،متصوفه را به عنوان بدعت گزاراني مي پندارند و در برخورد شدید و حذفي با آنان از
هي خشونتي فروگذار نمي كنند .
جماعت دعوت و تبليغ كه توسط اسحاق در هندوستان پایه گذاري شده اسوت و بوه سورعت در منواطق شوبه قواره و
همچنين در بلوچستان و تا حدودي مناطق كردنشين ایران گسترش یافته اسوت.این جریوان بوه اصوالح فوردي و سوپس
اصالح اجتماعي،تزكيه و تهذیب نفس و بجا آوردن سنت ها و آیين هاي مذهبي اهل سنت و پرهيز از ورود به سياسوت و
پرهيز از نهي منكر در شرایط كنوني توصيه مي كند.

.4-3 -2جريان سلفي_تكفيري در كردستان ايران
باید دانست كه جریان سلفي رهيافتي است كه دربرگيرنده تمامي كساني است كه معتقود بوه عقيوده سولفي در عمول
سياسي خویش هستند.اما این جریان شاخه هاي متفاوتي دارد كه لزوما" در پروسه سياسي با یكدیگر همسان نيستند و چه
بسا اختالفاتي نيز با هم دارند.در یک تقسيم بندي كلي جریانات سلفي را به دوبخش سولفي_تبليغوي و سولفي_تكفيوري
تقسيم بندي مي كنند.
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مقسم اساسي ای ن دو جریان اصلي نه در نحوه مراجعه آن ها به متون و نصوص دیني به عنوان مهم ترین محرك آنها
براي فعاليت سياسي بلكه در یک نكته و آن هم اقدام به جهاد به عنووان"مهوم تورین واجوب فرامووش شوده" بوه زعوم
آنهاست.چه این كه سلفي_تبليغي و سلفي_تكفيري اصوال" هي اختالفي با یكدیگر در زمينه عقيده اسالمي،نحوه برخورد
با متون و نصوص،مسأله بدعت،داراالسالم،دارالكفر،طاغوت،هجرت ،و  ...را ندارند و در بسياري از مواقع داعيوان و مبلغوان
سلفي به عنوان هموار كننده مسير تبليغ و نشر آراي جهادي در ميان جامعه پرداخته تا زمينه بوراي فعاليوت هواي سولفي
تكفيري فراهم شود.

 .3-4-3 -2نسبت جريان "جماعت تبليغي" و جريان "سلفي_تكفيري"
در نگاه اول این گونه تصور مي شود كه این دو جریان اصوال" مخالف یكدیگر بوده و هي قرابتي با یكدیگر ندارند اما
باید توجه داشت كه با توجه به فرهن عمومي ایراني كه در تمامي مناطق اهل سنت نشوين توا حودي رواج دارد،جریوان
جماعت تبليغ با ترویح باورهایي كه نوعا" به دنبال حذف نمود هاي فرهنگي ایراني است به عنوان جاده صاف كن جریان
سلفي عمل مي كند.مي دانيم اگر جریان سلفي بخواهد در هر جامعه اي موفق شود باید بسوتر آن جامعوه بوراي نضوج و
گسترش اندیشه هاي خویش آماده باشند.جامعه ي كرد هاي اهل سنت ایران در مقایسه بوا دیگور اقووام ایرانوي یكوي از
جوامعي است كه اتفاقا" مناسبات فرهنگي اجتماعي اقتصادي آن مهياي پذیرش اندیشه سلفي نيست اما بعود از گسوترش
فعاليت هاي جماعت تبليغي در دو دهه اخير كه به نوعي به دنبال تطبيق باورهاي مذهبي سني براي زیست اجتماعي است
ما شاهد نمودهاي كامال" متفاوت با فرهن ایراني اسالمي در این منواطق هسوتيم كوه در طوول تواریخ سوابقه نداشوته
است.رواج البسه جدید چون شلوارهاي كوتاه تا باالي م پا توسط مردان و ریش هاي انبوه،و نقاب توسط زنوان در طوول
تاریخ فرهنگي كردها سابقه نداشته است و حتي روحانيون كرد اهل سنت هي گاه این گونه سخت گيري شودید موذهبي
نداشته اند.
باید توجه داشت كه فعاليت هاي جماعت تبليغي در عرصه فرهنگي در طول این سالها كامال به سود جریان سلفي بوده
است و سلفي ها براي تبليغ اندیشوه هواي منحورف خوویش چوون بدعت،شورك،طاغوت و ....توسوط رواف((شويعيان)با
مشكالت كمتري مواجه هستند.
متأسفانه در طول سالهاي اخير جریان سلفي با تالش هر چه بيشتر در تمامي مناطق كردنشين اهول سونت ایوران بوه
فعاليت پرداخته است و از اروميه تا پاوه نمودهاي فعاليت این جریان آشكار است.هر چند كه فعاليت سولفي هوا در منواطق
كردنشين ایران تا كنون نمود عيني تشكيالتي آشكار نداشته است اما اكنون دیگر اندیشه سلفي در مناطق كردنشين ایران
اندیشه اي وارداتي و بيگانه نيست و در طول دو دهه اخير ده ها روحاني سرشناس و طلبه هاي جووان اینوک بوه تبليوغ و
فراگيري اندیشه هاي سلفي پرداخته اند.
متأسفانه ما اكنون شاهد نسل جدیدي از روحانيت كردي هستيم كه هي مشابهتي با روحانيون سنتي مشهور به مدارا و
تساهل ،ندارند.این جریان به صورت آشكار در تمامي مناطق كردنشين اهل سنت ایران به فعاليوت موي پوردازد و اتفاقوا"
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داراي رهبري یكپارچه و منسجمي نيست و هم و غم خویش را مصروف به تبليغ باورهاي سلفي در ميان موردم پرداختوه
است و تا حدودي در مناطق بوكان،سرپل طهاب و اروميه و جوانرود نيز موفق بوده است.
جریان سلفي_تكفيري باالخص بعد از حمله آمریكا به عراق در سال 1392و بمباران پایگاه هواي "انصاراالسوالم" در
"بيتواته" و "بياره" درنزدیكي مرزهاي جمهوري اسالمي ایران و ورود آنها به مناطق اوارمانات فعاليت هاي جدي خویش
را شروع كرده است.این جریان كه در رسانه ها با عنوان هاي مختلفي مانند "توحيد و جهاد" و  ...مشهور است،ابتدا با ترور
"ماموستا شيخ االسالم" نماینده فقيد مجلس خبرگان استان كردستان و "ماموستا برهان عوالي" اموام جماعوت مسوجد
شهرك بهاران سنندج فعاليت علني خویش را آشكار نموده و بعد از راه اندازي مجموعه رسانه اي وصال ( )wesalتوسط
سلفي_تكفيري ها ،ساعاتي در روز،به زبان كردي برنامه پخش مي كند .این جریان بعد از تحركات اخير داعش در عوراق
فعاليت هاي تبليغي خویش را گسترده تر كرده و ده ها سایت و وبالگ نيز به تبليغ اندیشوه هواي سولفي_تكفيوري موي
پردازند.

.1روند تأثير و تأثر منطقه اي ميان احزاب كرد اسالم گراي ايراني و عراقي
".3 -1جماعت دعوت واصالح ايران" و "يه كگرتوو ئيسالمي كوردستان"
آنگونه كه د ر معرفي احزاب و گروه هاي اسالم گراي كردي در منطقه كردستان عراق اشاره كردیم بيشتر این جریانات
اتفاقا" بعد از انقالب اسالمي و وقوع جن تحميلي،در ایران به فعاليت هاي خویش ادامه مي دادند و این جریانات اصوال"
براي كردهاي ایراني شناخته شده اند".یه كگرتوو ئيسالمي كوردستان" و "كومه لي ئيسالمي كوردستان" ساليان درازي
در مناطق كردنشين ایران پایگاه داشته و بسياري از كادرهاي اصلي آنها چندین سال در مناطق كردنشين ایران زیسته اند.
بعد از سقوط صدام،رفت و آمد ميان مرزهاي ایران و عراق بيشوتر و بيشوتر شوده اسوت و موا در ایوران شواهد رونوق
انتشارنشریه هاو جزوات مربوط به كردهواي عوراق در ایوران هسوتيم.دو حوزب "یوه كگرتووو ئيسوالمي كوردسوتان"بوه
رهبري"محمد فرج" و "جماعت دعوت و اصالح ایران" به رهبري "احمد پيراني" در تمامي مواضع گفتارها و روش هاي
تبليغي خویش كامال" هماهن عمل كرده و با پيروي از دستورات اخوان جهاني به فعاليت مي پردازند.
جماعت اسالمي كردستان عراق به رهبري علي باپير همگرا ترین گروه موجود در ميان احوزاب اسوالم گوراي عراقوي
است و در كردستان عراق به "طرفدار ایران" مشهور است.در ایران ما شاهد وجود گروهوي كوه بوا باورهواي ایون گوروه
همخواني داشته باشد نيستيم .زیرا اصوال" علي باپير از كساني است كه تحت تربيت مدرسه اخوواني و یوا جهوادي هواي
افغانستان نبوده است و بعد طي مراحل تحصيل و اخذ ليسانس شریعت در دانشكده فقوه نجوف اشورف بوا وقووع انقوالب
اسالمي ایران به "بزوتنه وه ئيسالمي" پيوسته است.
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.2-1مكت

قرآن

این گروه كه اكنون به دو شاخه اميني و قریشي تقسيم شده است فعاليت سازماني مشخصي در قالوب احوزاب مسوتقر
ندارد وبا توجه به توصيه مفتي زاده در اواخر عمر بر دوري از سياست و توجه به تزكيه نفس و خودسازي،صرفا" با برگزاري
كالس هاي آموزشي و عقيدتي و همچنين برگزاري اردوها در سطح مناطق كردنشين اهل سنت ایران به تبليغ آراءو افكار
مفتي زاده مي پردازد..مكتب قرآن گروهي است كه در جریان تحوالت سياسي اجتماعي كردستان در طول چند دهه اخيور
بوجود آمده است و با گروه هاي اسالم گراي كرد در كردستان عراق پيوند مشخصي ندارد و طبعا" چون ایون گوروه پيورو
س رسخت آراء و افكار مفتي زاده هستند و بسياري از آنها به وي دلبستگي شدید عاطفي دارند ،به لحاظ اندیشه اي هر چند
با تسامح ،قرابتي حتي ميان آراي آنها و اخواني ها مشاهده نمي شود.

.1 -1گروه هاي سلفي_تكفيري
اگر بگویيم كه گروه هاي سلفي اعم از تبليغي و جهادي بصورت تاریخي و عيني ادامه گروه هاي سولفي كورد عراقوي
چون جند االسالم و انصاراالسالم هستند سخني گزاف نگفته ایم.باتوجه به تحوالت منطقه و تسخير بيش از  32درصد از
خاك عراق توسط داعش ما و همچنين حمله اخير داعش به كردستان عراق و تصرف شهرهاي زومار و سنجار و همچنين
سد موصل تا 42كيلومتري اربيل ،ما در آینده شاهد تحرك بيش از پيش گروه هاي تكفيري در كردستان عراق و در ادامه
آن در كردستان ایران خواهيم بود.
در قسمت جریان شناسي احزاب و گروه هاي كرد اسالم گراي عراقي ما نشان دادیم كوه جمعيوت كزيوري از اعضواي
گروه دولت اسالمي عراق به رهبري "ابومصعب الزرقاوي"،گروه هاي كورد منشوعب از "بزوتنوه وه ئيسوالمي" بوه نوام
هاي"هيز  2سوران""،حماس كردستان" "،اصالح"" ،جنداالسالم" ،و در آخر از اتحاد همه ي این هوا "انصاراالسوالم"
هستند كه بعد ها با كشته شدن "ابومصعب الزرقاوي" توسط آمریكایي ها و ادامه فعاليت این گروه در قالب "داعش" موا
شاهد آن هستيم كه كردهاي بيش از پيش در حال پيوستن به این گروه هستند.
الهور شيخ جنگي،رئيس اطالعات و امنيت اقليم كردستان(پاراستن) درگفت و گویي با شبكه  NRTكردي گفت:نزدیک
به  422جوان كرد از اقليم كردستان عراق به داعش پيوسته اند و در حال حاضر شماري از آنها در موصل سرپرستي گروه
هاي مسلح را بر عهده دارند .
از سوي دیگر بر اثر تبليغات شدید ماهواره اي و اینترنتي داعش و دیگر گروه هاي سلفي_تكفيري بسياري از كردهاي
سلفي ایراني نيز براي پيوستن به آنها در عراق اعالم آمادگي كرده اند و بسياري نيز یه سووریه هجورت كورده انود.جریان
سلفي _تكفيري ایراني اكنون به صورت هدایت شده در حال پمپاژ جوانان كرد ایراني براي پيوستن به داعش و انتقال آنها
به عراق است.روزي نيست كه در كردستان ایران و در كردستان عراق جنازه اي از آنهوا تشوييع نشوود و در سوایت هوا و
وبالگ هاي منتسب به آنها با معرفي بيوگرافي آنها به عنوان قهرمانان راه جهواد عليوه كفورو طواغوت از شخصويت آنهوا
تجليل شود.
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اخيرا" اعالم شد كه هسته هاي سلفي_ جهادي داعوش در كردسوتان عوراق بواالخص در حلبچوه مشوغول بازسوازي
تشكيالتي خویش هستند و ما در چند ماه آینده شاهد رشد جریان هاي سلفي تكفيري در كردستان عراق و به دنبال آن در
مناطق كرد نشين اهل سنت ایران خواهيم بود.
باید توجه داشت كه تمامي فعاليت هاي تبليغي داعش در عراق در قالب برجسوته كوردن گفتموان صوفوي_عباسوي و
دشمني آشكار با شيعيان در قالب "رواف( صفوي" است.یعني در استراتژي داعش ،دولت مالكي حداكزر به عنووان یوک
استاندار از "دولت صفوي رافضي ایران" محسوب شده و آنها دشمن خویش را نه "نوري المالكي" و حتي شيعه،بلكه نظام
جمهوري اسالمي ایران مي دانند.در تحليل محتواي بيانيه ها ،تصاویر خبري و بنرها و ...این نكته كامال" آشوكار اسوت و
آنها هي ابایي از اظهار آن ندارند.این گونه تبليغات با توجه به شرایط اهل سنت در ایران بسيار جذاب و عامه پسند است و
حتي بسياري از مردمان عادي نيز تحت تأثير این القائات قرار مي گيرند.
در آینده ما شاهد پيوستن جمعيت كزيري از كرد ها و بلوچ هاي ایراني به داعش خواهيم بود،حتي داعوش اخيورا" در
برنامه هاي تبليغي خویش ورژن فارسي تبليغاتش را نيز منتشر مي كند و این گونه مي نمایاند كه مناطق هدف خوویش را
بر استانهاي كردستان،كرمانشاه،آطربایجان غربي،بلوچستان قرار داده است.
باید دانست كه حركت داعش از سوي بسياري از نخبگان اسالم گراي این مناطق بوه عنووان دادخوواهي و مظلوميوت
اقليت اهل سنت عراق توسط دولت شيعه عراق تعبير مي شود و با توجه به بستر مناسب این فعاليت هوا در ایوران نيوز بوا
توجه به وضعيت فعلي اهل سنت از یک سو و پيوستگي سرزميني و هم چنين شكاف هاي زباني باعث رشد بيش از پيش
این تحركات خواهد خواهد شد.
اكنون داعش در منطقه اي به طول بيش از  1222كيلومتر با اقليم كردستان عراق هم مرز است و با توجه به سوابقه و
نفوط جریان هاي سلفي_تكفيري در كردستان عراق،همان گونه كه اشاره شد بسياري از آنها از سالها پيش از اعضاي دولت
اسالمي عراق بوده اند،رشد جریانات سلفي_تكفيري در كردسوتان عوراق دور از انتظوار نيسوت و اتفاقوا" شورایط كنووني
كردستان عراق به علت مسائل و مشكالت فرهنگي،اقتصادي  ،اجتماعي و...مهياي پذیرش اندیشه هاي سلفي است.
همان گونه كه اشاره شد منطقه اورامان و گرميان كردستان عراق از مناطق نفوط جدي جریان هواي سولفي_تكفيوري
كردستان عراق است و اتفاقا" هر دو این مناطق با جمهوري اسالمي ایران هم مرز است.
داعش نزدیک دو ماه است كه در منطقه سعدیه و جلوال با پيشمرگ هاي اقليم كردستان عوراق درگيور اسوت و شوهر
جلوال چندین بار ميان آنها دست به دست شده است.این منطقه تا مرزهاي جمهوري اسالمي ایوران كمتور از  62كيلوومتر
فاصله داردو نيروهاي ارتش عراق نيز كال" از این مناطق عقب نشيني كرده اند.در هفته هاي اخير نيز این گروه بوا حملوه
به مناطق تحت كنترل اقليم كردستان عراق دو شهر بزرگ از مناطق تحت كنترل اقليم كردستان عراق را تصورف كورده
است.
آنچه مسأله را بيش از پيش ب غرنج مي سازد وجود جمعيت كزيري از كردهاي شيعه كردهاي شبک و اهل حق است كه
از نظر داعش هر سه گروه جزء مشركين و رواف( هستند و باعث خواهد شد انگيزه هر چه بيشتري براي جنگيدن در این
مناطق خواهد شد.مضاف بر این كه آن گونه كه از تحركات این گروه بر مي آیدآنها براي رسيدن بوه مرزهواي جمهووري
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اسالمي ایران برنامه هاي وسيعي تدارك دیده اند.زیرا استراتژي داعش در درگيریهاي اخير عراق مبتني بر جن كم شدت
و محدود است اما فقط در جبهه جلوال آنها سعي مي كنند به هر قيمتي منطقه را تحت تصرف خویش داشته باشند.
مجموعه مسائل فوق مي طلبد كه دست اندركاران امور ،با تجدید نظر در مؤلفه ها و برنامه ها و راهبردهاي پيشين در
سياستگذاریها و راهبردهاي خود در حوزه هاي مختلف سياسوي،امنيتي ،اقتصوادي،اجتماعي و فرهنگوي بوا برناموه ریوزي
منسجم و منظم مهياي شرایط جدید پيش رو در عرصه تحوالت آینده عراق شوند.در بخوش بعود در دو بخوش امنيتوي و
سياسي مجموعه اي از پيشنهادات ارائه شده است.

.4پيشنهادات
.3 -4پيشنهادات در حوزه امنيتي
أ .جریان سازي موازي در ميان گروه هاي سلفي_تبليغي و سلفي_تكفيري براي در هم شكستن پيوند و اتحواد
ميان گروه هاي سلفي اعم از تبليغي و تكفيري
ب .محدود كردن روحانيون و مساجد مبلغ گفتمان سلفي اعم از تكفيري و تبليغي
ج .افزایش تعامل با سایر روحانيون ميانه روي كرد و اهل سنت باالخص در قالب جریان هاي ميانه روي رسمي
د .كنترل بيش از پيش خروج طلبه هاي اهل سنت براي خروج از ایران و تحصيل در حوزه هاي علميه پاكستان
و كشورهاي حاشيه فارس و عربستان سعودي
ه .فعال سازي بيش از پيش ایستگاه هاي داخل عراق براي رصد گروه هاي سلفي_تكفيري در اقليم كردسوتان
عراق و ارتباطات آن ها با عناصر سلفي_تكفيري ایراني
و .كنترل ورود و خروج مسافرین از مرزهاي غربي كشور باالخص در باره خروج اتباع كرد و بلوچ اهل سنت بوه
داخل اقليم كردستان عراق
ز .رصد مداوم فعاليت هاي رسانه اي كانال هاي ماهواره اي،سلفي اعم از تبليغي و تكفيري و فشار بر كشورهاي
حاشيه خليج فارس براي كم كردن فعاليت هاي كانال هاي این گرو ها

.2 -4پيشنهادات در حوزه سياسي
الف)مقابله جدي با اقدامات تفرقه افكنانه مذهبي_قومي
باید از اقدامات تفرقه افكنانه و تحریک آميز مذهبي و قومي عليه اهل سنت در تمامي مناطق اهل سنت نشوين ایوران
باالخص در غرب و شمال غرب ایران به شدت پرهيز شده و با عوامل آن برخورد شود.چون اكنون زمان آزمون و خطوا و
اغماض در این عرصه نيست و خداي نكرده هر حركت به ظاهر بي اهميتي،ممكن است باعث وقوع دومينوویي بهمون وار
در این مناطق شود.
ب)تقویت ضمني،محدود و كنترل شده سازمان هاي مردم نهاد در مناطق اهل سنت نشين ایران

23

راهبرد

مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور

براي مقابله با گسترش اندیشه سلفي،تقویت و تأسيس سازمانهاي مردم نهواد محلوي در منواطق اهول سونت ایوران و
باالخص غرب و شمال غرب كه داراي جهت گيري مشخص ضد مذهبي نيستند،همانند گروه هاي محيط زیستي ،زنان و
 ...ضروري است.باید دانست كه فعاالن سلفي با راه اندازي جلسات مذهبي در صدد عضو گيري هر چه بيشتر هستند و باید
با این اقدامات به صورت خزنده در قالب تقویت  NGOها و تأسيس جریان هاي موازي مقابله كرد.
ج)تقویت ضمني ،محدود و كنترل شده  ،جریان هاي تصوف
جریان هاي تصوف،اعم از قادري و نقشبندي در مناطق اهل سنت ایران باالخص در غرب و شومال غرب،بوه عنووان
بدیل گفتمان سلفي مطرح هستند.همان گونه كه مي دانيم جریان سلفي مخالف تفسير ها و تأویل هاي باطني و اشراقي از
متون و نصوص دیني است و به شدت در تمامي جهان اسالم با جریان تصوف به عنوان گفتمان رقيب خودش بوه شودت
درگير است.
حتي جریان انصار االسالم (گروه سلفي_تكفيري كردي)در منطقه بياره در كردستان عراق كه در  2كيلومتري نوسوود
در استان كرمانشاه،با توجه به نفوط شيوخ نقشبندي در آن منطقه اقدام به تخریب بارگاه و قبور این شويوخ كورد.از ایون رو
تقویت جریان تصوف با توجه به رویكرد كلي آنها مبني بر عدم دخالت در امور سياسي،احترام شدید به اهل بيت و نداشتن
موضع منفي عليه مذهب شيعه،ضروري است.
چ)تقویت ضمني ،محدود و كنترل شده روحانيون اهل سنت طرفدار نظام و تكریم آنان
روحانيون طرفدار نظام در ميان اهل سنت البته داراي پایگاه اجتماعي( ولو اندك) هستند.برنامه ریزان ملي و منطقه اي
باید با درنظر داشتن شان و جایگاه آنان و همچنين هدایت و جهت دهي در جهت منوافع ملوي كشوورمان بويش از پويش
بكوشند تا پایگاه اجتماعي آنان به سمت اندیشه هاي تندروي سلفي منحرف نشود.
ح)تقویت ضمني،محدود و كنترل شده جریان اهل حق در استان كرمانشاه
اهل حق یا آیين یارسان كه در بعضي از منابع به عنوان غالت شيعه مطرح شده اند به صورت تاریخي درمناطق غربي
استان كرمانشاه و شمال لرستان زندگي مي كنند.این فرقه مذهبي در طول تاریخ ایران هي گاه سابقه واگرایي با حكومت
مركزي نداشته اند.آن گونه كه مي دانيم عناصر جدي از هویت ایراني في المزل قهرمان هاي ملي و ميهني در شاهنامه و
اهل بيت عليهما السالم به عنوان شخصيت هاي مورد احترام و مقدس این آیين شمرده مي شوند و این فرقوه در طوول
تاریخ همگرا با مذهب شيعه و حكومت مركزي بوده اند.
در جریان جن تحميلي نيز پيروان این فرقه در مناطق غرب ایران و باالخص در كرمانشاه به هموراه عشوایر كلهور و
سنجابي به دفاع از آب و خاك ایران پرداختند.متأسفانه بر اثر برخي بي مهري ها در چند سال اخير و نفوط جریانات كردي
واگراي نظام ،همچون حزب دموكرات كردستان ایران،كومله وپژاك در این منطقه ،ما شاهد جذب تعدادي از جوانان ایون
فرقه در مناطق غربي استان كرمانشاه به این گروه هاهستيم و موج مخالفتي نيز اخيرا" در ميان پيروان این فرقه به وجود
آمده كه حتي منجر به تحصن آنها در مقابل استانداري كرمانشاه شد.
از سوي دیگر برخي از عناصر این گروه در خارج از كشور با تأسيس "اتحادیه دموكراتيک یارسان" به دنبال مطالبوات
مذهبي و قومي هستند.با توجه به این كه این فرقه مذهبي به طور مشخص در سر پل طهاب،كرند غرب و قصور شويرین
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داراي پيروان بسياري است و همجوار با مناطق اهل سنت نشين است،از این رو باید تحبيب قلوب سران این فرقه و جذب
حداكزري آنان باید در دستور كار قرار گيرد كه البته خوشبختانه آقاي دكتر یونسي دستيار ویژه ریاست جمهووري در اموور
اقوام و مذاهب با دیدار با بزرگان این فرقه در كرمانشاه و تحبيب قلوب آنها این امر مهم را شروع كرده است.
خ)كنترل تبليغات مذهبي در ماه مبارك رمضان،اعياد مذهبي و ...
شایسته است كه مسئولين استانهاي اهل سنت نشين ایران باالخص در غرب و شمال غرب و شرق كشور با برگزاري
جلسات توجيهي در ميان مبلغان ،حساسيت هاي وضعيت كنوني را خاطر نشان ساخته و توصيه اكيد نمایند كه اصوال" وارد
مباحث اختالف برانگيز ميان اهل سنت و شيعه نشوند.
حتي در مناطقي مانند غرب استان كرمانشاه ،اروميه و زاهدان كه اهل سنت و شيعيان با هم زندگي مي كنند از ورود به
بحث هاي سياسي درمورد حوادث اخير خاورميانه در سوریه و عراق اجتناب گردد توا باعوث تحریوک موردم ایون منواطق
نشود.نيز مسئوالن اطالعاتي و امنيتي با رصد همه جانبه اقدامات گروه هاي سلفي در مناطق اهل سنت نشين باالخص در
غرب و شمال غرب و شرق كشور ،از تحرك بيش از حد این گروه ها ممانعت به عمل آورند.
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