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 ی تکفیری و انقالب اسالمیها پژوهی جریان آینده
 1محمد حقی

 

 چکیده
گرایی،  قلهایی نظیر ن ی تدفیری با توجه به داشتن ویژگیها جریانی و گسترش گیر شدل

علیاه گفتماان انقاالب  زیاادیهاای  گرایای چاالش خشاونت گریزی و ستیزی، وحدت عقل
هاا بایاد  بر این اساس جهت مقابله باا خطارات ایان جریاان وجود آورده است.ه ب اسالمی

تمام  رار گیرد و سناریوهای مشتلف طراحی گاردد پژوهی مورد توجه و اهنگری و آینده آینده
 یها انیجر آیندهاست که  پرسشگویی به این  مقاله حاضر به دنبال پاسخ .ضرورت(بحث )

 باا توجاه باه .)ساؤال اصالی(اساالمی چگوناه خواهاد باود  انقالب با در مواجهه یریتدف
ه، بدبیناناه و اساتمرار بینانا نه خاوشگا و سناریونویسی سههای اساسی سناریوپردازی  لفهؤم

ی تدفیری در مواجهه با انقاالب اساالمی ها جریانوضع موجود، سناریوهای آینده فعالیت 
ی هاا جریانی تدفیری، سناریوی شدست کامل ها جریانیابی مجدد  شامل سناریوی  درت

ای و  های منطقه برداری  درت های تدفیری و بهره جریانای  تدفیری و سناریوی حفظ حاشیه
پژوهی و آیندهدر این مقاله جهت تبیین بحث از  .(پژوهش )یافته شود ای از آنها می رامنطقهف

 .)مبانی نظری و روش( استفاده شده است گانه با روش سناریونویسی سه سناریوپردازی
 

 .سناریوپردازی انقالب اسالمی، آینده، ی تدفیری،ها جریانواژگان کلیدی: 

                                                 
 .، دکترای مدرسی انقالب اسالمی و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی آموخته حوزه علمیه    دانش -1
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 مقدمه 
انقاالب اساالمی موضاوعی پیچیاده و گساترده دفیری و نسبت آنها باا های ت ی جریان آینده

هاای تدفیاری  جریان مربوب به های های گوناگون در فه  وا عیت به همان اندازه که نگرش. است
بناابراین موضاوع  ؛انقالب اسالمی مؤثرند، در ترسی  و طراحی آینده نیز نقاش اساسای دارناد و

. ب اسالمی را بایاد بح ای چندبعادی و چنادجهتی دانساتانقالهای تدفیری و  ی جریان آینده
ف امات یآمیز خود باه تضاع ف چهره ناب اسالم و عملدرد خشونتیری با تحریهای تدف انیجر

اناد. اندیشاه تدفیار و  ن اساالم پرداختاهیتًا وهن دیخطرانداختن جان مسلمانان و نها اسالمی، به
اریخ اسالم همواره وجود داشته اسات؛ لدان های تدفیری پدیده جدیدی نیست و در طول ت گروه

هایی نظیر داعش، جبهاه النصاره،  ای شدل خاصی یافته است و امروزه در  الب گروه در هر دوره
هایشاان تهدیادها و  ها با توجه باه ویژگای بوکوحرام و... ظهور و نمود پیدا کرده است. این جریان

 اید با آنها مقابله کرد. اند که ب خطراتی علیه انقالب اسالمی ایجاد نموده
مشتلفای  ابال  انقالب اسالمی، دالیلهای تدفیری و  ی جریان آینده در لزوم وجود تحلیل

 انقاالب استمرار برای استراتژیک ضرورتی عنوان پژوهی بهباشد؛ چراکه از طرفی آینده ارائه می
و آماادگی  دشاود و هماین مسالله باعاث ایجاا محسوب می آن جانبه همه کارآمدی و اسالمی

های تدفیری  مقابله با جریان ریزی برای جهت برنامه کارگزاران ارشد نظام اسالمیهوشمنادی 
 نظاام بارای اسات ممدان که نقاطیشناسی  شود؛ همچنین به آسیب می و حفظ نظام اسالمی

گردد؛ بناابراین  منجر می باشند، تهدیادزا حتی و زا آسیب های تدفیری اسالمی از سوی جریان
های تدفیری و انقالب اسالمی و بررسی سناریوهای محتمال اماری  ی جریان لیلی از آیندهتح

پژوهای،  ضروری است. بر این اساس در این مقاله بعد از پارداختن اجماالی باه بحاث آیناده
هاای اساسای ساناریوپردازی آیناده فعالیات  سناریوپردازی و مراحل سناریوپردازی، به مؤلفه

شود و بر اسااس تال ای برخای از  مواجهه با انقالب اسالمی اشاره میهای تدفیری در  جریان
بیناناه، بدبیناناه و اساتمرار  گاناه خاوش ها و نیز با استفاده از روش سناریونویسی سه این مؤلفه

های تدفیاری در مواجهاه باا انقاالب اساالمی  وضع موجود، سناریوهای آینده فعالیت جریان
هاای تدفیاری،  یاابی مجادد جریاان  بیل سناریوی  ادرت گردد که شامل مواردی از طرح می
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های تدفیری و  ای جریان های تدفیری و سناریوی حفظ حاشیه سناریوی شدست کامل جریان
 شود.ای از آنها می ای و فرامنطقه های منطقه برداری  درت بهره

یوپردازیمبانی نظری پژوهش: آینده  پژوهی و سنار
استفاده از تجزیه و تحلیل منابع،  هایی است که با تالش مشتمل بر مجموعهپژوهی آینده

و  زدپردا می ریزی برای آنها  های بالقوه و برنامه یندهآالگوها و عوامل تغییر یا ثبات، به تجس  
یابااد.  تولااد می« فااردا»، وا عیاات «امااروز»کنااد کااه چگونااه از دل تغییاارات  ماانعدس می

دسات  ارار دارد و ماا آن را شناساایی هاای دور فقتی است کاه در ادرباره وا عیپژوهی آینده
آن وا عیت عا بتی است که در آینده برای ما  ابل دساترس خواهاد باود و موضاوع  ؛ای  کرده

ماا را پژوهی آینده .(39، ص1393)رحمانی و ابروش، شود  مهمی برای ما محسوب میخاص و 
  و این امدان را برای ما مهیا بینی کنی پیشهای پیش رو را  سازد مشاطرات و فرصت  ادر می

کند اهاداف  همچنین به ما کمک می ؛ی کنگیری  د تا  بل از و وع در مشدل، تصمی ساز می
 راهبردهای معقوالنه برای دستیابی به آنها را برگزینی  ،ارزشمند و  ابل حصول را توسعه داده

 .(15ص ،1388)کورنیش، 
نگر در ها   های آینده ا عیت خارجی با تحلیلوهای مربوب به آینده باید  در میان پژوهش

تواند از د ت، سنجش و ارزیابی علمی، باه  نمی ای پژوهی واضح است که هیچ آیندهآمیزند. 
ها،  زنی ناههاا و گما ولی به هار صاورت ایان پژوهش ؛صورت جامع و مانع برخوردار باشد

رغ  تمامی  ای که علی ند؛ آیندهآور فراه  می مسائلدن در مورد آینده اندیشیای را برای  زمینه
ای  تردیاد آیناده دهنده وجاود دارد، بی هایی که در ماورد نیروهاای شادل ها و تنا ض تفاوت

به عنوان ضارورتی کارآماد، در جهات پژوهی آینده .(200، ص1395)دانشیار،  پرتالط  است
ریازان در  ناماههای بلند برای پیشرفت در نظر گرفتاه شاده و سیاساتگذاران و بر برداشتن گام

اوضاع و تحاوالت جامعاه مدت، به  های کوتاه افزون بر تدوین برنامههای مشتلف نیز  حوزه
)عیوضای، هراتای،  مدت دارند تا با آمادگی کامل به استقالل آن روناد مدت و بلند نگاهی میان

 .(175ص ،1392
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ایان رابطاه  پژوهی، سناریوپردازی و بررسی احتمااالت اسات. درهای آینده یدی از روش
بینای  پایش بینای شاود.  پایش ها بررسای و  باید سناریوها و احتماالت موجود در آیناده پدیاده

توانودهوهشناسوا یکناد و مای وضعیت پدیدها در آینده ما را با وضعیت محتمل آینده آشنا می
مسائل در راه پیشرفت و شناساایی مشادالت احتماالی یااری برسااند. سناریونویسای  هرخی

ای که تحت شارایط معاین ممدان اسات روی دهناد.  است از شرح رویدادهای آینده عبارت
کارگیری آنهاا ماورد آزماایش  اند که هدف از به های محتمل سناریوها شامل تصاویری از آینده

هاای موجاود آیناده باا  های اتشاذشده در برابر چالش ها و استراتژی  راردادن عملدرد سیاست
هاا و  مناد چالش ممدنات است. بدین منظور سناریوها با کشف نظامایجاد و ترسی  فضایی از 

زدن  گیرد؛ سناریوها تنها باه حادس ها  رار می های پیش رو در خدمت تدوین استراتژی فرصت
کند چگونه در شرایط محیطی متفاوت آینده،  کند، بلده به ما کمک می در مورد آینده اکتفا نمی

 .(286، ص1392)هراتی، مدیریت امور بپردازی   گیری و بیندیشی  و درست به تصمی 
بناابراین هادف از سناریوساازی،  ؛دن درباره آینده هستنداندیشیهایی برای  ها راه سناریو

اختیاار ماا  توانناد در هایی اسات کاه می گسترش تفدر درباره آینده و افزایش طیف انتشاب
به بشش خاصی از  ند که هر یکهای توصیفی هست ای از داستان وا ع آنها مجموعهباشند. در

ریزی سناریویی فقط تادوین ساندهای  . هدف برنامه(84، ص1390بار،  )تیشهآینده نظر دارند 
باا هادف حال مشادالت نیسات، بلداه فراتار از آن، دخالات در  ریازی برنامهعلمی برای 

ی  سازی فقط ترس سازی روندهای آینده است. سناریو همچنین سناریو ؛روندهای آینده است
سناریوهای متضاد، به منظور توجیه سناریوهای مورد نظر و اصالح و بهبود روندهای جاری 

بلده ابزاری نیرومند برای شناسایی امدانات جامعه و بسیج آنها در راه آینده بهتار باا  ،نیست
وا عای و آرماانی و... اسات.  اثبااتی و هنجااری،  توجه به نقش متغیرهای درونی و بیرونی، 

گاهی،سناریو ده انسان به سمت ساختن انگیزش تشیل و ارا  ها ابزارهای نیرومند برای ایجاد آ
ساازی از اطالعاات مرباوب باه احتمااالت و  سناریو .(14، ص1389زاده،  )مهادیآینده است 

کنناد.  تصاویری باورپذیر و باه لحااظ درونای ساازگار از آیناده ایجااد می  روندهای متنوع،
است که چه اتفا ی ممدن است بیفتد؟ یاا چاه اتفاا ی  پرسشاین  سناریو پاسخ مناسبی به
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چه اینده هر دو تمایل دارناد  ؛ انداز نیست و چش  بینی پیش افتد اگر...؟ بنابراین سناریو،  می
ساازد  ت ریساک و مشااطره را ممدان میعدس، سناریو مادیری خطرات را پنهان سازند. بر

های  در پژوهشپژوهی آیندهمجموع امروزه در. (3ص ،1391زاده،  )عیوضی، میرشاه والیتی و نظری
اند باا تبیاین اصاول و  توانساته پژوهشاگرانبیشاتر  ای دارد و المللی جایگاه ویاژه ملی و بین

 نند.کبرای آینده باز  مسیر جدیدیموضوعات این عل ، 

یو یان آیندههای  سنار  ی تکفیری ها ی جر
 ی تدفیاری، خصوصااً هاا جریانب اسالمی و انقالپژوهی آیندهبا توجه به اهمیت بحث 

هاای اخیار باه وجاود  ی تدفیاری در ساالهاا جریاانبا عنایت به خطرات و معضالتی کاه 
کناد. از منظار  و انقالب اسالمی ضرورت پیادا می ها جریاناند، پرداختن به آینده این  آورده

الجمله شاهد  ها، فیهای تدفیری و مقابله با آن جریانایجاد یک فه  مشترک نسبت به مقوله 
گیری یک هویت مشاترک در های اسالم و شدل نوعی همگرایی جهان اسالم بر محور آموزه

ر اثر هماین روناد، یدای از نمادهاای  درتمناد که ب گونه همان ؛ها هستی مواجهه با تدفیری
 فروپاشید و امروزه ی تدفیری، یعنی داعش که تبدیل به یک  درت شده بود، عمالً ها جریان
ی ها جریانای از آن  ابل مشاهده و ردیابی است. حتی در مواردی چالش  های پراکنده نشانه

 ترک اسالمی و همگرایی جهان اساالمدهی به یک هویت مشتدفیری، به فرصتی برای شدل
تبدیل شده است؛ همچنین با توجه به انسجام محور مقاومت تقابل فدری و سیاسی نشبگان 

به علت افشای ماهیت اصلی و شناسایی آبششور فدری و سیاسای آن  با این جریان انحرافی
واگرایی فدری و سیاسی جامعه عمومی منطقه با جریاان موصاوف باه علات مشااهده  نیزو 

ها و ا دامات خالف عرف و منطق این گروه، ادامه این روند، ضامن حفاظات روند تندروی
شواهد بود؛ لذا شاهد تغییراتی در نحاوه های استدباری استعماری در آینده ن از منافع دولت

رساد در آیناده  رو باه نظار می ایناز ؛در نقاب مشتلف هستی  ها جریانهدایت و رهبری این 
ی تدفیری خواهی  بود. با ها جریانگیری و شیوه اجرای شاهد نوعی تحول در ماهیت، جهت

مناسبی برای  ر عملیاتیتوجه به پیچیدگی و آشوبناکی محیط، رویدرد تحلیل سناریویی، ابزا
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بر ایان اسااس . (37ص ،1394و جعفری،  )صابر فردرسد ها به نظر می جریانبررسی آینده این 
ی تدفیاری در مواجهاه باا انقاالب اساالمی، هاا جریانسناریوپردازی آینده فعالیت  درباره
، «تشدیالتی عالیت جریان تفدیری از منظر درونانسجام ف»جمله  هایی از  ها و پیشران مؤلفه

 و ماالی، تسالیحاتی، اطالعااتی تیاحما»، «توافق عمومی برای مقابله با جریان تدفیری»
 و هاا کاناال جاادیا» ،«هاا رییاتدف ای از ای و فرامنطقه های منطقه  درت از برخی ای رسانه

توجاه و شناساایی اسات کاه ایان   ابال «رییاتدف هاای گروه انیدی میزیف ارتباب بسترهای
 های مذکور باشد. مؤلفهتواند حاصل تال ی  ی میسناریوپرداز

پژوهاناه  آیناده سناریوپردازیها جهت  از طرفی یدی از فنونی که در بسیاری از مو عیت
کناد کاه  ل فارض میتوان از آن استفاده نمود، تادوین ساه ساناریو اسات. ساناریوی او می

تاوان ساناریوی  ا میمانناد. ایان ساناریو ر وبیش به  وت خود باا ی می روندهای جاری ک 
تواند بر این فرض استوار باشد کاه  شگفتی یا سناریوی استمراری نامید. سناریوی دوم می بی

ناامی  و  بیناناه می خواهد باود کاه آن را ساناریوی خاوش در آینده، همه چیز بهتر از گذشته
ید آن با عاً انگارد که در آینده، اوضاع بدتر از گذشته خواهد بود و طب سناریوی سوم چنین می

بااا عنایاات بااه دو روش مااذکور  .(138، ص1388)کااورنیش، را سااناریوی بدبینانااه نامیااد 
ی تدفیاری، چنادین هاا ی جریان آیندهموضوع درباره و با تلفیق این دو روش  سناریوپردازی

محدود به  ته نماند که احتماالت و سناریوهاالبته ناگفباشد؛  مال و سناریو  ابل تصور میاحت
ی را نیز ذکار نماود؛ لدان تمرکاز توان احتماالت و وجوهی دیگر مذکور نیستند و می موارد

د اساس در ادامه تالش خواهی  کر اله بر احتماالت و سناریوهای فوق خواهد بود. بر اینمق
آن  ی مواجهاه ی ی تدفیری و نحوهها ی جریان آیندهبه بررسی سناریوهای مذکور در رابطه با 

 :بپردازی با انقالب اسالمی 
یوی قدرت1 یان . سنار  های تکفیری  یابی مجدد جر

اش، یعنای در  های اصالی اگرچه امروزه با شدست و فروپاشی ساختار داعش در پایگاه
داده و از مساائل و  دسات ی تدفیاری جایگااه خاود را ازهاا جریاان سوریه و عراق، عماالً 

یا باه عباارتی دیگار  آینده، لدن یدی از احتماالت ای محسوب می شوند موضوعات حاشیه
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باشاد کاه در ایان  ها مای یابی مجدد این جریان مل در آینده،  درتیدی از سناریوهای محت
تاوان باه ماواردی  بینی است که می پیش صورت تحوالت احتمالی گوناگونی در منطقه  ابل 

 ای و تجزیاه برخای کشوری و منطقه ای، جنگ بین گیری و گسترش بحران منطقه نظیر شدل
گردد، مربوب باه  نانه محسوب مییوی بدبیو که به نوعی سناریکشورها اشاره نمود. این سنار

هاای مشتلاف، اعا  از  های آنها در حوزه ری و فعالیتیهای تدف انیطی است که از جریشرا
تواناد فضاای  می المی غفلت صورت گیرد که این غفلاتاس مذاهبها و حوزه  حوزه رسانه

 ها فراه  نماید. ش  درت آنیری و افزایدد تفدر تدفجر میکافی را برای تد 
باشند با وحدت کلماه، مباانی فداری و   اسالمی نتوانسته مذاهبدر صورتی که علمای 

ای ها و نیاز همادلی و توافاق الزم از ساوی دولات کنناد یدای را نقاها جریاناعتقادی این 
هاای  انیه جرییی و مؤثر علهای مشتلف برای ا دامات مبنا اسالمی و نشبگان آنها در عرصه

ن یچناساناریو  ابال تحقاق خواهاد باود. هم ری و مبانی آنها وجود نداشته باشد، ایانیتدف
فاه خاود را در یهای عمومی و فضاای مجاازی در جهاان اساالم نتوانساته باشاند وظ رسانه

گاهی  داً توانند مجاد ری مییهای تدف جه گروهینتها انجام دهند. در انین جریاره ابششی درب آ
ای،  ای و فرامنطقه های منطقه دولتای موجود برخی با توجه به فض ،به بازیابی خود پرداخته

حاتی و یهاای ماادی، ماالی، تسال تیاادی خواهناد توانسات حمایاتا حاد ز ها جریاناین 
ا یهای غربی  ای و برخی دولت های منطقه اطالعاتی را از ساختارهای ارتجاعی برخی  درت

توانند م ل گذشته  می رییی تدفها جریانگر یافت کنند. از سوی دیی درستیهای ترور شبده
توسل از منظر مذاهب اساالمی، طلاب شافاعت، تبار ،  ز راردادن مسائلی چونیبا دستاو
  چهاره نامناساب از یز ترسایاد و مراثی، مسالله  باور، دعاا و نیت بزرگداشت موالیمشروع

ه و عاراق و... فضاای یران و ساوریار ایظی نیاست اسالمی موجود در کشورهایت و سیریمد
 .(499، ص1393)حسینی گلدار، نند یری مناسبی برای خود تدار  ببای و فد ت رسانهیامن

ی تدفیاری و نقاش هاا جریاانگیری  های شادل به ریشه در تحقق چنین سناریویی باید
ب کاه پیاروزی انقاال؛ چراای توجاه نماود های منطقاه های استدباری و برخی  درت  درت

باا ایجااد جبهاه المللی را بار آن داشات  های بین برخی  درت  گرایی، اسالمی و رشد اسالم
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گرایی در منطقه غرب آسیا جلوگیری کنند. اساالم شایعی در  ای، از رشد اسالم اختالف فر ه
تاوان یدای از موضاوعاتی  گذاری بر جهان اساالم را مین و ادعای تالش ایران برای تأثیرایرا

های سلفی تدفیری را به دنباال داشاته  برخی نویسندگان بر این باورند واکنش مطرح کرد که
ویاژه در تقابال باا  ، باههای مشتلاف های جمهوری اسالمی ایران در عرصاه است. موفقیت

ی تندرو در مقابل انقالب اسالمی ایاران ها جریانگیری تقابل این  اسرائیل، زمینه برای شدل
تر است. منظاور از عوامال  رنگخارجی پرن تقابل نقش عوامل فراه  کرده است. البته در ای

خارجی، تالش غرب در مقابل انقالب اسالمی است که از ابتدای انقالب اسالمی ایران تاا 
های غرب برای رویارویی باا انقاالب اساالمی،  ترین شیوه به امروز وجود داشته است. مه 

بودن انقالب ی تهدید بارهی غرب است. درگرایی در منطقه و ایران هراسی از سو تقویت فر ه
باا و اوع جناگ  کنناد. غربی به هالل شیعی اشاره میاسالمی و جمهوری اسالمی، محافل 

، رسیدن حدومت شیعی در عراق حدومت عراق و سقوب رژی  صدام حسین و بهآمریدا علیه 
نفاوذ و روزه، هرچاه بیشاتر بار  33الله لبناان در جناگ  همچنین مقاومت و پیروزی حزب

باعث شد غرب از یاک مسلله شود. این  ر منطقه مه  تلقی میتأثیرگذاری انقالب اسالمی ب
مؤثر در « هالل شیعی» های مرتجع عربی از سوی دیگر، از پیدایش نوعی سو و برخی دولت

 .(290، ص1392)هراتی، منطقه اظهار نگرانی کنند 
ی تدفیاری هاا جریاانتقویات  یریوبنا بر تأثیرات غیر ابل اندار انقالب اسالمی، سانا

زمیناۀ ظهاور و پیادایش  رو ایان؛ ازمورد توجه  رار گیردد جهت تقابل با انقالب اسالمی بای
داده  باه تحاوالت روی و... داعش، القاعده طالبان، های تروریستی چون گری و گروه افراطی

خداد انقالب اسالمی گردد. با و وع ر الملل پس از و وع انقالب اسالمی باز می در نظام بین
ای  به این رویداد و گرایش فزاینده به اسالم در سطح منطقه منفی کشورهای غربی در واکنش

و عرصاه را بارای  ندهراسی را کلید زد هراسی و ایران هراسی، شیعه المللی، پروژه اسالم و بین
وه بار ایجااد تا از این طریاق عاال ندهای افراطی و تدفیری باز گذاشت فعالیت مسلحانه گروه

ای خشان، غیرمنطقای و  خصاوص باین شایعه و سانی، چهاره  اختالف در امت اسالمی باه
 .دنکن مهارد و انقالب اسالمی را نضدانسانی از اسالم برای شهروندان خود به نمایش بگذار
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ای خاود کوشایدند باا  گیری از توان ارتباطی و رساانه ها با بهره همزمان با این سناریو، غربی
 ای بدوی، خشن و غیرمتمادن طلب، چهره های افراطی و خشونت ز ظرفیت گروهگیری ا بهره

 .(218، ص1395)دانشیار، ی کنند بازنمای المللی ز اسالم را در سطح بینا
و  «تشادیالتی های تدفیاری از منظار درون جریانانسجام فعالیت » مؤلفهبا توجه به دو 

ی ها جریاندر صورت انسجام مجدد ظرفیت  «می برای مقابله با جریان تدفیریتوافق عمو»
هاا و نشبگاان بارای مقابلاه  تدفیری در منطقه و عدم وجود توافق عمومی در ساطح دولات

هاایی کاه در  حال و حرکتشان به عناوان یاک نحلاه فداری و راه ها جریانبنیادی با آنها، این 
واند مورد توجه ت کنند، می ، اجتماعی و حتی ا تصادی مطرح میهای مشتلف سیاسی عرصه

ضعف فرهنگی، فشار سیاسای حداام مساتبد و  دچاردر کشورهایی که  خصوصاً  ؛ رار گیرد
هاا و ا ادامات هاای کااذب تدفیاریند. البتاه مااجراجویی، جاذابیتا مشدالت ا تصادی

ی وابسته به وهابیت در مناطق مشتلف جهان نیاز باه عناوان ها جریانتبلیغاتی و تشدیالتی 
ید ایان موضاوع ؤبایست مورد مدا ه  رار گیرد. مهای دیگر این جریان میرانها و پیش مؤلفه

رو بر  ایناز ؛بود ها در داعش، از چند کشور جهانگرایش جوانان برخی مناطق و عضویت آن
رسامی باا هاای غیرشاهد افزایش تشدیل تشدل رود در آینده اساس این سناریو احتمال می

در منااطقی کاه تحات سایطره  و وه ؛ باهتلف باشای های تدفیری در کشورهای مشگرایش
)صاابرفرد و ماذهبی نزدیاک باا ایان جریاان دارناد  هایفرهنگی جریان وهابی بوده یا  رابت

 .(40؛ ص1394جعفری، 
های تدفیاری، تحاوالت احتماالی  یابی مجدد جریان در صورت تحقق سناریوی  درت

گیاری و گساترش  ه مواردی نظیار شادلتوان ب یاست که م بینی پیش مشتلفی در منطقه  ابل 
توجاه  کشورها اشاره نمود. باای و تجزیه برخی  کشوری و منطقه ای، جنگ بین بحران منطقه

در صاورتی  مشدالت و معضالتی نظیر ناامنی و تنش در برخی کشورهای منطقاه، به وجود
دیت مجدد در مناطق یا کشورهایی اعالم موجو ،ی تدفیری مجددًا تقویت شدهها جریانکه 

هاای  ای و احتماال باروز جناگ هاای منطقاه تواند به افازایش بحاران مسلله مینمایند، این 
م ال ساوریه و  یهاای داخلای در کشاورهای ، چراکه باا وجاود تانشکشوری منجر شود بین
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 هاا این تانشهای تدفیری هستند و  ها گروه افغانستان در حال حاضر که یک طرف این تنش

ی تدفیاری فاراه  خواهاد شاد و هاا جریاانهای  بد، فضا برای فعالیتیا ادامه بیشتر هرچه
 و بیشاتر خشاونت ایجااد سامت باه و شودمی بیشتر همسایگان به ها تنش احتمال سرایت

 از یدای به کمک برای مداخله دلیل به اغلب همسایه های دولت کند.میحرکت  تر گسترده

 از خاود حمالت سازماندهی و تدارک و آنها خاک در معارضان گیری یا پناهدرگیری، طرفین

 باه منجر سو یک از سوریه بحران که گونه همان شوند؛ می کشیده های داخلی جنگ به آنجا

 و عاراق روسایه، ایاران، دیگر سوی از  طر شد و و ترکیه عربستان، تشریبی های گروه ورود
 جبهاه دو دی،چناین ورو نتیجاۀ شادند. در تروریس  وارد عرصه با مبارزه جهت الله حزب

 و آمریداا از به نیابت  طر و ترکیه عربستان، گرفت: شدل سوریه بحران درخصوص موازی
 کردناد. از اسد ا ادام بشار و سوریه حدومت براندازی برای ها تروریست به کمک به غرب

 گساترش توانساتند از و شتافتند سوریه کمک به الله حزب و روسیه ایران، جبهه دیگر سوی

 باعث انزوای داعش شوند. ،کرده ریجلوگی داعش

مشادالت  کاه معنا این به ؛باشند داشته مسری اثر توانند می داخلی های جنگ همچنین
 گراشادن بافارا طلبای، جدایی آوارگان، تروریس ، مانند -کشور یک داخلی جنگ از ناشی

 هاای هزمینا ،رفتاه فراتر مرزها از -مداخله و ا تصادی اختالالت همسایه، مردم کشورهای

 الشصوص علی کند. فراه  را ویژه کشورهای همسایه هب دیگرکشورها،  در جنگ داخلی بروز

 زیارا ؛پذیری بیشتری دارد آسیب مسلله این مقابل در که به دالیل مشتلف غرب آسیا منطقه

کنناد و  مایزنادگی  مارزی نواحی در ای هفر - ومی های گروه بوده، پرمنفذ دارای مرزهای
 باه ساوریه در هاا بروز درگیری و خشونت ؛ برای م الی حاکمیتی نیز دارندها اغلب ضعف

 تساهیل را عراق و سوریه مشتلف مناطق در در داعش عرب ظهور جامعه در مسائلی همراه

 و شاد تیره شدت به منطقه های  درت روابط یمن و سوریه عراق، داخلی ر اثر جنگبکرد یا 
 بدترین به عربستان و ایران روابط جمله . از؛شد جادای آنها بین زیادی های و تنش اصطداک

هاای  از جبهاه ترکیاه حمایات اثار ربا ترکیه و ایران روابط و رسید اخیر دهه در چند حالت
 مقابل در ایران و عربستان های بندی صف و با مشدل مواجه شد. اتحادها سوریه در مشتلف
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 تحوالت انقالبی تبدیل از پس روا عدر سوریه و یمن شد. د نیابتی جنگ ساز یددیگر زمینه

و  لبناان از عربساتان و ایاران تقابال و ر ابات هاای حوزه داخلی، های جنگ به عرب جهان
 میادان باه هاا حاوزه ایان که ای گونه به ؛شد کشیده یمن و بحرین عراق، سوریه، به فلسطین

 .(124ص ،1395زادی،  )کرمشد  تبدیل ایدئولوژیک و ای منطقه ر یب دو این جنگ نیابتی

 حملاه هاا دولات باین جناگ باه داخلای شادید ثبااتی بی یا جنگ شدن کشیده دالیل از

 رهبران که است داخلی درگیر جنگ دولت مشدالت فرافدنی دیگر یا های طلبانه دولت فرصت

 استفاده آن از خارج سمت داخلی به مشدالت از عمومی افدار انحراف برای است ممدن آن

مانناد  ای فرامنطقاه کشورهای تدفیری، های گروه فعالیت با مقابله بهانه به ن،ای بر کنند. عالوه
و باا  برگشته عراق به مجدداً  تروریس  ضد یا داعش ضد المللی بین ائتالف  الب در آمریدا که

 دادند.  افزایش منطقه در را خود سوریه، فعالیت سرزمینی نقض حاکیمت

ی تدفیری، یدی از احتمااالت ممدان، ها یانجریابی مجدد  در راستای سناریوی  درت
 تجزیه کشورهایی م ل سوریه و حتی افغانستان است که البته از اهمیت کمتری از ُبعد تحقق

کاه در وضاعیت فعلای و باا فروپاشای ؛ چراشاده، دارد آن نسبت به سایر سناریوهای مطرح
ی تدفیری در روهاتشدیالت داعش تا حدودی این مسلله مدیریت و کنترل گردیده است. نی

کنناد تاا منااطق یا افغانستان برای گسترش مجدد نفاوذ خاود تاالش صورتی که در سوریه 
ویاژه آمریداا کاه اهاداف ههای استعماری ب بیشتری را در اختیار بگیرند، از طرفی نیز دولت

در تقویت نماید و امدانات بیشتری  را در سوریه مجدداً  ها جریانزیادی در منطقه دارد، این 
ای از جریان تدفیار صاورت گیارد،  های منطقه دولت ؛ نیز حمایت برخیاختیارشان بگذارد

ویژه آمریدا ههای غربی ب که دولت؛ چراگردد زمینه برای تجزیه سوریه یا افغانستان فراه  می 
و انگلیس به همراه رژی  صهیونیستی همواره باه دنباال تجزیاه و تضاعیف جهاان اساالم و 

کنند و امروزه وجود  ابزاری در این راستا استفاده می ی بوده و هستند و از هرکشورهای اسالم
 تواند ابزاری در این راستا تلقی شود. شده می های تدفیری اگرچه به صورت تضعیف جریان

تواناد  ی در کشوری م ل عراق در آینده مایی تدفیرها جریانیابی مجدد  همچنین  درت
 شاود. طارح سانت( اهال و شایعیان )کشور کردها، کشور سه به تقسی  این کشور به منجر
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 در )اوباما( آمریدا معاون رئیس جمهور سابق بایدن، جو توسط  بالً  عراق شدن یا منطقه سه

 یخودمشتاار یاعطاا خواساتار یو زماان آن در البتاه ؛بود شده بیان میالدی 2006سال 
 منااطق در عارب انیعیشا و عارب یهاا یسان کردهاا، یماذهب ی وم یها گروه گسترده به

 مرزهاا، از دفااع باه دیابا یمرکاز حدومات و باود بغداد یمرکز تحت حدومت خودشان

 یالدیم 2015سال  در طرح نیپرداخت. ا و مدیریت درآمدهای نفتی می یخارج استیس

 م اال یبارا آن، یایزدا تیامرکز ایا عاراق  یتقس شد. تدرار آمریدا دیگرمقامات نیز توسط

 فرایناد پشاتیبان و الگاو کردهاا ادیاز اساتقالل یدارا ایا مساتقل دولات شاودمایموجب 

 ایان ارضای تمامیات کاه باشد سوریه و ایران ترکیه، کردهای یا خودمشتاری یابی لاستقال

 برای شروعی تواند می آن از ییزدا یتمرکز ای عراق تجزیه کند. دروا عمیتهدید  را کشورها

 کشاورهای تشادیل و کشورهای خاورمیانه هتجزی خطر باشد. الذکر فوق کشورهای تجزیه

 .(131ص ،)همان آورد پدید آینده در را بیشتری های جنگ تواندمی جدید
در راستای تجزیاه کشاورهای منطقاه در دوران  بال از فروپاشای داعاش، هار یاک از  

نیروهای جبهه النصره و داعش از هر گونه برخورد با یددیگر در سوریه پرهیز کردند. عاالوه 
 ؛جبهه النصره را به عضویت در صفوف خود در آورد یاین، داعش تعداد زیادی از اعضا بر

عناصری از ارتاش مهااجرین و  چنین شماری از اعضای مجلس شورای مجاهدین و نیزهم
انصار به داعش پیوستند. تعادادی از جنگجویاان پیشاین ارتاش آزاد ساوریه و عناصاری از 

رآمدند. این وسعت نفاوذ باعاث ه  به عضویت داعش دهای احرار الشام و التوحید جنبش
سامیعی )هاای سیاسای جاا بااز کناد تحلیلدر آن مقطع امدان سقوب دمشق در برخی  شد

 .(218ص ،1394، آبادی اصفهانی و شفیعی سیف
 وای مقابال آنهاا  ،همچنین در صورتی که جریان تدفیری دارای انسجام تشدیالت بوده

مانناد دو  بار خاواهی  باود کاه باهتقابلی خونداشته باشند، شاهد همگرایی و اتحاد الزم را 
د بود. جریان تدفیاری نظامی خواهبیشترین تلفات متوجه مردم غیر جنگ عراق و افغانستان

های مستحد  حاکمیتی در مقابال تهاجماات نبودن پایگاه مردمی و زیرساختبه علت دارا
ون توان عملیاتی مقابله درازمدت را نادارد، پذیری بیشتری داشته و چضربه درازمدت، عمالً 
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های خارج از میدان جنگ و اعمال جنگ روانای،  اندازی به حوزهسعی خواهد کرد با دست
هزیناه آن را بارای دشامنانش افازایش دهاد. در چناین  ،ها انتقال داده فشار را به سایر حوزه

-رها و روستاهای بایگذاری، حمله به شهشرایطی شاهد افزایش حمالت تروریستی، بمب

تار، تاداوم جناگ دفاع، ایجاد جو ناامنی، رعب و هراس گسترده در منطقاه و از هماه مها 
-دفاع به عنوان سپر انساانی بهارهشهری خواهی  بود؛ زیرا از استحدامات شهری و مردم بی

ساخت. بر همین اسااس این امر، نفوذ  وای مقابل را با کندی مواجه خواهد  ،برداری نموده
گیر مردم منطقه گریبان شدن جنگ خواهی  بود که پیامدهای منفی آن عمدتاً  شاهد فرسایشی

بوده و پیروز اصلی آن، جناح استدبار است؛ زیرا اثرات این امار کااهش  ادرت حاکمیات 
 مرکزی و تداوم حضور نظامی و سیاسی غرب و حامیان آن در منطقه خواهد بود.

-به دنباال باروز بان ده مالی و پشتیبانی جریان تدفیریکنن أمینبر همین موازات، حلقه ت

های الزم را دارد، شدن تقابل سعی خواهند نمود مناطق دیگری که ظرفیت بست و فرسایشی
 گونه مناطق به شرح زیر است: های مشترک اینفعال کنند. ویژگی

رار های اخیر تحت سیطره فرهنگی جریاان وهاابی  انشینی که در سالا مناطق مسلمان
 اند.داشته

از تعاالی  نااب اساالمی  ،نشنی که دچار ضعف فرهگای شادید باودها مناطق مسلمان
 اند.بهره ک 

 توجهی از مردم ساکن آن کشورها. فقر مالی و تنگدستی ا شار  ابلا 
 ای جدی بین مسلمانان و سایر ا وام همجوار.های تضاد  ومی و  بیله ا زمینه

های شادید سیاسای و تغییارات های اخیر دچار تالط الا کشورهای مسلمانی که در س
 اند.مدرر  درت حاک  بوده

 ا وجود ظل  و فساد حاکمان و اختالفات طبقاتی شدید اجتماعی.
جزیاره  نشاین شابهآسیای جنوب شر ی و آسیای مرکزی )منااطق مسالمان بر این اساس

رویدردهای متنوع و منطبق باا  هند، چین و آفریقای مرکزی( زمینه آبستن و وع این جریان با
ی هاا جریاانبه بیان دیگر ما شاهد باروز ؛ هستند ط محیط راهبردی حاک  بر آن مناطقشرای
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 .(38، ص1394)صابرفرد و جعفری،  تدفیری متعدد و متنوع خواهی  بود
زیاادی را  هاای تواناد چالش های تدفیاری می جریانیابی مجدد  ریوی  درتتحقق سنا

یا تجزیه کشورهایی م ال ساوریه، : از طرفی با تضعیف وجود آورده می بعلیه انقالب اسال
از طرف دیگر انقاالب اساالمی و جمهاوری اساالمی  ؛شود پذیر می محور مقاومت آسیب

نهایات در دهد و در حامی خود را از دست می ها و کشورهای ترین دولت ایران برخی از مه 
ه با انقالب اسالمی ضدیت و مشالفت شدید شود ک رو میههای جدیدی روب منطقه با  درت

ها و  چنین  ادرت شدن تأثیرگذاری انقالب اسالمی هستند و طبعاً  ، به دنبال جایگزینداشته
های متعدد فدری، فرهنگی و امنیتی را برای انقالب اسالمی  یی مشدالت و چالشها جریان

در تحاوالت ساوریه و عاراق  که گونه توانند داشته باشند. البته همان و جمهوری اسالمی می
هاا و  زیارا  ادرت ؛دشاواری دارناد بسایاری تدفیاری راه ها جریاناتفاق افتاد، در این زمینه 

هایی م ل روسیه، جمهوری اسالمی ایران، عراق و حتی ترکیه و تا حادودی عربساتان  دولت
المی کارآمدن خالفت و دولت اسا که برخی از بازیگران اصلی منطقه هستند، خواهان روی

باا مناافع آنهاا در تضااد اسات و در صاورت  ی تدفیری نیستند. این مسلله عمیقاً ها جریان
، دیر یا زود امنیت کشورهای مذکور نیز با مشااطرات ی تدفیریها جریانیابی مجدد  درت

 .(218، ص1394آبادی،  )سمیعی اصفهانی و شفیعی سیف رو خواهد شد جدی روبه
 و اسارائیل باا مباارزه رانی جمله حاشیه  هایی از ناریو چالشهمچنین در صورت تحقق این س

 رویاه دارنماودن خدشاه وگرایی  اساالمی، خشاونت انقاالب گفتمان برای داخلی درگیری ایجاد
 هویات با ، تقابل اسالم جهانسازی  امن نا و هراسی اسالم جیاسالمی، ترو انقالب آمیز مسالمت

 انقاالب ایدئولوژیدی و فدری جایگاه تضعیف ، منطقی وگوی گفت بسترهای بردن انیشیعی، ازم
آفرین خواهد بود که البته با توجه به راهبردهاا و راهدارهاای  اسالمی برای انقالب اسالمی چالش

ها  ابل مدیریت و رفع هستند. در این زمینه راهبردها و راهدارهایی همچاون  شده این چالش ارائه
 زدایی بین کشاورهای اساالمی، سالمی، دیپلماسی و تنشتبیین صحیح گفتمان عقالنی انقالب ا
 هاای سیاست نقش به نسبت سازی توطله تفر ه، روشنگری همگرایی اسالمی و تالش برای خن ی

نسابت باه بششای  های فدری سیاسی معتدل در جهان اسالم، آگاهی استدباری، تقویت جریان



 

 

نده
آی

 
جری

هی 
ژو

پ
 ان

می
سال

ب ا
قال

و ان
ی 

فیر
 تک

ای
ه

 

127 

بازگشت به  رآن، دیپلماسی فرهنگای رحمت و اسالم آن، تبیین   های تدفیری و مشاطرات جریان
جهات  علمای ای و تاالش تشادیل نهضات و تقریب مذاهب اسالمی، تقویت دیپلماسی رسانه

 باشد. های تدفیری  ابل ارائه می مقابله با جریان
جمله رویدرد روشنگری و رویدرد دموکراتیک پیگیاری  راهدارهایی از  در این زمینه باید

گااهیدرد رویاز طرفی با رو ؛شود بششای دربااره خطار  شنگری، تاالش مضااعف بارای آ
شتگاان باه یجاد بستر مناسب برای همفداری و تعامال علماا و فرهیری و ایهای تدف انیجر

جااد وفااق و همادلی بارای مقابلاه باا یتاًا ایری و نهایاو شفاف تفدار تدف  منظور نقد کامل
ك، یادارد دموکراتیرو ری و گسترش آنها صورت گیرد و از ساوی دیگار باایهای تدف انیجر

بارای روشانگری  -های اجتماعی هژه در فضای مجازی و شبدیو به -ای تالش گسترده رسانه
)حساینی هاا انجاام شاود  رییاطرات ا دام تدفشه و مشیعمومی در باب مغالطات اند بشش

هاا و  انیااز این جر غفلت -تر اشاره گردید که پیش گونه همان -و اال ،(499ص ،1393گلدار، 
تواناد فضاای  ها و مذاهب اسالمی می های مشتلف، اع  از رسانه های آنها در حوزه الیتفع

در  .ش  ادرت آنهاا فاراه  نمایادیری و افازایکافی را برای رشد و گسترش مجدد تفدر تدف
نقاد نشاود و نیاز توافاق الزم از ساوی  هاا جریاانصورتی که مبانی فدری و اعتقاادی ایان 

ری و مبانی آنها وجود یهای تدف انیه جریمات مبنایی و مؤثر علهای اسالمی برای ا دا دولت
فاه خاود را در یهای عمومی در جهان اسالم نتوانسته باشند وظ ن رسانهینداشته باشد، همچن

گاهی جه ینتسناریو  ابل تحقق خواهد بود و دراین  ،ها انجام دهند انین جریبششی درباره ا آ
 نمایی بپردازند. دا به بازیابی خود و  درتنست مجدری خواهند توایهای تدف گروه
هاایی کاه  شده توجه به این ندته ه  ضروری است که از دیگرراه البته در کنار ندات مطرح 

ناوعی متأسافانه  های تدفیاری وجاود دارد و باه یابی مجدد جریان برای تحقق سناریوی  درت
خی کشورهای منطقاه از جملاه ای است که بر شود، تدمیل پروژهامروزه بششی از آن اجرا می

کاارآوردن  کنناد و آن، روی عربستان ساعودی باا کماک غارب در عاراق و لبناان تعقیاب مای
هاای تدفیاری  یاافتن جریاان های غربگرا و تضعیف محور مقاومات و درنتیجاه میادان دولت

هاای  هایی که غرب و عربستان در انتشابات باشد. در صورتی که در این کشورها با دخالت می
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هایی به  درت برساند کاه از طرفای  های سنگینی که خرج شده، دولت مشتلف داشته و هزینه
های تدفیری  های غربگرایانه داشته باشند و از سوی دیگر تمایل به ائتالف با برخی گروه گرایش

یاابی مجادد  شادن فضاا بارای رشاد و  ادرت داشته باشند، در این صورت با توجه باه فاراه 
ی، محور مقاومت تضعیف شده، ارتباطات این جبهه مشتال و درنتیجاه باه های تدفیر جریان

 کاهش حوزه نفوذ انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی منجر خواهد شد.
یان2 یوی شکست کامل جر  های تکفیری  . سنار

ناناه و در راساتای اهاداف و یب ری خاوشیاو که یک سناریوی مطلوب و به تعبیاین سنار
یاد آن ؤجملاه فروپاشای داعاش م  هایی از ست و درعمال نشاانهمصالح انقالب اسالمی ا

دین و اصولی تواند با اجماع و اتحاد اندیشمندان و ِفَرق اسالمی برای مقابله بنیا باشد، می می
گاهی ز حضور متعهدانه رسانهیو ن رییهای تدف انیبا جر شان همچنین تقویات  بششی ها و آ
تاا ا ادامات ماؤثر جهات ساوق  فاراه  شاده طییج شارایتدر ور مقاومت بههای مح دولت

 .(501، ص1393)حساینی گلداار، رد یتاا مارز ناابودی کامال انجاام پاذ رییاهای تدف انیجر
ری جسته و تالش خود را در جهت ی تدفیری تبها جریانجمهوری اسالمی ایران همواره از 

ی تدفیاری، هاا انجری های ا توجه به ویژگیکار برده است. به یی بها جریانبردن چنین  ازبین
بر نقل با  ید افراطیکأز تیاسالم و ن ت صدرید بر نص، مشالفت با فلسفه، حجیکأتجمله   از
شار  و کفار  یو مصادا  ییآنها توسعه معنا یفدر ین بنایتر مه  ،به عل  و عقل یتوجه یب

هاا هساتند. آنهاا هماه  یریاررس اتهاماات تدفیادر ت یاساالم هاای هبًا همه فر یاست. تقر
ت یادتر از کفر دوران جاهلید را شدین کفر جدیکنند و ا یم یرا کافر تلق یاسالم یها تدول

نفاوذ بنابراین آینده روشانی بارای آنهاا چنادان  ابال تصاور نیسات. از طرفای  ؛پندارند یم
 یریاتدف یها در گروه یستیونی  صهیس و رژیدا، انگلیآمر یو جاسوس یتیامن یها سیسرو

ها درآورده  مسلمان و دولت یها ه ملتیعل یستیفشار خشن و ترورك گروه یآن را به صورت 
 .ی جاسوسای غارب  ارار داردهاا سیسارو تحات نفاوذهاا عمادتًا  ن گروهیا رهبریاست. 

  های اساتدباری از آنهاا حمایات  ادرتهای خشن و افراطی به دلیل ماهیت خشان و  گروه
الات و جنایات در آیناده جهاان توانند آینده روشنی داشته باشند و تعصب، جهالت، رذ نمی
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)دانشایار، بارد  ، راه باه جاایی نمیاسالم و در جهان معاصر که دوران عقالنیت و منطق است

 .(225، ص1395
بیند که هر یک اهاداف ی تدفیری مشالفان زیادی را در اطراف خود میها جریانامروزه 

بششایدن ه به داعش بهبوداف آمریدا از حملیدی از اهد رای م الب ؛کنندخاصی را دنبال می
تارین اهاداف روسایه حفاظ امنیات در به موضع خود نزد افدار عمومی بود یا یدی از مها 

ی تدفیری  درت ابتدایی خود را از دسات ها جریانپیمان خود بود. از سویی کشورهای ه 
 شدن هستند. این امار در کناارروز به روز در حال تضعیف و نابودداده و با فروپاشی داعش 

و سوریه از دولت و ارتاش خاود و نقش مؤثر جمهوری اسالمی ایران و حمایت مردم عراق 
ی تدفیاری را هاا جریاانهای افاول  نتیجه تقویت ایان دو کشاور جبهاه مقاومات، نشاانهدر

ران تدریج حتی برخی حامیان اولیه خود را نیز نگ های تدفیری به جریانآشدارتر کرده است. 
هاای تدفیاری زمیناه و بینی است کاه گروهاکن حامیان  ابل پیشده است؛ زیرا برای ایکر

استعداد حمله به کشورهای عربی چون عربستان و کویت را دارناد؛ اگرچاه از جاناب ایان 
اند، به لحاظ دینی، حدومت این کشورها را طاغوت های زیادی دریافت کردهکشورها کمک

ی اساالمی د عربستان ه  به معنای وا عحتی کشوری مانن ها جریاندانند. در اندیشه این می
ی تدفیری را بیش از پیش ها جریانشده و عوامل دیگر، شدست نیست. مجموعه عوامل ذکر

 .(212ص ،1394آبادی،  )سمیعی اصفهانی و شفیعی سیف در اذهان متبادر ساخته است
 های اسالمی و نشبگاان فداری و رسد در صورت انسجام کامل دولت همچنین به نظر می

های جهان اسالم جهت تقابل علیه جریاان تدفیاری و اداماه روناد رو باه ضاعف و  نیز رسانه
هاای فیزیدای آن، شااهد شدننده این جریان و نیز با توجه به ناابودی اساتحدامات و  ابلیات

ها باشی  که البته احتمال دارد بعد از مدتی انفعال هدفمند، شاهد  انفعال بیشتری از این جریان
هاای حااک  بار اذهاان عماومی و جریان با ماهیتی جدید که تطابق الزم با روایات ظهور این

رو از دل  شرایط محیطی را داشته باشد، خواهی  بود. احتمااًل گروهی با رویدردی مدرن و میانه
رو( عمال خواهاد  ها منشعب خواهد شد و بر اساس مدل اسالم آمریداایی )میاناه این جریان

را درخصوص جریان القاعده شاهد بودی . زمانی که این جریاان زمیناه و کرد. مشابه این روند 
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ای غرب را در خاورمیانه فراه  نمود، ادامه حیات آن به شیوه  بلی بهانه تهاج  و حضور منطقه
با منافع راهبردی غرب همشوانی نداشت، تا آنجا که برخورد خصمانه با القاعده تا مرز کشاتن 

ت. درادامه شااهد تضاعیف حاکمیات و انازوای تبلیغااتی القاعاده و سرکرده آن را در پی داش
اصاطالح  های تدفیری، در حال نوعی باه درنتیجه اصالح ماهیتی بودی . در صورتی که جریان

-اندازی راهبردی و تاکتیدی بوده که تحت عنوان جریانی با مااهیتی ناو در حاال نقاشپوست

هاای  های مشتلف در مقابله باا جریاان ا و گروهه آفرینی است؛ لذا در شرایط موجود که دولت
های سنگین و با برخورد نظامی تدفیری فی الجمله با ه  به توافق رسیده و با ایجاد محدودیت

اند، این ظرفیت وجود دارد که جریان موصوف باا حمایات غارب و  عماًل آنها را به حاشیه برده
د و ماأموریتی جدیاد نمایاان شاده و باه باا مااهیتی جدیا ای در آیندههای منطقه برخی  درت

 .(42، ص1394)صابرفرد و جعفری، آفرینی در راستای منافع استدبار بپردازد  نقش
باا ایان  هاا جریاانی تدفیری، این ها جریانشدست  یبه هر حال در چارچوب سناریو

ن ای که دارند، جایی در آینده جهاان اساالم ندارناد و ا ادامات و جنایاات آناا سبک و شیوه
کنناده فرهناگ و تمادن هساتند. در صاورت ؛ چراکه آناان نابودسندی بر نابودی آنان است

ی تدفیری موضوع روز نشواهد باود ها مسلله جریان، دیگر ها جریاناستحاله و شدست این 
و چالش خاصی نیز برای انقالب اسالمی و گفتمان آن نشواهد داشات؛ باه عباارتی از ایان 

موضوعیت نشواهند داشت، هیچ چالشی برای انقالب اساالمی  کالً  ها جریانحیث که این 
کاه ؛ چراتبدیل به فرصاتی بارای انقاالب اساالمی خواهاد باودمسلله نشواهد بود و همین 

انقالب اسالمی به دلیل ماهیت عقل و منطق محور خود آینده روشنی برایش متصور است و 
جهی از نشبگان و مردم در کشورهای تو خود را بر فدر و اندیشه بشش  ابلاین گفتمان تأثیر 

شاءالله روز به روز شااهد افازایش ایان تأثیرگاذاری  مشتلف گذاشته و خواهد گذاشت و ان
 خواهی  بود. 

یوی حفظ حاشـیه3 یـان. سنار های  بـرداری قـدرت هـای تکفیـری و بهـره ای جر
 ای  ای و فرامنطقه منطقه
ای ایان  های تدفیری، حفاظ حاشایه یانی جر ی آینده جمله سناریوهای مطرح در زمینه  از
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ای و  های منطقاه برداری  ادرت های مقطعی و بهره ها به شدل وضع موجود، ادامه تنش جریان
ای از این مسلله در راساتای مناافع ماادی و سیاسای خاود و علیاه انقاالب اساالمی  فرامنطقه

ری یاهای تدف انیرباره جربششی د ها برای آگاهی ن سناریو با وجوِد تالش رسانهیباشد. در ا می
هاا، اندیشامندان و  عیاری بین دولت ل اینده توافق تمامیه آنها، به دلین عمومی علیجاد کمپیو ا

وجاود نادارد،   رییاهای تدف شتگان جوامع اسالمی برای مقابله اصولی و بنیادین با جریانیفره
ساتی و حماالت یت تروربانی را بارای انجاام ا ادامایتوانند سطوحی از پشات ها می ن جریانیا

اند، باه  ی کردهیانتحاری در مناطق گوناگونی که به عنوان هدف در سطح منطقه یا جهان شناسا
هایی از خاک سوریه چنین اتفا اتی مدارر صاورت  که امروزه در بشش گونه دست آورند. همان

رد و گیا گیرد یا در کشورهایی م ل و افغانستان ا ادامات تروریساتی متعاددی صاورت مای می
 گیرند.  های تدفیری و داعش مسلولیت آنها را نیز بر عهده می جریان

های  داعاش ظارف یاک ساال گذشاته شدسات یتری تدفیری با محوها جریاناگرچه 
در خاالل ایان  و را ه  در جبهه عراق و ه  در جبهه ساوریه متحمال شاده متعدد و مهمی 

و ها   اسات ات سانگینی وارد شادهها ه  به توانایی مالی و اجرایی این گروه ضرب شدست
ای در عراق و ساوریه  امروز کمتر منطقه رفته وتعداد زیادی از اعضا و کادر رهبری آن از بین 

، لدان شاواهد باشاد ها اجرایی این گروه -با ی مانده که شاهد تجمع منظ  و بقایای اداری
یا شامال آفریقاا  افغانستان راهی  ها افراد این گروهتوجهی از  وجود دارد که تعداد  ابل زیادی

های تروریستی چاه در کشاور افغانساتان و چاه در  احتمال تشدید فعالیت بنابراین  ؛اند شده
هاای اخیار  و بار ه این امر در ماه زیاد استجزیره سینا )مصر(  یا شبه  کشورهایی مانند لیبی

ثبااتی  یال بیآن است که این منااطق باه دل مذکور مشاهده شده است. مشدل عمده مناطق
برای رشد مناسبی سیاسی، سابقه سرکوبگری و وضعیت نامناسب ا تصادی و معیشتی بستر 

 هایی هستند.  چنین ایده
توسط بسیاری از محققان و پژوهشگران مسائل منطقه خاورمیاناه  مشدل اصلی که  بالً 

های  ساتشود، آن است کاه شد عربی گفته شده بود و امروزه توسط سیاستمداران تدرار می
یا جبهه النصره به معنای پایان کار این نوع دیدگاه و ایدئولوژی   هایی مانند داعش مداوم گروه
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هایی  هاا و ایاده های مناسب متعددی در منطقه برای بروز مجدد چنین نگرش و زمینه نیست
-ای بافات طایفاه افغانستان و عراق، خصوص در سوریه، های سیاسی به وجود دارد. ناآرامی

مجماوع زمیناه را بارای ا تصاادی و معیشاتی، در نامناسابو وضاعیت  هااین کشاور می  و
های متراک   های خسته از بحران کند که به توده گیری و رشد هر گروه رادیدالی آماده می شدل

وا ع در چنین بستری است که دهند. در زشمندی، بهبود و عزت میو متعدد موجود وعده ار
رو ایان  ازایان ؛ها در مناطقی مانند لیبی نیز رشد و گسترش یاباد ایدهتوان منتظر بود این  می

ها  های رادیدالی مانند داعش به معنای پایان کار چنین ایدئولوژی برداشت که شدست گروه
تر پژوهشگران تحوالت  هایی نیست، برداشتی منطقی و مطابق با وا ع است که پیش و دیدگاه

 1.ندده بودکرخاورمیانه عربی بیان 
هاای اخیار حماالت انتحااری در کشاور  توجه ایان اسات کاه در مااه ندته مه  و  ابل
تر از  حضور داعش در این کشور را پررنگ و ای افزایش یافته هندکن نگرانافغانستان به صورت 

از هواداران خاود در سراسار های مشتلف  است؛ همچنین این گروه در فراخوانده کرگذشته 
توانند به عراق و سوریه بروند، به افغانستان بیایند و جایگااه  گر نمیا است که جهان خواسته

 افراطایل  تبلیغاتی ضمن بیاان مواضاع یداعش در یک ف خود را در این کشور تحدی  کنند.
باه هاواداران خاود  «های مهااجرت گزینه»را به م ابۀ یدی از  ، شمال و شرق افغانستانخود

  2ه است.معرفی کرد
ها یا نشبگان اساالمی جهات مقابلاه باا  با اینده توافق اجمالی دولتدر وضعیت فعلی 

هاای  باه دالیال مشتلاف سیاسای از جملاه نقاش  ادرت ،ری وجاود داردیهای تدف انیجر
ه یااساالمی، ا ادام ماؤثر عل هاای دولت های برخی گیری ای و نفوذ آنها در تصمی  فرامنطقه

ها فعالیت  جریانیژه در کشورهایی که این وهری، بیهای تدف انیهای جر یا ظرفیت ها اندیشه
ت ایان یاگیرد، بر این اسااس فضاا بارای حفاظ مو ع ای دارند، صورت نمی نسبی و حاشیه

                                                 
 .http://akharinkhabar.ir/analysis/4185153 ر.ک: نبوی، در:  ا1

 ، در:1396اسفند  12 به نقل از: وب سایت انصار، روزنامه صبح افغانستان، ا2
 http://www.ansardaily.com/view.php?kindex=8931. 
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نمونه در افغانستان با توجاه باه نقاش آمریداا کاه از طرفای در  است؛ برایفراه   ها جریان
ثیرات أانساتان، تابه بهانه همداری و کماک باه افغ ،تصمیمات دولت افغانستان نفوذ داشته

های این کشور دارد و از طرفی دیگار آمریداا در ایان کشاور از  غیر ابل انداری در سیاست
کناد.  های تدفیری و افراطی کمک می جریانبه حفظ و گسترش  درت  طرق مشتلف عمالً 

ویاژه در کشاور ساوریه و هبا ،ثبااتی در منطقاه ها نیز با ایجااد نااامنی و بای جریانالبته این 
طبعاًا  اسات، دهکرویژه آمریدا حرکت ههای استعماری ب انستان در راستای اهداف دولتافغ

 مند باشد.جهت تحقق منافع خود بهره ها جریانآمریدا نیز تمایل دارد از ظرفیت این 
 ودن ا اداماتافاز باا ی تدفیاریهاا جریااندر چنین فضایی و در  الاب ایان ساناریو، 

ماذهبی،  -های سیاسای و ملای ، ترور ششصیتاریخود به شدل حمالت انتح تروریستی
فقط در کشورهای  رونداین  منطقه ادامه حیات خواهند داشت.افزایش گروگانگیری و...، در 

ویژه کشورهایی کاه اتبااع آناان در  بهرا کشورهای دیگر  ،بلده دامنه آن ،افتد درگیر اتفاق نمی
در هاا   ادرت دولات باهمسالله ن ای البته ک  و کیف شود؛میشامل  ،ندشتداعش حضور دا

یا اینداه  تواند باشد میها چقدر  اینده میزان و شدت این ناامنی مدیریت ناامنی ارتباب دارد.
تر اینده آیا ماا شااهد  و مه  شوند میهای مرکزی تا چه میزان موفق به مدیریت ناامنی  دولت

را باه میازان  هواپرساشاین  گسترش ناامنی به سایر کشورها خواهی  بود یا نه، باید پاسخ به
هاای  های نظامی و امنیتی این کشورها همچنین افزایش نفاوذ و  ادرت دولاتموفقیت نیرو

ای و  ثیر ساوء باازیگران منطقاهأعادم تا افازون بار آنمرکزی بر منااطق دور دسات خاود و 
 یهاا جریااندر بساتر مباارزه باا  منطقاهآینده  همچنین باید دید ؛ای مرتبط دانست فرامنطقه
داعش ایان دوران پساادر  سناریویدی از ندات مه  این آبستن چه تحوالتی است؟  تدفیری

کاه شارایط و - است که یا باید اساس و ریشه این تفدار و جریاان تروریساتی از باین بارود
 پاس هاا جریاناین  ندارد، وجود نابودی بستر این که حال .بسترهای نابودی آن فراه  نیست

خاود را منحصار باه منطقاه خاصای  با توجه باه اینداهعراق  و هسوری در شدست داعش از
 کننود مایر یآمادگی مهاجرت و فعالیت در هر نقطه از جهان را برای خود تصاو ،دندان نمی

 را مضاف بر عاراق، ساوریه و یی شبیه آنها جریانو  داعش مجددتوان انتظار ظهور  پس می
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بافت از طرفی نیز  .مناطق داشتیا دیگر یقاآفر جمله از دیگر از جهان در مناطق ،افغانستان
 را زمینه خاورمیانه، بیشتر کشورهای سیاسی شرایط و ا تصادی وضعیت اجتماعی، فرهنگی

  1.کند می فراه  و تسهیل رادیدال های اندیشه ظهور برای
جریان ناب اساالمی مندی از البته در این وضعیت، جمهوری اسالمی ایران به مدد بهره 

ان بیتی موجود در بین مردم، از انسجام نسبی اجتمااعی در تقابال باا جریا شور اهلشیعه و 
های تدفیری به است نای موارد خاص از جمله ا دام تروریستی  مند بوده و جریانتدفیری بهره

از ایان ساد عباور کنناد و  است و مجلس شورای اسالمی  ادر نبوده در حرم امام خمینی
 یجمهور بوده و در آینده نیز این چنین خواهد بود.  درتمند یرانا دولت ملت و که شد ثابت

عراق  یکشورها ی، نه تنها از فروپاشی تدفیریها جریانبا  یران ضمن مقابله جدیا یاسالم
توان به ماواردی از  کرد که میل به فرصت یتبد تهدیدها را نیزبلده  مود،ن یریه جلوگیو سور

الگاوی  ارائاه مادل و لبنان نسبت به  بال، عراق و سوریه، گسترش دامنه نفوذ ایران در  بیل
و  تدفیاری در عاراقهاای  علیه گاروه )بسیج مردمی( غیرکالسیک مناسب جنگ کالسیک و

عرصه مقابله با تهدیدات  باوری درونی نظام جمهوری اسالمی ایران درتقویت خودسوریه، 
 ای و ی منطقاههاا و بحاران تمعاادال در حال ایران جایگاه اسالمی، ت بیتدشمنان انقالب 

اتحاد بیشاتر محاور  کمک به انسجام وو  ها برخی دولت ها و افدار عمومی ملت جهانی در
 اشاره نمود. جبهه مقابل برابر مقاومت در

به منظور جلب  ها جریاند از هرگونه تالش این یت، ابتدا باین وضعیرسد در ا به نظر می
ن یکارد و در عابششی به ا داماتشان ممانعت  تیوعالمللی در راستای مشر نیهای ب تیحما

گاهیح ق َر ای که ِفا ژه مباحث روشنگرانهیو به ؛های مشتلف ا دام کرد در حوزه  بششی ال به آ
ند ا توانند طرح کنند، عبارت ها می ریی  چهره نفاق تدفیای ترسها، در راست اسالمی در رسانه

ت یاری؛ حمایاهاای تدف انیازی و جریارگ اساالم ،زییسات بررسی رابطه گسترش اسالم از:
هاای  انیاداری اساالمی و خطار جریاب ری و اهداف آناان؛یهای تدف انیاستعمارگران از جر

                                                 
 .http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1971046ک: نبوی، در: ر. ا1
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ت، اهاداف و یبررسی و معرفی ماه ری؛یهای تدف انیغی جریهای تبل وهیری؛ بررسی شیتدف
ی معرفا های انتحااری در کشاتار مسالمانان و حرمات انتحاار؛ اتیهای بدعت عمل زهیانگ

ری یاهاای تدف انیاشه آنان؛ مواضاع جریو نقد و بررسی عملدرد و اند رییهای تدف سازمان
 رییاهاای تدف انیای شاذ جرابررسی و معرفی فتاو نسبت به دستاوردها و اکتشافات علمی؛

هاای ایان  تیااری و رصاد مساتمر فعالیبه هار حاال هوشا. (500ص ،1393)حسینی گلدار، 
ساتی آنهاا یو ا ادامات ترور ها جریانرشد و تقویت مجدد این به منظور مقابله با  ها جریان

 ضروری است.
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 گیریو نتیجه بندی جمع
بینانه، بدبینانه و بینابینی،  گانه خوش ا استفاده از روش سناریونویسی سهب مقاله حاضر در

یابی  سه سناریوی  درتی تدفیری تبیین گردید که شامل ها جریانسناریوهای آینده فعالیت 
های تدفیری و ساناریوی حفاظ  جریانی تدفیری، سناریوی شدست کامل ها جریانجدد م

ای علیه انقالب  ای و فرامنطقه های منطقه برداری  درت ی و بهرهی تدفیرها جریانای  حاشیه
 شود. اسالمی می

های  طی است که در حوزهیشود، مربوب به شرا نانه محسوب مییکه بدب نشستوی یسنار
ای صاورت  ری مقابلاهیهای تدف انیحتی نظامی با جرای  ، فرهنگی، رسانهشتلف، سیاسیم

گاهی در  ند. طبیعتاً کنحمایت  ها جریانهایی نیز از این  د و  درتوبششی انجام نش نگرفته، آ
بششای باه  نند ضمن تقویت مجدد خود و انسجامتوا ری مییی تدفها جریانچنین شرایطی 

ا یا ای المللای و منطقاه از  ادرت بین و اطالعااتی را حاتییهای مالی، تسل تینیروها، حما
ری یاوی دوم که یاک ساناریوی مطلاوب و باه تعبیافت کنند. سناریستی دریهای ترور شبده
تواند با تقویت محاور  نانه و در راستای اهداف و مصالح انقالب اسالمی است، مییب خوش

 رییاهای تدف انیمقابله با جر برایها و اندیشمندان اسالمی  مقاومت، اجماع و اتحاد دولت
گاهی هدانه رسانهز حضور متعیو ن صاورت گیارد و ا ادامات ماؤثر جهات  شان بششی ها و آ

رد. در چاارچوب یری تا مرز نابودی و پراکندگی کامل انجاام پاذیهای تدف انیجر دادن سوق
نایاات ی تدفیری جایی در آینده جهان اساالم ندارناد و ا ادامات و جها جریاناین سناریو، 

آنان سندی بر نابودی آنان است. این در حالی است که انقالب اسالمی به دلیل ماهیت عقل 
خاود را بار فدار و و منطق محور خود آینده روشنی برایش متصور است و این گفتمان تاأثیر 

اشاته و خواهاد تاوجهی از نشبگاان و ماردم در کشاورهای مشتلاف گذ اندیشه بشش  ابال
های  بارداری  ادرتهاای تدفیاری و بهاره جریاانای  حفظ حاشایه گذاشت. سناریوی سوم

در راستای منافع مادی و سیاسی خود و علیه انقالب  ها جریاناز این ای  ای و فرامنطقه منطقه
گااهی ن ساناریو باا وجاوِد تاالش رساانهیاباشد. در ا اسالمی می بششای دربااره  ها بارای آ
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عیااری باین  ل اینده توافق تماامیآنها، به دل هین عمومی علیجاد کمپیری و ایهای تدف انیجر
شتگاان جواماع اساالمی بارای مقابلاه اصاولی و بنیاادین باا یها، اندیشامندان و فره دولت
بانی را برای انجاام یتوانند سطوحی از پشت می ها جریانن یوجود ندارد، ا  رییی تدفها جریان

باه عناوان هادف در ساطح  ستی و حمالت انتحاری در مناطق گوناگونی کهیا دامات ترور
هاایی از  که اماروزه در بشاش گونه اند، به دست آورند. همان ی کردهیمنطقه و یا جهان شناسا

ا ادامات یاا اینداه در کشاور افغانساتان  گیرد وریه چنین اتفا اتی مدرر صورت میخاک س
 باری تدفیری و داعش مسلولیت آنها را نیاز ها جریانگیرد و  تروریستی متعددی صورت می

 گیرند.  عهده می
، ساناریوی مطلاوب انقاالب اساالمی، شاده با توجه باه ساناریوهای مطارح مجموعدر

 هاا جریانرسد در آینده بلندمدت، این  ی تدفیری است و به نظر میها جریانشدست کامل 
ت نی  لدن با توجه به وضعیت موجود و نیز تحوال ؛شته باشنداجایگاهی در جهان اسالم ند

ویاژه ههای اساتعماری و اساتدباری با ، حضور مستقی   درتنطقه غرب آسیا رن گذشته م
ای و نیاز  های منطقاه ها، مناافع برخای  ادرت منافع ایان  ادرت ه، ا تضایآمریدا در منطق

الجملاه وضاعیت موجاود و  شود فی می بینی پیش های تدفیری دارند،  هایی که گروه ظرفیت
ای اداماه داشاته  ای و منطقاه های فرامنطقه  درتتدفیری از سوی های  ای گروه حفظ حاشیه

های متعدد بروز و ظهور  های مشتلف و در مدان باشد و به تناسب ا تضائات منافع، در زمان
یک روز در عراق، یک روز در سوریه، روز دیگر در افغانستان یا پاکساتان و در  :داشته باشد

 دا.روزهای دیگر در مناطق دیگر و حتی در اروپا و آمری
 

 

 

 

 

 



 

 

138 

 منابع و مآخذ
های تدفیری علیه گفتمان انقالب اساالمی،  ا ، مرکاز باین  ااااا، بررسی تهدیدهای جریان .1

 .1397المللی ترجمه و نشر المصطفی، 

 :در، دیپلماسی ایرانی، حل مبارزه با داعشاهبود وضع موجود تنها ربه ااااا، .2

 http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1971046. 
انتشاارات پژوهشادده مطالعاات  پژوهال درمطالعالاتاالالتراتژیک،آینالدهماندانا،  ،اریتیشه .3

 .1390راهبردی، 

، مجموعاه مقااالت کنگاره  «رییاهای تدف نگاری رفتار گروه ندهیآ»، مصطفی، نی گلداریحس .4
 .1393، 5 دگاه علمای اسالم، جیری از دیهای افراطی و تدف انیجهانی جر

ناماه دکتاری، دانشاگاه ، پایاانهالایتكفیالریوآینالدهم ،جریانانقب االبحقی، محمد،  .5
 .1397معارف اسالمی، 

المللای ، پژوهشگاه بین«المللأثیر انقالب اسالمی بر روابط بینبررسی ت»، علیرضا، دانشیار .6
 .1395المصطفی، 

، «نگااری جایگااه فرهناگ اساالمیشادن و آیناده جهاانی»رحمانی، جعفار و رضاا اباروش،  .7
 .1393، شماره سوم، پاییز و زمستان نامهتشلیغوارتشاطاتدین مهت صص پژوه دوفصلنا

هاای تدفیاری و آیناده گروهاک»آباادی، محسن شفیعی سایفاصفهانی، علیرضا و سمیعی  .8
هالایفصاللنامهعلمال پژوهشال پالژوه ، «بشاش دولات ساوریه و عاراقدارهای ثباتراه

 .1394ز ، پایی14، سال چهارم، شماره راهشردیالیاالت

ظهور داعاش و تاأثیر آن بار سیاسات خاارجی جمهاوری »کاویانپور،  مونا سنایی، اردشیر و .9
 .1395، تابستان 34سال نه ، شماره   ،المللفصلنامهمطالعاتروابطبین، «اسالمی ایران

هاای  هاای جریاان تحلیل سناریوی تاثیرات آینده فعالیت»صابرفرد، علیرضا و سیداصغر  جعفری،  .10
فصاللنامه، «مدرن بر محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران و راهبردهاای مقابلاه ای باا آن تدفیری
 .1394، بهار 13، شماره هایحفاظت امنیت دانشگاهجامعامامحسینپژوه 

جنگ نرم و سناریوهای آینده انقالب اسالمی با نگاهی باه » محمدرحی  و دیگران، عیوضی، .11
، 4شاماره  ،هعلم پژوهش پژوهشالنامهانقالب االالبم فصلنام، «بیداری اسالمی منطقه

 .1391پاییز 

نشار  ، بالرانقالب االالبم لالیتحلیدرآمالد، هراتای محمادجواد و ، محمدرحی عیوضی .12
 .1392معارف، 



 

 

نده
آی

 
جری

هی 
ژو

پ
 ان

می
سال

ب ا
قال

و ان
ی 

فیر
 تک

ای
ه

 

139 

فصاللنامهعلمال ، «ایدئولوژی تدفیر؛ سرشت و راهبارد مواجهاه باا آن»فراتی، عبدالوهاب،  .13
 .1396، بهار 77، شماره پژوهش علومالیاال 

، «گرایی جهادی تدفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقاه خاورمیاناه سلفی»مسل ،  زادی،کرم .14
 .1395، سال شش ، شماره اول، بهار فصلنامهپژوهشهایالیاال جهاناالبم

 جنابش ماوردی بررسای تدفیاری؛ یهاا جریان تبارشناسی» مازیار، خادمی، حاجی کریمی .15
 و بهاار نها ، شاماره پانج ، سال ،االبم بیداریالعاتمطفصلنامه ،«افغانستان در طالبان

 .1395 تابستان

فار، نشار فار و فرخناده ملدایسیاوش ملدای ، ترجمهپژوه پیشرفتهآینده، ادوارد، کورنیش .16
 .1388اندیشدده صنعت و فناوری، 

ی تدفیاری علیاه انقاالب ها جریانهای سیاسی  چالش»ملدوتیان، مصطفی و محمد حقی،  .17
، فصاللنامهعلمال پژوهشال رهیافالتانقالب االالبم ، «هدارهای مقابله با آناسالمی و را

 .1396، پاییز 40شماره 

مجلاله، «راهباردی ریازی برناماهساناریویی گاامی ناو در  ریازی برناماه»زاده، جاواد، مهدی .18
 .1389، تابستان 32، شماره جستارهایاهرالازی

، عبااداالمیر نبااویدکتار بااا  ی نشاریه م لااثوگااوگفاات ،آینااده داعاش» ، نباوی، عبااداالمیر .19
 .http://akharinkhabar.ir/analysis/4185153 :در، 27/1/1397

 :در، 1396اسفند  12 وب سایت انصار، روزنامه صبح افغانستان، .20

 http://www.ansardaily.com/view.php?kindex=8931. 
ن انقاالب سناریوهای آینده تعامل دوساویه بیاداری اساالمی و گفتماا»هراتی، محمدجواد،  .21

 .1392، تابستان 33، شماره مجلهمطالعاتانقب االبم ، «اسالمی ایران



 

 

 
 
 
 


